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Theo báo cáo của TTYTDP tỉnh, 
tới trung tuần tháng 8/2016, tuy 
không có sự gia tăng đột biến 

nhưng số mắc sốt xuất huyết (SXH) 
trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận tăng 
hơn so với cùng kỳ năm 2015 và đã 
có một trường hợp tử vong. Trên bình 
diện cả nước, khu vực Tây Nguyên, 
SXH đang tăng cao. Dự báo năm 2016, 
SXH có thể bùng phát trên diện rộng 
do chu kỳ của dịch và có nhiều yếu 
tố thuận lợi cho dịch phát triển. Bệnh 
tay chân miệng (TCM) tuy có số mắc 
giảm so với cùng kỳ nhưng chuẩn bị 
bước vào năm học mới nên cũng có 
nhiều nguy cơ, nhất là đối tượng trẻ 
trong các trường mầm non, nhóm trẻ 
gia đình. Mới đây, tại huyện Xuyên 
Mộc đã ghi nhận 01 trường hợp bị mắc 
bệnh Viêm não Nhật Bản B (bệnh cũng 
do muỗi truyền)…

Trước tình hình đó, ngày 
16/8/2016, Bs Nguyễn Văn Thái – Phó 
Giám đốc Sở Y tế đã chủ trì cuộc họp 
nhằm tăng cường các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh. Tham dự có lãnh đạo 
các phòng chức năng của Sở Y tế; đại 
diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn 
liên quan của TTYTDP, Trung tâm TT-
GDSK, BV Bà Rịa, BV Lê Lợi, các 
TTYT, phòng Y tế huyện, thành phố.

Sau khi nghe các đơn vị, bộ phận 
liên quan báo cáo, các thành viên dự 
họp đóng góp ý kiến, đề xuất các giải 
pháp tăng cường phòng chống dịch, 
Bs Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc 
Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị cần tăng 
cường các biện pháp phòng chống dịch 
chủ động, phát hiện sớm, điều trị kịp 
thời các ca mắc; giám sát chặt chẽ, xử 
lý kịp thời các ổ dịch nhỏ, kiên quyết 
không để dịnh lan rộng, bùng phát; 
Tăng cường công tác truyền thông 
thay đổi hành vi, hướng dẫn người dân 
tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh, 
cán bộ y tế tham mưu về chuyên môn; 

Tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của các 
cấp chính quyền, các cơ quan thông 
tin đại chúng, các ban ngành đoàn thể; 
Đẩy mạnh sự phối hợp giữa ngành Y 
tế và ngành GD&ĐT trong công tác 
phòng chống dịch bệnh và y tế trường 
học… Đối với dịch bệnh SXH (và cả 
bệnh Viêm não Nhật Bản B) vấn đề 
cốt lõi là hướng dẫn người dân thường 
xuyên tự diệt muỗi, diệt lăng quăng 
hàng tuần, vệ sinh môi trường sống 
sạch sẽ, phòng ngừa muỗi đốt. Đối với 
dịch bệnh TCM, biện pháp quan trọng 
hàng đầu là vấn đề vệ sinh ăn uống, 

vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ chơi, 
vật dụng của trẻ, thường xuyên rửa tay 
bằng xà phòng và nước sạch cho trẻ và 
người giữ trẻ… Lãnh đạo các TTYT, 
phòng Y tế huyện, thành phố cần chú 
trọng công tác tham mưu thật tốt cho 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa 
phương, khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc, huy động mọi nguồn lực 
có thể cho công tác phòng chống dịch 
bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Sở Y tế họp bàn tăng cường các 
biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, 
tay chân miệng và viêm não - màng não

BS. Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế chỉ đạo tại hội nghị. 
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Có nhiều học sinh thường hút 
thuốc trong trường học, đặc 
biệt là học sinh các trường 

Trung học phổ thông (THPT) gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe bản thân và bạn 
học. Nhận thức rõ tác hại của thuốc 
lá đối với sức khỏe con người, nhất 
là các em học sinh, trong thời gian 
qua, Ban Giám hiệu và Công đoàn 
nhà trường THPT Nguyễn Trãi huyện 
Châu Đức đã thực hiện nhiều biện 
pháp hiệu quả nhằm phòng chống tác 
hại của thuốc lá (PCTH TL) đối với cả 
cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đối với giáo viên, nhân viên nhà 
trường, Công đoàn nhà trường thường 
xuyên lồng ghép tuyên truyền về tác 
hại thuốc lá trong hội nghị cán bộ, 
công chức, viên chức; ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), 
ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)… 
và trong những giờ họp tổ chuyên 
môn, họp hội đồng giáo viên… Đối 
với học sinh, trong tuần đầu tiên tham 
gia học nội quy nhà trường trước năm 
học mới, mỗi em phải ký bản cam kết 
không hút thuốc lá. Đồng thời, giáo 
viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên 
truyền, nhắc nhở trong những buổi 

sinh hoạt lớp. Những trường hợp vi 
phạm sẽ bị phạt cảnh cáo, nêu tên 
trước toàn trường; tái phạm sẽ bị hạ 
hạnh kiểm, trừ điểm thi đua của lớp… 
Nhờ những biện pháp này mà tỷ lệ 
giáo viên nam hút thuốc lá đã giảm 
đáng kể, không có tình trạng học sinh 
hút thuốc trong trường.

Cô Phan Thị Anh Thư - Phó Hiệu 
trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi 
cho biết: “Trước đây có tình trạng học 
sinh nam hút thuốc ở hành lang, trong 
lớp, thậm chí vào cả nhà vệ sinh để 
hút thuốc, thế nhưng qua nhiều năm 
thực hiện cấm hút thuốc, đến nay nhà 
trường đã không còn học sinh hút 
thuốc trong lớp, trong trường”.

"Nếu nhà trường biết được học 
sinh nào hút thuốc lá, ngay lập tức 
sẽ lập biên bản. Hội đồng nhà trường 
sẽ kỷ luật học sinh đó theo các mức 
khác nhau như nhắc nhở, phê bình, 
cảnh cáo, đình chỉ học tập, thông báo 
tới phụ huynh… Điều quan trọng là 
nhà trường và gia đình cần phối hợp 
để giáo dục học sinh thêm tiến bộ", 
cô Thư chia sẻ. 

Tuyên truyền PCTHTL của nhà 
trường đã trở thành hoạt động được 
mọi người hưởng ứng tích cực. Từ 
hành lang, lớp học, phòng họp, phòng 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI:

Nói không 
với khói thuốc

Trường THPT 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. Một trường 
THPT 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 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.

Biên bản kỷ luật một học sinh vì hành vi hút thuốc trong trường học.
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thực hành… đều gắn biển “cấm hút 
thuốc”; căng-tin nhà trường nghiêm 
cấm bán thuốc lá, rượu, bia. Để góp 
phần PCTHTL có hiệu quả, nhà 
trường đã áp dụng nhiều biện pháp, 
như thực hiện lồng ghép các hoạt 
động tuyên truyền tác hại của thuốc 
lá trong các buổi học ngoại khóa, hoạt 
động đoàn thể, sinh hoạt Đoàn, sinh 
hoạt tuần công dân đầu năm học… 
Đặc biệt, nhà trường còn thành lập các 
tổ thanh niên thường xuyên đến các 

lớp để kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh 
và nhắc nhở học sinh không được hút 
thuốc lá trong trường học. Không chỉ 
thực hiện nghiêm việc cấm hút thuốc 
lá đối với cán bộ, giáo viên, học sinh 
trong trường mà ngay cả khách đến 
làm việc cũng được các giáo viên và 
bảo vệ nhắc nhở. Các pano, áp phích 
“cấm hút thuốc” được dán ở nhiều nơi 
để lưu ý mọi người với quyết tâm thực 
hiện, xây dựng khuôn viên trường học 
hoàn toàn không khói thuốc.

“Việc xây dựng trường học không 
khói thuốc góp phần xây dựng nếp 
sống văn minh, nâng cao sức khỏe 
học đường, hạn chế cháy nổ từ tàn 
thuốc lá… Đây là nhiệm vụ ưu tiên 
của trường, bởi không thuốc lá đảm 
bảo bầu không khí trong lành cho 
học sinh, giáo viên, đồng thời giảm 
nguy cơ mắc bệnh liên quan đến khói 
thuốc”, thầy Bùi Đức Hiệp - Bí thư 
đoàn trường cho biết.

Phó Hiệu trưởng Phan Thị Anh 
Thư cũng chia sẻ: “Không chỉ có 
học sinh thực hiện không hút thuốc 
lá trong nhà trường mà cả Ban giám 
hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường 
đều phải thực hiện để nêu gương cho 
các em. Các thầy giáo “nghiện” thuốc 
cũng phải tuyệt đối không hút thuốc 
trong trường, bất kể ở chỗ nào. Trong 
các buổi hội họp, trong các kỳ thi, 
buổi tiếp khách của nhà trường đều 
không có khói thuốc lá”.

Phòng chống tác hại thuốc lá trong 
trường học, đặc biệt tại các trường 
THPT sẽ giúp các em không trở thành 
người hút thuốc, góp phần bảo vệ sức 
khỏe của các thế hệ tương lai, giảm 
tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm 
các gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho 
mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Tranh vui 
Trung thu

Pano, áp phích “cấm hút thuốc” được đặt, dán ở những nơi dễ quan sát để nhắc nhở việc thực hiện không hút 
thuốc trong trường học.
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Có thể nói, nhóm dân số này 
là lực lượng xã hội to lớn, là 
một nhân tố quan trọng quyết 

định tương lai của dân tộc. Tuy nhiên, 
không phải tất cả trẻ vị thành niên đều 
được tiếp cận với giáo dục và chăm 
sóc sức khỏe có chất lượng, cũng như 
sự bảo vệ và sự tham gia, đặc biệt là 
trẻ em gái vị thành niên. Nhóm trẻ em 
gái này chưa nhận được sự quan tâm 
thích đáng mà lẽ ra các em phải được 
hưởng với tư cách là các cá nhân, các 
em chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết 
giúp vượt qua các bất bình đẳng và 
phân biệt đối xử tước đi cơ hội công 
bằng trong cuộc đời.

Các nhà nghiên cứu cho thấy, trẻ 
em gái vị thành niên trên khắp thế giới, 
trong đó có Việt Nam đang phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức 
hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. 
Ở nhiều quốc gia, một em gái khi đến 
tuổi dậy thì đã được gia đình và cộng 
đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, 
mang thai và sinh con.

Theo số liệu toàn cầu, trong năm 
2015, số trẻ em kết hôn khi chưa đủ 
18 tuổi cao nhất rơi vào khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương với 59 triệu em. 
Tiếp sau là Đông Á, Nam Á cùng với 
khu vực Tây Phi và Trung Phi với 8 
triệu em/khu vực; các quốc gia Ả rập 
3 triệu em và khu vực Đông Âu và 
Trung Á với 1 triệu em. 

Bên cạnh đó, mỗi ngày có 20.000 
trẻ em gái tại các nước đang phát triển 
trong độ tuổi từ 15-17 sinh con; ước 
tính số ca nạo phá thai không an toàn ở 
trẻ em gái tuổi từ 15-19 là 3,2 triệu ca; 
10% số trẻ em gái cho biết đã từng bị 
cưỡng bức quan hệ tình dục trước 15 
tuổi; Biến chứng thai sản và tự tử là hai 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở 
trẻ em gái từ 15-19 tuổi… Những con 
số này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh 
các nước trên thế giới về việc chăm 
sóc, bảo vệ và vấn đề tảo hôn của trẻ 
em gái vị thành niên.

Đầu tư cho việc phát huy tiềm năng 
của trẻ em gái vị thành niên cho phép 
bảo đảm quyền của các em hiện nay 
và bảo đảm một tương lai công bằng 
hơn và thịnh vượng hơn. Một tương 
lai mà ở đó, các trẻ em gái sẽ có phần 
bình đẳng, có quyền được hưởng một 
cuộc sống an toàn, được chăm sóc sức 
khỏe và giáo dục tốt, không chỉ trong 
suốt những năm tháng đầu đời quan 
trọng, mà cả khi trở thành phụ nữ 
trong gia đình; là một nửa nhân loại, 
họ có thể mạnh mẽ hơn, để giải quyết 
các cuộc khủng hoảng liên quan đến 
vấn đề biến đổi khí hậu, có tiềm năng 
để thay đổi thế giới, trở thành những 
người lao động, các bà mẹ, các doanh 
nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo trong 
gia đình, và các nhà lãnh đạo chính trị 
của ngày mai.

Năm 2016, Chiến lược Dân số và 
Sức khỏe sinh sản đang bắt đầu một 

giai đoạn mới, giai đoạn 2016 - 2020, 
công tác Dân số-KHHGĐ không còn 
là một chương trình mục tiêu quốc 
gia riêng biệt mà nằm trong chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số, nên cũng 
gặp một số những khó khăn, thách 
thức nhất định. Nhưng cùng với cả 
nước, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển 
khai kế hoạch và phối hợp với ban 
ngành, đoàn thể thực hiện các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Dân số Thế 
giới. Qua đó, Chi cục DS-KHHGĐ 
đã phối hợp với ban ngành, đoàn thể 
trong tỉnh để chuyển tải các thông điệp 
truyền thông đến với người dân trong 
cộng đồng với chủ đề “Đầu tư cho trẻ 
em gái vị thành niên”: treo băng rôn 
tuyên truyền, phối hợp với Đài Phát 
thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-
Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền với 
các thông điệp và chủ đề “Đầu tư cho 
trẻ em gái vị thành niên”; Trung tâm 
Dân số-KHHGĐ huyện, thành phố 
phối hợp với Đài Phát thanh, Phòng 
Văn hóa - Thông tin tổ chức xe loa 
tuyên truyền lưu động, treo băng rôn 
khẩu hiệu tại trung tâm huyện, thành 
phố và các xã, phường, thị trấn; tổ 
chức các buổi phát tin trên hệ thống 
phát thanh, loa tuyên truyền tại tổ địa 
bàn dân cư, trong đó có các đơn vị tích 
cực như: huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên 
Mộc và Thành phố Vũng Tàu... 

GIANG HỒNG
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh)

Phát huy sức mạnh của 
trẻ em gái để phát triển 
xã hội trong tương lai
Vai trò của trẻ em gái là rất quan trọng để phát huy sức 
mạnh trong quá trình xây dựng một thế giới bền vững. 
Nhân kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay, Quỹ 
Dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) kêu gọi cộng đồng quốc tế 
hãy “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”, cùng nhau nỗ 
lực chăm lo để bảo đảm tương lai của các em, phát huy sức 
mạnh của các trẻ em gái trong quá trình xây dựng một thế 
giới bền vững.
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Trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát 
triển nền kinh tế thị trường, hội 

nhập sâu rộng của đất nước, cuộc sống 
ngày càng phát triển, chất lượng dinh 
dưỡng và giáo dục cho trẻ ngày càng 
được cải thiện. Tuy nhiên, kéo theo đó 
là những hệ lụy, những mặt trái của 
nền kinh tế thị trường như các tệ nạn 
xã hội, văn hóa phẩm đồi truỵ, mạng 
internet với những tiện ích nhưng cũng 
không ít nguy cơ, rất khó kiểm soát tác 
động lớn đến tâm sinh lý của trẻ, trong 
khi một số cha mẹ lại quá mê mải với 
công việc, kiếm tiền… mà quên mất 
vai trò giáo dục của gia đình đối với 
con trẻ trong giai đoạn dậy thì. 

Tiếp xúc với một số học sinh 
trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu, các em có rất nhiều 

Hãy lắng nghe
khi con đến tuổi dậy thì

băn khoăn, khúc mắc liên quan đến 
quá trình thay đổi tâm sinh lý hay cả 
những vấn đề về giới, vấn đề quan hệ 
tình dục...Tuy nhiên, nhiều em bày tỏ 
sự thất vọng vì cho rằng cha mẹ chưa 
thực sự quan tâm, chưa hiểu con cái 
muốn gì, cần gì. Em N.T.H Trường 
THCS Chí Linh chia sẻ: “Ba mẹ em 
bị cuốn vào công việc nên rất ít có 
thời gian gần gũi, chia sẻ với con cái. 
Những vấn đề về tình cảm hay sự thay 
đổi của bản thân em, suy nghĩ của 
em, rất khó nói cho ba mẹ nghe, bởi 
vì không biết bắt đầu từ đâu và không 
biết phải nói như thế nào?”.

Em N.T.Th Trường THPT Nguyễn 
Huệ chỉ vì ba mẹ thường cãi nhau, 
không khí gia đình căng thẳng, ngột 
ngạt nên học hành sa sút, bị bạn xấu rủ 
rê, lợi dụng. T kể lại:“Ba mẹ thường 

xuyên cãi vã nhau, không quan tâm 
đến em nên em buồn rồi quen với một 
bạn trai. Bạn ấy thường xuyên trốn 
học rủ em theo cùng. Rồi thì tụi em 
thuê phòng ở chung với nhau, may 
nhờ thầy cô và các bạn biết chuyện, 
khuyên nhủ nên em mới hiểu ra mình 
đang phạm sai lầm. Giờ thì em đã 
quay về nhà và đi học bình thường. 
May mà chưa để lại hậu quả gì, 
không thì...”, Th cúi mặt xuống, bỏ 
dở câu nói.
Gia đình - xã hội phải đồng 
hành cùng trẻ:

Tuổi dậy thì - giai đoạn giao thoa, 
đánh dấu một bước ngoặt quan trọng 
trong cuộc đời mỗi con người. Có 
những biến chuyển mạnh mẽ về tâm, 
sinh lý nên rất cần sự quan tâm, hướng 
dẫn và định hướng từ cha mẹ, thầy cô.

Mang thai, nạo phá thai, 
xâm hại tình dục trẻ 
em… hiện nay đang có 
xu hướng gia tăng, ảnh 
hưởng nghiêm trọng 
đến thể chất, tinh thần 
và sự phát triển của trẻ 
cũng như cuộc sống sau 
này của các em. Câu 
hỏi: “Làm thế nào để 
bảo vệ trẻ em không bị 
xâm hại?” đang khiến 
các cấp, các ngành, gia 
đình và xã hội cùng tìm 
lời giải.

Tư vấn về sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên.
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Chị Đoàn Thị Phương Thùy - ở 
phường Rạch Dừa, T.p Vũng Tàu 
chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc khi con 
bước vào tuổi dậy thì: “Khoảng14 tuổi 
con chị không còn hay tâm sự với mẹ 
nữa, cháu sống khép kín và có nhiều 
bí mật hơn. Chị biết đây là giai đoạn 
cháu bước vào tuổi dậy thì nên thay 
đổi cách cư xử với con, cố gắng xem 
con như một người bạn, lắng nghe, tôn 
trọng những ý kiến của con trước mọi 
vấn đề và khéo léo khuyên nhủ, định 
hướng cho con để con có những chọn 
lựa đúng đắn nhất là trong các mối 
quan hệ khác giới. Dần dần cháu trở 
nên tin tưởng và sẵn sàng kể cho mẹ 
nghe tất cả mọi thứ. Có thể nói tôi đã 
luôn có mặt cùng con trong giai đoạn 
phát triển quan trọng này”.

Cùng đó, thầy Nguyễn Hoàng 
Anh – giáo viên tâm lý trường ĐH 
Sư phạm TP HCM cho biết thêm: 
“Cha mẹ nên kiên trì để gần gũi với 
con mình hơn, nên có những buổi nói 
chuyện không cần vô chuyên đề, chỉ 
cần gần gũi với con. Quan tâm, thấu 
hiểu những suy nghĩ của con giúp con 
tự phát hiện những biến đổi của cơ thể 
mình. Những biến đổi về thể chất, tâm 
lý tình cảm và việc giữ gìn vệ sinh, bảo 
vệ sức khỏe cho bản thân và bạn bè 

cùng trang lứa. làm sao cho các em 
không cảm thấy chán nản trong học 
tập. Việc này đòi hỏi phải bỏ công, 
không phải ngày một ngày hai mà 
làm được.”

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền 
và các ngành chức năng thường xuyên 
phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên 
truyền, chia sẻ, giáo dục các em. 

Bs. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục 
Sức khỏe tỉnh cho rằng: “Cần phải 
chủ động cung cấp thông tin, giáo dục 
về giới, giới tính, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản cho các em sớm, tùy theo 
lứa tuổi để có nội dung phù hợp. Nếu 
chúng ta không chia sẻ, các em sẽ tìm 
thông tin nơi mạng, nơi không chính 
thống khác… và sai lầm rất dễ đến với 
các em. Gia đình, nhà trường và xã 
hội phải thay đổi suy nghĩ “đừng vẽ 
đường cho hươu chạy”. Không, với 
tuổi của các em, chúng ta vẽ đường để 
các em biết và đi đúng, hơn là không 
vẽ để các em sai lầm, để lại nhiều hậu 
quả khôn lường…”

Bs Trần Thị Luyện - Giám đốc 
Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh 
sản tỉnh cũng cho biết: “Trong những 
năm qua, công tác chăm sóc SKSS vị 
thành niên/thanh niên có nhiều hình 

thức hoạt động đa dạng, phong phú 
giúp tăng khả năng tiếp cận với các 
dịch vụ về chăm sóc SKSS và tạo cơ 
hội cho các em tìm hiểu và sinh hoạt; 
duy trì hoạt động 10 câu lạc bộ VTN 
tại các huyện/thành đoàn, phối hợp 
với sở GD-ĐT thành lập các góc tư 
vấn VTN tại các trường học; tập huấn 
cho cán bộ y tế, cán bộ Đội, cán bộ 
đoàn thanh niên, giáo viên về SKSS 
VTN; tổ chức các hội thi tạo sân chơi 
cho các em tìm hiểu kiến thức SKSS; 
thành lập các điểm cung cấp dịch vụ 
y tế thân thiện cho VTN tại các cơ 
sở y tế từ tuyến tỉnh đến tận tuyến 
xã, phường; tổ chức các buổi truyền 
thông trực tiếp cho các em học sinh 
THCS và THPT. Đồng thời cung cấp 
tờ rơi, sách nhỏ, cẩm nang về SKSS 
VTN góp phần cung cấp kiến thức, 
thay đổi nhận thức về sức khỏe sinh 
sản cho VTN-TN…” 

Thiết nghĩ, để đạt được hiệu quả 
như mong muốn, công tác này cần 
được duy trì thường xuyên liên tục 
bằng nhiều hình thức khác nhau để 
các em có nhận thức đúng, thái độ và 
hành vi đúng, và tất nhiên trong hành 
trình dài ấy rất cần có sự quan tâm, 
đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa 
gia đình, nhà trường và xã hội.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

Vui cười 
Trung thu

Đủ tiêu chuẩn
Nhà nọ có bốn đứa con, ông bố mang về hai gói 

quà Trung thu. Bọn nhỏ thắc mắc:
- Chúng con có bốn đứa cơ mà?
- Nhưng tiêu chuẩn chỉ cho hai đứa thôi! Ông bố 

trả lời.
Hai đứa bé vội lên tiếng:
- Vậy là của chúng con! Chúng con bé nhất nhà.
Hai đứa lớn nghiêm mặt:
- Của chúng con! Hai đứa sinh thêm, không có phần.

Múa sư tử
Đứa con nhỏ gạ chuyện với người cha:
-Bố ơi! Tết Trung thu này, con mời mấy đoàn múa 

lân về nhà mình múa cho vui bố nhé?
- Thôi con! Nhà mình đã có mẹ con “múa sư tử”, 

bố đây đã “cháy túi” rồi con ạ!
- !!!

Phi hành gia đầu tiên
Hai cậu bé đố nhau:
- Đố cậu, ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?
- Là người Mỹ!
- Trật lất rồi! Người Việt Nam ta!
- Căn cứ đâu mà cậu lại nói thế?
- Này nhé, đó là phi hành gia “chú Cuội” và phi 

thuyền “Cây Đa”!
- !!!

NGUYỄN VĂN LONG
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Gắn bó với công tác dân số từ 
năm 1992, theo kinh nghiệm 
của cô, người cộng tác viên 

dân số phải thân thiện với đối tượng, 
phải nhiệt tình giúp đỡ họ trong những 
lúc khó khăn, không nề hà vất vả và có 
kiến thức chuyên môn về sức khỏe sinh 
sản. Những ngày đầu tuyên truyền vận 
động, cô và đồng nghiệp gặp không ít 
khó khăn, từ nếp nghĩ có nhiều con để 
phụ việc đồng áng, có con trai để nối 
dõi tông đường. Đây là những rào cản 
không nhỏ trong công tác tuyên truyền, 
vận động. Tuy vậy, không lùi bước 
trước những thách thức, khó khăn, 
cùng sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền địa phương, sự chia sẻ, 
động viên của gia đình, cô đã miệt 
mài với công việc. Hàng ngày, tranh 
thủ những lúc rãnh rỗi cô lại tìm đến 
gia đình các chị em để nắm bắt tâm 
tư, nguyên vọng, kiên trì phân tích 
cho từng đối tượng hiểu rõ tác dụng 
của việc sinh đẻ có kế hoạch, đồng 
thời động viên họ thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình, đặc biệt là với những gia 
đình nghèo, đông con, những gia đình 
sinh con một bề, những gia đình kinh 
tế khá giả có nguy cơ sinh con thứ ba.

Ngoài việc tuyên truyền vận động, 
lấy những tấm gương người thật, việc 
thật để giúp chị em hiểu những hệ 
lụy của việc đẻ nhiều, đẻ dày và lợi 
ích của việc sinh đẻ có kế hoạch, cô 
còn vận động chị em tham gia sinh 

Cộng tác viên dân số
hết mình với công việc
Về xã Phước Hòa, huyện Tân Thành tìm hiểu công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), 
chúng tôi được giới thiệu cô Nguyễn Thị Lương, 64 tuổi, là một cộng tác viên dân số luôn tận tình 
hết mình với công việc.

hoạt tổ, chi hội ở cơ sở, câu lạc bộ 
chăm sóc sức khỏe sinh sản... Chính 
nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết, kiên trì 
trong công việc nên năm nào công 
tác Dân số - KHHGĐ ở cụm 3 cũng 
đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chỉ tính 
riêng 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ sinh 
con thứ 3 đã giảm 3% so với cùng kỳ 
năm 2015.

Không chỉ là một cộng tác viên 
dân số, cô còn là Chủ tịch Hội Chữ 
Thập đỏ của UBND xã Phước Hòa. 
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ của 

một cộng tác viên dân số, cô còn vận 
động anh chị em trong xã đi hiến máu 
nhân đạo để cứu người, là tấm gương 
sáng trong lao động, nuôi dạy con cái 
thành đạt.

Bằng sự tâm huyết và tinh thần 
trách nhiệm trong công việc, nhiều 
năm liền, cô được các cấp, các ngành 
tuyên dương khen thưởng. Năm 2012 
cô được nhận Bằng khen của Tổng cục 
trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ; Tuyên 
dương, khen thưởng năm 2011, 2013, 
2014 của Hội chữ thập đỏ tỉnh BR-VT.

Bài, ảnh: TRẦN KIM HẰNG

Cô Nguyễn Thị Lương đang tuyên truyền các biện pháp CSSKSS/KHHGĐ cho một phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Chuẩn bị kỹ càng
Trước khi Khoa ung bướu đi vào 

hoạt động, bệnh viện Bà Rịa đã cử một 
đội ngũ y bác sỹ giàu kinh nghiệm lên 
bệnh viện ung bướu TP.HCM đào 
tạo và tham gia những khóa tập huấn 
ngắn hạn do các Giáo Sư đầu ngành 
của Pháp, Mỹ giảng dạy tại Việt Nam. 
Bên cạnh đó, bệnh viện còn đầu tư cơ 
sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để 
chẩn đoán, tầm soát các bệnh ung thư 
như: Nội soi, chụp nhũ ảnh, CT128, 
MRI, XN máu các chất miễn dịch, 
hệ thống phòng khang trang sạch sẽ, 
máy lạnh trung tâm, hệ thống oxy đến 
từng buồng bệnh và giường bệnh của 
bệnh nhân... Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của 
bệnh viện Bà Rịa tạo nền móng vững 
chắc cho sự ra đời của chuyên khoa 
Ung bướu.
Những bước đi ban đầu

Bác sỹ Đàm Thái Hạnh  - Trưởng 
khoa Ung bướu  cho biết “Bước đầu 
hoạt động khoa ung bướu đã triển khai 
đơn vị chăm sóc giảm nhẹ nhằm nâng 
cao chất lượng sống cho những bệnh 
nhân ung thư giai đoạn cuối; phẫu 
thuật bướu giáp bằng máy cắt đốt siêu 
âm và các khối u lành tính khác; phẫu 

thuật ung thư đường tiêu hóa và chuẩn 
bị triển khai đơn vị hóa trị, làm tắc 
mạch trong u gan...” 

 Tuy vậy nhân lực tại khoa còn rất 
hạn chế, hiện chỉ có 02 bác sĩ, 10 điều 
dưỡng và 02 KTV. Song, bằng sự cố 
gắng vượt bậc, bước đầu khoa ung 
bướu đã đáp ứng được yêu cầu khám 
chữa bệnh cho các bệnh nhân, được 
người bệnh tin tưởng. 

Bác Nguyễn Văn Khiết bị ung 
thư cơ thành Bụng, đang điều trị tại 
bệnh viện chia sẻ: “Các bác sỹ và điều 
dưỡng của khoa rất là tâm huyết, nhiệt 
tình, thường xuyên động viên, thăm hỏi, 
an ủi và kiểm tra tình hình cho tất cả 
bệnh nhân nằm ở khoa. Nên tôi rất là 
yên tâm và biết ơn các bác sỹ.”

Bác Đặng Chính - cựu chiến binh 
mới được bác sĩ chẩn đoán và mổ hạch 
cổ xong, vui mừng nói: “Tôi rất biết 
ơn cá bác sĩ ở bệnh viện đã cứu sống 
tôi, ngày nào bác sĩ, điều dưỡng cũng 
thường xuyên đến kiểm tra hỏi thăm 
sức khỏe, khích lệ tinh thần tôi và mọi 
người bệnh đang nằm chung phòng 
với tôi...”

Bên cạnh đó, có một số bệnh nhân 
điều trị tuyến trên bệnh tạm ổn họ cũng 

về đây điều trị tiếp, như trường hợp của 
bà Lưu Thị Ngọ bị ung thư đại tràng 
và bà Trần Thị Khuê bị u não là hai 
trường hợp phải nằm ở phòng điều trị 
riêng. Khi chúng tôi đến thăm, các bà 
không khỏi bùi ngùi kể về quá trình 4 
năm chống chọi với ung thư. Từ khi 
bệnh viện Bà Rịa có khoa Ung bướu 
các bà đã xác định điều trị ngay tại đây 
mà không cần lên bệnh viện tuyến trên 
nữa. Tâm sự với chúng tôi, chị Dương 
Thị Phát con gái bà Lưu Thị Ngọ nói: 
“Rất vui khi bệnh viện Bà Rịa mở thêm 
khoa ung bướu. Gia đình cũng tiện đi 
lại chăm sóc người bệnh. Phòng bệnh 
thì thoáng mát, sạch sẽ. Các bác sỹ và 
điều dưỡng rất quan tâm bệnh nhân, 
thường xuyên kiểm tra, chăm sóc, đặc 
biệt là động viên, an ủi người bệnh...” 
Tạo đà cho sự phát triển

Qua hơn 4 tháng triển khai hoạt 
động, Khoa Ung bướu bệnh viện Bà 
Rịa đã thu được những kết quả ban 
đầu rất đáng khích lệ; số lượng bệnh 
nhân nội trú đã quá tải. Theo Bs Hạnh 
- Trưởng Khoa, sắp tới Khoa sẽ tăng 
cường nhân lực (đang đi học), tăng 
giường bệnh (40 giường), đáp ứng yêu 
cầu ngày càng tăng của người bệnh. 
Đồng thời triển khai đề án thuê chuyên 
gia (tuyến trên) nhằm nâng cao trình 
độ, tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, tiếp 
nhận kỹ thuật mới, công nghệ cao 
trong chẩn đoán và điều trị ung thư 
(sinh thiết, hóa trị, xạ trị, phẫu thuật...). 

Bs Nguyễn Văn Hương - Giám đốc 
bệnh viện cho biết thêm: Chúng tôi xác 
định phát triển Khoa Ung bướu là mũi 
nhọn, ưu tiên trong thời gian tới; tiếp 
tục đầu tư, nâng cao chất lượng phục 
vụ, giúp người bệnh được thụ hưởng 
dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa 
phương, góp phần xây dựng mục tiêu 
bệnh viện Bà Rịa “Văn minh- Thân 
thiện - Hiện đại”. 

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

Triển khai hoạt động Khoa Ung bướu-
Bước tiến mới của bệnh viện Bà Rịa
Khoa Ung bướu của Bệnh viện Bà Rịa mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 12/04/2016 
với quy mô 20 giường bệnh, giúp người bệnh được thụ hưởng kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao ngay 
tại tỉnh nhà cũng như giảm chi phí điều trị, thời gian đi lại, chăm sóc cho người bị  bệnh ung bướu.

Bs. Đàm Thái Hạnh - Trưởng Khoa Ung bướu Bv Bà Rịa kiểm tra khối u bệnh nhân trước phẫu thuật.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Qua 6 tháng chuyển giao công 
nghệ tim mạch can thiệp 
(TMCT) trong điều trị bệnh 

lý hẹp - tắc nghẽn động mạch vành 
(ĐMV), BVBà Rịa đã thực hiện hơn 
200 ca, trong đó can thiệp trên 100 ca. 
Có thể nói, đó là một thành công lớn 
không chỉ của bệnh viện mà còn là của 
ngành Y tế tỉnh BR-VT. Tuy rằng, đây 
mới là thực hiện thủ thuật chụp, can 
thiệp bệnh lý ĐMV nhưng đó là cả 
một quá trình chuẩn bị liên quan đến 
vấn đề nhân sự, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị - là yếu tố cấu thành cho việc 
phát triển một chuyên khoa TMCT kỹ 
thuật cao toàn diện ngay tại tỉnh nhà. 
Cũng nhờ vậy, hiện nay người dân bị 
bệnh lý ĐMV yên tâm chữa bệnh tại 
địa phương mà không phải vất vả lên 
tuyến trên như trước. 

Bệnh nhân Đào Xuân Tình, sinh 
năm 1965, ở Tp.Vũng Tàu phấn khởi 
kể lại: “Tôi là trường hợp rất may 
mắn. Cách đây 1 tuần, tôi nhập viện 
tại khoa cấp cứu của BV Bà Rịa trong 
tình trạng khó thở đi kèm với những 
cơn đau thắt ở ngực rất khó tả. Bác sĩ 
chẩn đoán tôi bị nhồi máu cơ tim và 
cần được can thiệp kịp thời nếu không 
sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Được sự 
đồng ý từ phía gia đình, ngay lập tức 
tôi được bác sĩ, kỹ thuật viên tiến hành 
thực hiện thủ thuật chụp và đặt Stent 
cho ĐMV. Tính thời gian nhập viện 
đến khi làm thủ thuật xong chỉ khoảng 
gần 01 tiếng. Sau 02 ngày nằm viện 
để được theo dõi sức khỏe, đến nay 
tôi đã khỏe hẳn, không còn cơn đau 
thắt ngực và khó thở như trước. Tôi 
cảm ơn các bác sĩ rất nhiều!”

Cũng vừa hồi phục sau thủ thuật, 
bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 
1954, ở thị trấn Long Hải kể: “Tôi 

hoàn toàn không biết mình có bệnh, 
chỉ khi tôi vào viện đăng ký khám sức 
khỏe tổng quát và được phát hiện bị 
hẹp ĐMV với chỉ định cần được can 
thiệp. Sau đó, tôi được bác sĩ tư vấn, 
giải thích cặn kẽ và hẹn ngày tiến hành 
thủ thuật chụp, can thiệp ĐMV. Hiểu 
rõ bệnh trạng của mình cũng như biết 
được hiệu quả, cách thức tiến hành đặt 
stent ĐMV tôi hoàn toàn an tâm. Mọi 
việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, 
hiện sức khỏe của tôi rất tốt, không 
còn cơn đau ở ngực mà trước đó tôi cứ 
nghĩ do làm việc gắng sức mới thế!”.

Là một trong hai bệnh nhân đã 
được can thiệp hẹp ĐMV miễn phí, 
anh Lê Thành Hiếu, sinh năm 1972, 
ở Long Hiệp, huyện Long Điền vui 
mừng cho biết: “Khoảng 9h, ngày 
5/7/2016, tôi được người nhà cho đi 
cấp cứu tại BV Bà Rịa vì xỉu khi đang 
làm việc. Sau khi cấp cứu, bác sĩ cho 
biết tôi bị nhồi máu cơ tim cấp và yêu 
cầu can thiệp ngay nếu không sẽ nguy 

hiểm đến tính mạng. Biết gia đình 
tôi không có khả năng lo được khoản 
tiền cho việc thực hiện thủ thuật can 
thiệp, BV Bà Rịa đã kêu gọi mạnh 
thường quân giúp đỡ, hỗ trợ và thực 
hiện thủ thuật miễn phí cho tôi. Thật 
sự, nếu như không được giúp đỡ thì 
tôi chỉ còn nước chờ chết. Tôi giống 
như được sinh ra lần thứ hai vậy, tôi 
vô cùng biết ơn sự quan tâm, chăm 
sóc tận tình của cán bộ y tế và những 
nhà hảo tâm đã tài trợ”…

Được biết, kinh phí điều trị cho 02 
ca miễn phí là gần 100 triệu, trong đó 
02 Stent là 80 triệu (Công ty tài trợ), 
còn lại BV Bà Rịa miễn phí 1 phần 
viện phí cho bệnh nhân Lê Thành 
Hiếu là 7.815.000 đồng

Nói về hiệu quả của việc thực 
hiện thủ thuật chụp, can thiệp bệnh lý 
ĐMV, Bs. Nguyễn Đức Hiền - Trưởng 
khoa Nội Tim Mạch - Lão Học BV Bà 
Rịa cho biết: “Mặc dù chuyên khoa 
TMCT mới triển khai thực hiện thủ 

Kết quả 6 tháng triển khai thủ thuật 
chụp, can thiệp bệnh lý động mạch 
vành tại bệnh viện Bà Rịa

TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa - P.GĐ Trung tâm Tim mạch- Trưởng khoa Tim Mạch can thiệp BV Chợ 
Rẫy (đứng giữa) chuyển giao kỹ thuật đặt Stent ĐMV cho ekip bác sĩ BV Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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thuật chụp, can thiệp bệnh lý 
ĐMV được một thời gian ngắn, 
song lượt người đến khám, cần 
được tư vấn về bệnh khá đông, 
lên tới hàng ngàn lượt người; 
số lượt người đăng ký can thiệp 
đã lên tới hàng trăm (chờ đến 
lượt). Trong quá trình khám, 
sàng lọc phát hiện, việc đầu 
tiên BV làm là giải thích cụ thể 
cho bệnh nhân hiểu về thủ thuật 
chụp, đặt giá đỡ Stent ĐMV và 
những biến chứng có thể xảy 
ra trong quá trình thực hiện 
thủ thuật cũng như chi phí cụ 
thể cho việc thực hiện 1 ca can 
thiệp, nhờ vậy bệnh nhân hoàn 
toàn an tâm và có sự chuẩn bị 
tốt nhất trước khi tiến hành”. 

Trực tiếp phụ trách chương 
trình TMCT của tỉnh, Ths.Bs 
Phan Văn Thành – Phó giám 
đốc BV Bà Rịa chia sẻ thêm: 
“Thực hiện tiếp nhận công 
nghệ của BV Chợ Rẫy, đến 
nay ê kíp của BV Bà Rịa đã 
tiếp nhận xong phương pháp 
can thiệp bệnh lý ĐMV và 
đang trong quá trình chờ thẩm 
định.  Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục được BV Chợ Rẫy chuyển 
giao kỹ thuật động mạch não, 
động mạch thận, động mạch 
ngoại biên và can thiệp bệnh 
tim bẩm sinh cho trẻ… Hiện 
tại, BV đã bố trí nhân sự đi học 
tại BV Chợ Rẫy gồm: 03 bác 
sĩ, 07 điều dưỡng, 04 kỹ thuật 
viên về các bệnh lý khác trong 
TMCT. Theo kế hoạch “Đề án 
thuê chuyên gia của tỉnh”, BV 
Bà Rịa sẽ cố gắng hết sức hoàn 
thiện chuyên khoa TMCT một 
cách toàn diện trong giai đoạn 
từ năm 2017-2020…”. 

Như vậy, trong lương lai 
không xa BV Bà Rịa sẽ có một 
chuyên khoa TMCT kỹ thuật 
cao, toàn diện với một đội ngũ 
cán bộ chuyên môn sâu chăm 
sóc và phục vụ tốt sức khỏe 
người dân địa phương.

HOA VIỆT

Sáng ngày 4/8 Bệnh viện Bà Rịa 
phối hợp với trường Đại học Y 
Dược TPHCM tổ chức buổi sinh 

hoạt chuyên đề sử dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp và tim mạch cho các bác 
sỹ trực tiếp làm công tác điều trị tại các 
cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh BR-VT. 

Chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên 
môn có PGS.TS Nguyễn Văn Trí giảng 
viên bộ môn lão khoa trường Đại học 
Y Dược TPHCM với chuyên đề “ Ứng 
dụng lâm sàng của chẹn Beta thế hệ mới 
trong điều trị tăng huyết áp” và Thạc sĩ, 
BS Phan Văn Thành - PGĐ BV Bà Rịa 
với chuyên đề “vai trò của thuốc ức chế 
thụ thể Beta trong điều trị suy tim mãn”.

Chuyên đề do PGS.TS Nguyễn Văn 
Trí trình bày đề cập chi tiết đến các tình 
huống lâm sàng thường gặp, cách xét 
nghiệm đánh giá tổn thương nhất là đối 
với các bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ 
mắc bệnh lý về tim mạch để từ đó đưa 
ra biện pháp điều trị cho bệnh nhân, 
đồng thời cũng chỉ ra sự khác nhau của 

các thuốc ức chế Beta và hiệu quả của 
Nebivolol trong việc kiểm soát huyết áp 
ít gây ra tác dụng ngoài ý muốn.

Thạc sĩ –BS Phan Văn Thành trong 
phần chia sẻ của mình một lần nữa nhận 
định hiệu quả của các thuốc chẹn Beta 
xuất hiện khoảng cuối thập niên 90 
như Metoprolol succinate, Carvedilol, 
Bisoprolol (đã làm giảm tử vong cho 
khoảng 30% bệnh nhân suy tim), 
đồng thời khẳng định sự xuất hiện của 
Nebivolol thuốc ức chế Beta thế hệ mới 
có hiệu quả rất cao so với các thuốc ức 
chế Beta xuất hiện cùng thời điểm.

Những nội dung chia sẻ tại buổi Hội 
thảo là những kiến thức chuyên môn hết 
sức thực tế và hữu ích trong việc điều 
trị cho bệnh nhân tăng huyết áp, qua đó 
cũng thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong việc 
học tập, ứng dụng những kỹ thuật điều 
trị mới của các bệnh viện tuyến trên vào 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 
tại tỉnh nhà.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Sinh hoạt chuyên đề sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp và tim mạch

Quang cảnh Hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Văn Trí chia sẻ kinh nghiệm điều trị 
tại buổi sinh hoạt chuyên môn.

Thạc sĩ, BS Phan Văn Thành chia sẻ hiệu quả các 
thuốc chẹn Beta trong điều trị Tăng huyết áp và 
tim mạch.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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Cây có thân màu nâu nhạt, tròn ở gốc, thân non có 
bốn cạnh, mang rất nhiều cành. Lá hình mác thuôn, 
dài khoảng 1,5-3,5 cm, rộng 1-2 cm, nhọn ở đầu, 

màu xám, dai, gần như không có cuống. Hoa đơn độc hoặc 
từng đôi ở nách lá. Hoa nhỏ có bốn lá đài hình giáo nhọn, 
ống đài hình cầu. Quả dạng bế, bầu hạ, còn đài hình cầu 
hơi dẹt, bên trong có chứa nhiều hạt nhỏ, có góc cạnh..

Phân bố, thu hái và chế biến: Cây có ở cả 3 miền 
nước ta, ở vườn hai bên lối đi đều hay gặp. Cây Bạch hoa 
xà thiệt thảo thu hái vào mùa hạ, lấy toàn cây rửa sạch, 
phơi hoặc sấy khô 

Bộ phận dùng: Toàn cây . 
Tính vị quy kinh: Vị ngọt nhạt, tính mát. Vào kinh 

Tâm, Can, Vị, Tiểu trường, Đại trường,
Công năng, chủ trị: Thanh nhiệt giải độc, lợi niệu 

thông lâm, tiêu ung tán kết. Chữa phế nhiệt, hen suyễn, 
viêm họng, viêm Amydal, viêm đường tiết niệu, viêm đại 
tràng (trường ung). Dùng ngoài chữa vết thương, rắn cắn, 
côn trùng đốt.

Liều lượng, cách dùng: Ngày dùng 15 - 60g (khô) sắc 
uống. Cây tươi dùng ngoài, giã nát đắp tại chỗ.

Đơn thuốc:
Trị ung nhọt, u bướu: Bạch hoa xà thiệt thảo 120g, 

Bán biên liên (tươi) 60g sắc uống, ngoài đâm nát đắp lên 
nơi đau 

Trị ung thư phổi: Bạch hoa xà thiệt thảo, Bạch mao 
căn mỗi thứ 160g (dùng tươi), sắc uống với nước đường 

Trị ho do viêm phổi: Bạch hoa xà thiệt thảo (tươi) 40g. 
Trần bì 8g, sắc uống

Trị amidal viêm cấp: Bạch hoa xà thiệt thảo 12g, Xa 
tiền thảo 12g, sắc uống

Trị đường tiểu viêm, tiểu buốt, tiểu gắt: Bạch hoa xà 
thiệt thảo, Dã cúc hoa, Kim ngân hoa, mỗi thứ 40g, Thạch 
vi 20g, sắc uống thay nước  trà 

Trị chấn thương thời kỳ đầu: Bạch hoa xà thiệt thảo 
(tươi) 120g, nước, rượu mỗi thứ 1 nửa sắc uống 

Bảo vệ gan, lợi mật: Bạch hoa xà thiệt thảo + Hạ khô 
thảo + Cam thảo (theo tỉ lệ 2 + 2 + 1) 

Trị rắn độc cắn: Bạch hoa xà thiệt thảo 20g, sắc với 
200ml rượu uống trong ngày. Dùng 2/3 thuốc, chia làm 
2-3 lần uống, còn 1/3 đắp vào vết cắn.

VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Bạch Hoa Xà Thiệt  Thảo
(cỏ lưỡi rắn trắng, bòi ngòi bò, xà thiệt thảo, xà châm thảo, long thiệt thảo)

Tr
an

h c
ủa

: N
GU

YỄ
N 

VĂ
N 

LO
NG

Tranh vui 
Trung thu

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.

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Công dụng chữa 
bệnh của quả cam
Theo y học cổ truyền, cam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, 

chống co giật, lợi tiểu, nhuận phế, trừ ho, sinh tân dịch, 
thông đại tiện, làm da mịn màng, tươi tắn. Nó được dùng 

để chữa một số bệnh như bí tiểu, khó sinh, ho...
Sau đây là một số bài thuốc từ quả cam:
- Chữa táo bón: Vỏ cam 250 g, cho 2 bát nước vào nấu nhừ, 

ăn dần trong ngày.
- Chữa ho có đờm, giã rượu: Vỏ cam 250 g (thái nhỏ, sao 

vàng), muối nửa thìa cà phê, cho vào 3 bát nước, sắc còn 1 chén, 
uống 2 lần trong ngày.

- Chữa chứng phù thũng ở sản phụ: Vỏ cam phơi khô, tán bột, 
mỗi lần uống một thìa cà phê bột này với 30 ml rượu nếp, uống 
mỗi ngày 3 lần trong 3-5 ngày.

- Chữa bí tiểu hoặc khó sinh: Trái cam non phơi khô, đốt cháy 
sơ, tán bột. Mỗi lần uống 1 thìa cà phê bột nói trên với 30 ml rượu 
nếp, ngày 2 lần, liên tục trong 3 ngày.

- Chữa đầy hơi, khó tiêu: Vỏ cam 250 g thái nhỏ, lách lợn 1 
cái để nguyên, cho vào 3 bát nước, đun nhỏ lửa cho đến khi còn 
một bát, dùng cả nước lẫn cái.

- Hỗ trợ trong việc chữa sốt xuất huyết: Nước ép quả cam, 
uống mỗi ngày 3 lần mỗi lần 1 quả 250 g.

- Chữa chứng ăn không ngon miệng: Vỏ cam 250 g, gừng già 
50 g, tất cả phơi khô, tán bột, trộn đều và uống ngày 2 lần trước 
bữa ăn, mỗi lần 1 thìa cà phê, liên tục trong 3-5 ngày.

Chú ý khi dùng cam
- Người có cơ thể hàn (sợ nước, sợ lạnh, rêu lưỡi trắng), thận 

khí yếu, yếu sinh lý không nên ăn cam nhiều.
- Không dùng cam chua lâu ngày vì không thích hợp cho dạ 

dày và ruột.
- Vì cam có tỷ lệ đường thấp nên bệnh nhân tiểu đường thỉnh 

thoảng vẫn có thể dùng được.
- Nên dùng cam vào buổi sáng và vào lúc bụng đói.
- Nên dùng cam sành vì nó bổ dưỡng nhất trong các loại cam.

TRỊNH VĂN NHUẦN
Khoa ĐY-PHCN

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Bệnh SXH là một bệnh truyền nhiễm 
cấp tính, do virus Dengue (Đăng - gơ) 
gây ra. Cho đến nay, nó vẫn là một 

bệnh rất nguy hiểm do bệnh dễ lây lan thành 
dịch, chưa có vắc- xin phòng ngừa và chưa 
có thuốc điều trị đặc hiệu. Những trường hợp 
nặng (sốc nặng) nếu không được cấp cứu kịp 
thời có thể dẫn đến tử vong. 

Muỗi vằn (Aedes Agypty) là vật trung 
gian truyền bệnh, muỗi vằn hút máu người 
bệnh rồi chích người lành, truyền vi-rút gây 
bệnh từ tuyến nước bọt của muỗi sang cho 
người lành, và người lành bị nhiễm bệnh.

Chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết:
- Chăm sóc người bệnh SXH tại nhà (bệnh 

nhẹ): Đa số bệnh nhân SXH thường là thể 
nhẹ, thầy thuốc hướng dẫn chăm sóc, theo 
dõi tại nhà. Hạ sốt bằng cách lau mát bằng 
nước ấm khi sốt cao. Cho bệnh nhân uống 
Paracetamol với liều lượng 10-15 mg/kg cân 
nặng cơ thể/một lần, mỗi ngày uống 3-4 lần; 
Cho người bệnh uống nhiều nước (nước nấu 
sôi để nguội, nước trái cây, nước biển khô...), 
ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu như súp, cháo, sữa… 
Đưa người bệnh đến khám lại tại các cơ sở 
y tế theo lịch hẹn. 

-  Đưa ngay người bệnh đến bệnh viện 
khi có dấu hiệu trở nặng sau:  Bứt rứt, vật 
vã hoặc li bì;  Bàn tay, bàn chân lạnh; Tiểu 
ít;  Đau bụng hoặc đi cầu ra máu; Da đổi màu 
tím bầm, môi tím lại...

Chú ý: Tuyệt đối tránh những việc làm 
không đúng sau đây: Cạo gió, chích lể (vì có 
thể gây vỡ mạch máu); Dùng thuốc Aspirin 
để hạ sốt vì sẽ gây thêm xuất huyết; Truyền 
dịch ở phòng khám tư; Quấn kín, mặc quần 
áo nhiều làm trẻ sốt hơn và khó thở; Nhịn ăn 
uống dẫn đến suy kiệt khiến tình trạng bệnh 
nặng thêm...

Hiện nay thời tiết đang vào mùa mưa, là 
điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, 
qua đó làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh sốt 
xuất huyết. 

Thời gian qua, địa bàn Tây Nguyên đang 
gia tăng đột biến số mắc sốt xuất huyết và 

Bệnh sốt     xuất huyết rất nguy hiểm 
nhưng có    thể phòng ngừa được
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đã có một số trường hợp bị tử vong. 
Tại BR-VT, tuy không có gia tăng đột 
biến nhưng số mắc cũng tăng cao hơn 
so với cùng kỳ năm 2015 và đã có 01 
trường hợp bị tử vong.

Theo dự báo của các nhà chuyên 
môn, năm 2016 dịch sốt xuất huyết 
có thể bùng phát trên diện rộng, số 
mắc tăng cao (theo chu kỳ và do có 
nhiều yếu tố thuận lợi cho dịch bùng 
phát…).

Bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm. 
Tuy vậy, bệnh có thể phòng ngừa được 
nếu mỗi chúng ta đều thực hiện tốt các 
biện pháp phòng bệnh rất đơn giản, 
không tốn kém mà hiệu quả lại rất 
cao, trong đó diệt lăng quăng là biện 
pháp căn cơ nhất, hiệu quả nhất. Một 
số biện pháp cụ thể:

Không tạo nơi cho muỗi đẻ trứng, 
đồng thời tìm diệt lăng quăng hàng 
tuần:  Đậy kín và cọ rửa thường xuyên 
lu, khạp, dụng cụ chứa nước; Thả cá 

bảy màu vào dụng cụ chứa nước, hồ 
non bộ; Lật úp hoặc dẹp bỏ các vật 
phế thải (nhất là các vỏ xe ô tô, can 
nhựa hỏng, vại vỡ, vỏ dừa...) quanh 
nhà có thể chứa hoặc đọng nước mưa; 
Thay nước bình bông thường xuyên; 
Đổ dầu cặn hoặc bỏ muối vào các 
chén nước chống kiến ở chân tủ đựng 
thức ăn, chạn đựng chén bát; Lấp kín 
những hốc cây có chứa nước đọng 
bằng xi măng hoặc cát...Đây là biện 
pháp rất quan trọng để muỗi không có 
chỗ đẻ trứng hoặc nếu có trứng, thành 
lăng quăng thì bị tiêu diệt ngay, không 
cho chúng phát triển thành muỗi, và 
phải làm thường xuyên hàng tuần.

Không tạo nơi cho muỗi trú ẩn: 
Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa gọn 
gàng, ngăn nắp, sạch thoáng; không 
treo quần áo dơ (mặc rồi) bừa bãi làm 
chỗ cho muỗi trú đậu; thường xuyên 
tổ chức vệ sinh phát quang bụi rậm, 
khơi thông cống rãnh, tạo môi trường 
sống trong lành.

Phòng ngừa muỗi đốt (chích) và 
tiêu diệt muỗi: Diệt muỗi bằng bình 
xịt muỗi, vợt điện, nhang trừ muỗi... 
Mặc quần dài, áo dài tay; ngủ mùng 
(cả ban ngày); thoa thuốc chống muỗi 
ở vùng da lộ ra ngoài; tẩm mùng bằng 
hóa chất để ngừa muỗi chích. Khi 
ngành y tế triển khai các đợt phun 
thuốc diệt muỗi diện rộng, các hộ gia 
đình cần tích cực phối hợp, mở cửa 
nhà, tạo điều kiện cho cán bộ chuyên 
môn phun thuốc phòng chống dịch 
bệnh, vì sức khỏe của mọi người dân.

Hiện nay, một số người cho rằng 
cứ phun thuốc diệt hết muỗi là sẽ 
phòng được bệnh SXH! Đây là quan 
niệm chưa đúng, chỉ là phần “chữa 
ngọn”, được thực hiện khi có chỉ định 
của ngành y tế. Nếu không tổ chức 
diệt lăng quăng tốt, triệt để thì sau 
đợt phun thuốc lại có số muỗi trưởng 
thành mới xuất hiện phát triển từ lăng 
quăng (cứ trung bình 7-10 ngày một 
lứa), chưa kể đến vấn đề môi trường. 
Vì vậy, vấn đề cốt lõi và quan trọng 
nhất, dễ thực hiện nhất, ít tốn kém 
nhất trong phòng chống SXH là mọi 
người, mọi nhà hàng tuần hãy dành 
ra 10 phút để dọn dẹp sạch sẽ nhà 
cửa, môi trường xung quanh, truy diệt 
lăng quăng. Không có lăng quăng - 
không có muỗi vằn - không có sốt 
xuất huyết!

T.T.V

Bệnh sốt     xuất huyết rất nguy hiểm 
nhưng có    thể phòng ngừa được

Cán bộ y tế kiểm tra công tác phòng chống SXH tại một hộ dân bán ve chai tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. 
Ảnh: MINH THIÊN 

Xe loa tuyên truyền phòng 
chống sốt xuất huyết.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

NGÀY HỘI SÁNG MẮT HỌC ĐƯỜNG 
NĂM 2016

Đo và tặng kính miễn phí cho học sinh nghèo.

Khám, tư vấn khúc xạ trắc nghiệm.

Thử mù màu.

Khám phát hiện tật khúc xạ cho học sinh.

Kiểm thị lực cho học sinh.Bs Nguyễn Viết Giáp, GĐ BV Mắt phát biểu khai mạc 
ngày hội.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI 
NGÀNH Y TẾ NĂM 2016

Quang cảnh buổi lễ.Bs Nguyễn Văn Thái PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch CĐN  
trao học bổng cho các em.

Đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng.

Các em hào hứng tham gia văn nghệ, ảo thuật.

Bs Nguyễn Văn Thái PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch CĐ ngành  
phát biểu tại buổi lễ.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Chiều 15/7/2016, UBND 
Phường Phước Hưng (Thành 
phố Bà Rịa) tổ chức Hội thảo 

công tác Quản lý ATVSTP năm 2016. 
Đến dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 
các đơn vị: Chi cục ATVSTP; Chi cục 
Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV, 
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 
thủy sản, Phòng kinh tế Tp Bà Rịa, 
Phòng Y tế Tp Bà Rịa; Đại diện các 
tổ chức xã hội, đoàn thể của phường, 
trường học, trưởng ban điều hành 
các khu phố; gần 50 chủ các cơ sở 
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm, các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi 
thủy sản, gia súc, gia cầm trên địa 
bàn phường.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được 
nghe ông Châu Hoài Hân – Chủ tịch 
UBND phường Phước Hưng báo 
cáo công tác quản lý ATTP 06 tháng 
đầu năm 2016 trên địa bàn phường 
và phương hướng những tháng cuối 
năm. Theo đó, phường Phước Hưng 
hiện có 03 khu phố, trong đó có 32 
hộ trồng rau, 40 hộ chăn nuôi gia súc, 
50 hộ nuôi gia cầm, 01 cơ sở sản xuất 
giá đỗ, 01 cơ sở chế biến măng chua, 
01 cơ sở ủ chuối, 55 cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống. UBND Phường quan 
tâm chú trọng việc đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy 
định pháp luật về chăn nuôi, trồng trọt, 
kinh doanh chế biến thực phẩm đảm 
bảo ATTP. Công tác giám sát, thanh 
kiểm tra được tăng cường, xử phạt 1 
cơ sở nuôi gia cầm, 1 cơ sở kinh doanh 
và giết mổ gia cầm sống, 01 cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống.

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm, các cơ sở trồng trọt, 
chăn nuôi tham dự hội thảo cũng đã 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn 

nhau. Các cơ sở đều có kiến thức về 
ATTP, nắm bắt được tâm lý người 
tiêu dùng, ý thức được tầm quan 
trọng của việc sử dụng nguyên liệu 
chế biến thực phẩm có nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng.

Hội nghị cũng được nghe các cơ 
sở trình bày những thuận lợi, khó 
khăn, những đề xuất kiến nghị với 
các cấp để công tác sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm tại phường ngày 
càng phát triển ổn định và bền vững 
nhưng luôn đảm bảo tiêu chí ATTP. 
Lãnh đạo phường cũng đặt ra rất nhiều 
câu hỏi gợi mở giúp bà con hiểu được 
mục đích của hội thảo. Những thắc 
mắc của bà con đã được các cơ quan 
chuyên môn tuyến tỉnh giải đáp. Tất cả 
đều là những câu hỏi tập trung những 
vấn đề nóng, nổi bật, nhức nhối về 
ATVSTP dựa trên tình hình thực tế sản 
xuất kinh doanh tại phường. Phường 
đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu 

ra cho sản phẩm khi thương hiệu trên 
thị trường hầu như chưa có, mặc dù 
chất lượng qua kiểm tra đánh giá rau 
củ qủa sản xuất đều đạt yêu cầu. Hiện 
nay tại phường đã triển khai thực hiện 
một số test kiểm tra hóa chất bảo vệ 
thực vật trên rau nhưng thực tế còn 
nhiều hóa chất người sản xuất dùng 
ngâm ủ chuối, mít, sầu riêng… chưa 
có phương tiện, thiết bị để kiểm tra. 
Các cơ sở sản xuất thiếu vốn đầu 
tư, thiếu nước sạch tưới tiêu vệ sinh 
chuồng trại trong mùa khô hạn… 

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo UBND 
Phường đề nghị các cơ sở duy trì và 
phát huy tốt những thành quả về ATTP 
đạt được trong thời gian qua đồng 
thời đề nghị các ngành có hướng giúp 
địa phương xây dựng được thương 
hiệu vùng sản xuất rau an toàn trên 
địa bàn phường. 

KS. ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT

Hội thảo công tác Quản lý  
an toàn vệ sinh thực phẩm

Kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm.
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Sáng 28/7, UBND tỉnh BRVT 
tổ chức giao ban công tác y tế 
nhằm đánh giá kết quả hoạt 

động 6 tháng đầu năm 2016 và triển 
khai kế hoạch hoạt động trong 6 tháng 
cuối năm. Tham dự giao ban về phía 
lãnh đạo tỉnh có ông Đặng Minh Thông 
– Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng  lãnh 
đạo Sở Y tế, các phòng ban chức năng 
Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị y tế 
trực thuộc.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng 
đầu năm, ngành Y tế đã đẩy mạnh thực 
hiện kế hoạch công tác năm, chỉ đạo 
điều hành kịp thời đối với từng lĩnh 
vực cũng như các dự án chương trình 
mục tiêu y tế - dân số, công tác y tế dự 
phòng và công tác khám chữa bệnh... 
Đặc biệt, thời gian qua ngành y tế tỉnh 
nhà đã tăng cường công tác giám sát 
dịch bệnh nguy hiểm như: Sốt xuất 
huyết, Zika…và trong 6 tháng đầu 
năm 2016, trên địa bàn tỉnh không có 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy 
ra. Bên cạnh đó ngành Y tế cũng tham 
mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế 
hoạch, quyết định chỉ đạo triển khai 
công tác đảm bảo VSATTP, thực hiện 
nhiều chương trình như tuyên truyền, 
tổ chức sự kiện để nâng cao ý thức của 
người dân trong việc sản xuất và lựa 
chọn thực phẩm an toàn. Xây dựng 
những tuyến đường  ẩm thực nhận 
được những nhận xét hết sức tích cực 
của người dân tỉnh nhà lẫn khách du 
lịch ngoại tỉnh.

Song song với công tác dự phòng, 
công tác khám chữa bệnh cũng được tổ 
chức tốt ở các tuyến và đẩy mạnh các 
giải pháp nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh. Áp dụng và triển khai 
những kỹ thuật hiện đại như can thiệp 
tim mạch đặt stent cho bệnh nhân hẹp 
động mạch vành hoặc lọc máu liên 
tục… Khám chữa bệnh BHYT cũng 

được quan tâm thường xuyên, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người bệnh sử dụng 
các dịch vụ y tế. 

Để tiếp tục duy trì và phát huy kết 
quả đạt được, thời gian tới ngành Y 
tế sẽ tập trung và trú trọng hơn nữa 
trong công tác giám sát phòng chống 
dịch bệnh; Phát triển các dịch vụ y tế, 
tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh 
ở vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất 
lượng dịch vụ y tế ở các tuyến, đẩy 
mạnh việc thực hiện Đề án 1816 và 
Đề án Bệnh viện vệ tinh. Nhanh chóng 
đưa vào hoạt động ổn định 2 bệnh viện 
tuyến tỉnh là bệnh viện y học cổ truyền 
và bệnh viện lao phổi Phạm Hữu Chí 
để kịp thời đáp ứng mong mỏi của 
người dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, 
ông Đặng Minh Thông – Phó chủ tịch 
UBND tỉnh đánh giá cao những nổ 
lực của ngành y tế trong 6 tháng đầu 
năm. Những nỗ lực ấy đã mang lại 
những dấu hiệu khả quan khiến người 
dân tỉnh nhà ngày càng tin tưởng hơn 
và hài lòng hơn. Nhưng ông cũng 
khẳng định đó chỉ là những bước 
khởi đầu vì phía trước còn rất nhiều 
khó khăn. Tình hình dịch bệnh ngày 
càng có chiều hướng diễn biến phức 
tạp thì nhiệm vụ của ngành y tế tỉnh 
nhà không chỉ là nâng cao khả năng 
chuyên môn điều trị và dự phòng mà 
còn phải giáo dục tuyên truyền cho 
người dân có thêm nhiều kiến thức 
về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 
chính mình và người thân, có như vậy 
thì công tác chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe nhân dân mới phát huy hiệu quả.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Giao ban 
công tác Y tế  
6 tháng đầu năm

Ông Đặng Minh Thông- PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế báo cáo kết quả hoạt động  
6 tháng đầu năm của ngành Y tế tỉnh.
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Từ 25 đến 30/7, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã phối 
hợp với viện Pasteur TPHCM tổ chức lớp 
tập huấn “Tư vấn xét  nghiệm HIV tự 

nguyện” cho các bác sỹ, cán bộ y tế đang công 
tác trong lĩnh vực điều trị HIV tại Trung tâm Y 
tế Dự Phòng tỉnh. Giảng viên của lớp tập huấn 
là các cán bộ của viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Bs. Nguyễn 
Văn Thái - PGĐ Sở Y tế nhấn mạnh “Việc tư 
vấn tự nguyện cho đối tượng nguy cơ trước 
và sau xét nghiệm cũng như tư vấn cho những 
người bị nhiễm HIV tự tin hòa nhập cộng đồng, 
không để xảy ra tình trạng kỳ thị có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, đòi hỏi người tư vấn phải trau 
dồi kỹ năng rất nhiều... lớp tập huấn sẽ mang lại 
cho học viên một kiến thức thực tế, mới mẻ để 
hiểu rõ hơn và làm tốt hơn công việc của mình. 

Trong 06 ngày học tập, các giảng viên chia 
sẻ những kiến thức tư vấn thông qua các trường 
hợp thực tế, ví dụ như trường hợp xét nghiệm 
HIV từ âm tính HIV lại cho ra kết quả dương 
tính HIV hoặc ngược lại, có thể có các nguyên 

Ngày 4-8-2016, tại thành phố Vũng Tàu, Cục Y tế Dự phòng phối 
hợp với Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đồng 
thuận về triển khai thí điểm giám sát bệnh truyền nhiễm dựa 

vào sự kiện (2016 – 2017). Dự hội nghị có Ths. Đặng Quang Tấn – Phó 
Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc 
Sở Y tế tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; 
chương trình An ninh Y tế toàn cầu - tổ chức PATH; đại diện Ban quản 
lý các khu công nghiệp; Chi cục Thú y tỉnh; lãnh đạo các đơn vị y tế 
tuyến tỉnh và đại diện các phòng y tế, trung tâm y tế các huyện/thành phố.

Giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào sự kiện (EBS) giúp phát hiện 
sớm các sự kiện tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh, từ đó có thể xác minh 

Tập huấn tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện 

Quang cảnh lớp tập huấn.

nhân sau: các đơn vị sử dụng các loại sinh phẩm khác nhau với độ 
nhạy và độ đặc hiệu khác nhau, nhầm lẫn giữa các mẫu bệnh phẩm, 
hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu với nhau khi thực hiện xét nghiệm... 
Ngoài ra, các giảng viên còn tạo cơ hội cho các học viên được áp 
dụng ngay những kiến thức lý thuyết học tại lớp để thực hành tư vấn 
trước và  sau xét nghiệm, qua đó các giảng viên góp ý rút ra những 
điểm tích cực và những điểm còn hạn chế của học viên. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

kịp thời các ổ dịch, các sự kiện bất thường ảnh 
hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bên cạnh 
đó, EBS cũng góp phần tăng cường sự phối 
hợp giữa các đơn vị y tế, cũng như các đơn 
vị liên quan trong công tác giám sát, phòng 
chống dịch bệnh như: cộng tác viên thôn ấp, y 
tế trường học, y tế cơ quan, y tế quân đội, khu 
công nghiệp,…

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, chương trình bắt đầu 
được triển khai thí điểm trong tháng 8/2016, 
đầu tiên là việc tập huấn thực hiện EBS cho 
khối bệnh viện, khối dự phòng tuyến tỉnh, y 
tế tuyến huyện, y tế tuyến xã, y tế thôn/ấp và 
từ 1/9/2016 – 28/2/2017 tổ chức triển khai thí 
điểm EBS tại tất cả các tuyến đã được tập huấn 
trong đó giao Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 
làm đầu mối triển khai, dưới sự giám sát, hỗ trợ 
của Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án, với sự 
tài trợ của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát 
dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) việc thực hiện giám 
sát bệnh truyền nhiễm dựa vào sự kiện (EBS) 
được thí điểm tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Nam 
Định, Bà Rịa - Vũng Tàu và An Giang.

Tin, ảnh: LÊ XUÂN

Triển khai thí điểm giám sát bệnh 
truyền nhiễm dựa vào sự kiện

Toàn cảnh Hội nghị.
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Báo cáo sơ kết cho thấy, điểm nổi 
bật của công tác truyền thông 
giáo dục sức khoẻ trong 6 tháng 

đầu năm 2016 là Trung tâm Truyền thông 
giáo dục sức khoẻ tỉnh đã phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể tham mưu Sở 
Y tế, UBND tỉnh trong công tác phòng 
chống dịch bệnh và hưởng ứng các chủ 
đề sức khỏe như: lễ phát động chiến dịch 
“Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng 
phòng chống bệnh do vi rút Zika và bệnh 
Sốt xuất huyết tại tỉnh BR-VT”, mít tinh 
ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần 
lễ quốc gia không thuốc lá; mít tinh Ngày 
Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe 
nhân dân; Tích cực truyền thông hướng 
dẫn về chiến dịch tiêm ngừa vắc xin Sởi- 
Rubella cho đối tượng học sinh độ tuổi từ 
16-17 tuổi trên địa bàn tỉnh;...Ngoài ra, 
trung tâm còn phối hợp với trường học 
thực hiện các buổi nói chuyện sức khỏe 
chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh 
sản-kế hoạch hóa gia đình, phòng chống 
HIV/AIDS, chương trình thuốc lá…

Các chuyên mục “Sức khoẻ cho mọi 
người” và các thông điệp được duy trì 
trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 
Bản tin Sức khỏe, cổng thông tin điện 
tử của đơn vị đã đăng tải phản ánh kịp 

thời các hoạt động của ngành và cung 
cấp nhiều thông tin bổ ích về sức khoẻ 
cho cộng đồng, đồng thời phản ánh đầy 
đủ, sinh động các hoạt động của ngành 
y tế tỉnh nhà trong công tác quản lý, 
điều hành cũng như hoạt động khám 
chữa bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, BS. 
Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở 
Y tế đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm 
Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh 
cũng như  tổ truyền thông các đơn vị đã 
góp phần giáo dục và trang bị kiến thức 

về y tế cho cộng đồng hiệu quả. Ông 
nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp 
tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công 
tác truyền thông giáo dục sức khỏe từ 
tuyến tỉnh tới tuyến huyện và đưa hoạt 
động truyền thông giáo dục sức khỏe 
đi vào chiều sâu, bên cạnh đó phải kịp 
thời động viên, khuyến khích cán bộ 
làm công tác truyền thông để giữ vững 
sự nhiệt huyết, gắn bó và đam mê trong 
lĩnh vực công tác còn nhiều vất vả và 
khó khăn này. THANH XUÂN

Ngày 01/8/2016, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức 
khoẻ  tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. BS. Nguyễn 
Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trung tâm TT-GDSK:

Sơ kết công tác TT-GDSK 
6 tháng đầu năm 2016

Bs. Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại 
Hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH

BS. Nguyễn văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK tỉnh báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 
tại Hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH 

Bộ Y tế: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Voffice 
cho ngành Y tế 63 tỉnh/thành

Ngày 10/8/2016, Văn phòng Bộ Y tế tổ chức Hội nghị 
trực tuyến với 63 tỉnh thành để đào tạo hướng dẫn sử 
dụng phần mềm Voffice. Trực tiếp hướng dẫn sử dụng 

phần mềm Voffice là Ths. Dương Thu Hương - Phó trưởng 
phòng CNTT, Văn phòng Bộ Y tế. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu, có đại diện các cán bộ chuyên trách làm công tác 
xử lý văn bản tại các đơn vị y tế đến tham dự và học tập. 

Mục tiêu của buổi tập huấn là hướng dẫn sử dụng phần 
mềm để gửi/nhận các văn bản giữa Bộ y tế và các đơn vị Y tế 

của các tỉnh thành, trước diễn biến ngày càng phức tạp của các 
loại dịch bệnh, đòi hỏi thông tin liên lạc, báo cáo phải diễn ra 
nhanh chóng, chính xác, nâng cao khả năng phối hợp phòng 
chống dịch ở tất cả các tuyến từ Trung Ương tới địa phương 
cũng như nhanh chóng, kịp thời cập nhật các chỉ đạo về mặt 
chuyên môn của Bộ Y tế đến tất cả các tỉnh, thành. 

Ứng dụng Voffice không chỉ góp phần làm đơn giản, hiệu 
quả các loại thủ tục hành chính mà còn mang lại hiệu quả 
cao về mặt kinh tế. THĂNG THÀNH
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Thiết thực chào mừng 71 năm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2/9; kỷ niệm 87 năm ngày thành 

lập Công Đoàn Việt Nam, đồng thời đẩy 
mạnh phong trào TDTT phát triển sâu 
rộng trong toàn ngành, tạo sân chơi bổ 
ích và phát hiện thêm những tiềm năng 
TDTT mới trong đội ngũ CBCCVC-LĐ 
ngành Y tế, Hội thao truyền thống của 
ngành khởi tranh từ 02/8 kết thúc vào 
06/8/2015 tại Trung tâm Văn hóa Thể 
dục Thể thao Tp. Bà Rịa.

Tham gia Hội thao ngành có 17 đơn 
vị với gần 400 vận động viên tranh tài ở 
5 bộ môn: Bóng đá nam, Bóng bàn, Cầu 
lông, Tennis, chạy Việt dã. Sau những 
trận tranh tài quyết liệt trên tinh thần thể 
thao cao thượng, hết mình và cống hiến 
cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, 
kết quả chung cuộc như sau:

Ở bộ môn cầu lông: Nội dung đôi 
nữ: Giải Nhất thuộc về cặp đôi liên minh 
Sở Y tế và TTCSSKSS giải Nhì thuộc 
về TTYT Châu Đức và giải Ba thuộc 
về Chi cục DS-KHHGĐ; Nội dung đôi 
nam: giải Nhất và giải Nhì đều thuộc về 
các cặp đôi đến từ TTYT Châu Đức và 
giải Ba là TTYT Đất Đỏ; Nội dung đơn 
nam: Giải Nhất thuộc về BV Bà Rịa, 
giải Nhì BV Mắt và giải Ba là BV Tâm 

Thần; Nội dung đơn nữ: Trung tâm TT-
GDSK giành giải Nhất, giải Nhì thuộc 
về TTYT Tp. Vũng Tàu và giải Ba là 
BV Bà Rịa; Nội dung đôi nam - nữ: Giải 
Nhất thuộc về TTYT Châu Đức, giải Nhì 
thuộc về Sở Y tế và giải Ba là BV Mắt.

Môn bóng bàn: Nội dung đôi 
nữ: Trung tâm TT-GDSK đạt giải 
Nhất, TTYT Châu Đức giải Nhì và 
giải Ba thuộc về BV Mắt; Nội dung đôi 
nam: Trường Trung cấp Y tế đạt giải 
Nhất, giải Nhì thuộc về TTYT Châu Đức 
và giải Ba thuộc về BV Mắt; Nội dung 
đơn nữ: BV Lê Lợi đạt giải Nhất và 
Nhì, giải Ba thuộc về Trung tâm Truyền 
thông-GDSK; Nội dung đơn nam: Giải 
Nhất thuộc về trường TCYT, giải Nhì 

thuộc về TTYT Châu Đức và giả Ba 
thuộc về BV Bà Rịa; Nội dung đôi nam- 
nữ: BV Lê Lợi giành giải Nhất, giải Nhì 
là Trung tâm TT-GDSK và giải Ba thuộc 
về TTYT Châu Đức.

Môn Tennis: TTYT Long Điền đạt 
giải Nhất, TTYT Châu Đức giải Nhì và 
giải Ba thuộc về BV Bà Rịa.

Môn bóng đá nam: Giải Nhất thuộc 
về BV Bà Rịa, giải Nhì là Sở Y tế, giải 
Ba là TTYT Châu Đức và giải Khuyến 
khích thuộc về TTYT Xuyên Mộc.

Môn chạy Việt dã: Việt dã nữ: Giải 
Nhất là BV Bà Rịa; giải Nhì là BV Mắt, 
giải Ba là BV Lao Phạm hữu Trí và các 
giải Khuyến khích là: BV Bà Rịa, BV 
Mắt, Trường TCYT, TTYT Dự Phòng, 
Trung tâm CSSKSS; Việt dã nam: Giải 
Nhất thuộc về BV Mắt, giải Nhì là BV 
Bà Rịa, giải Ba là TTYT Tân Thành và 
các giải Khuyến khích thuộc về các đơn 
vị: BV Bà Rịa, TT Giám định Y khoa, 
BV lao Phạm Hữu Trí, BV Lê Lợi và 
TTYT Tân Thành.

Sau khi tính tổng điểm của 5 môn thi 
đấu, BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn 
cho TTYT Châu Đức, giải Nhì cho BV 
Bà Rịa, giải Ba cho BV Mắt và 4 giải 
Khuyến khích cho các đoàn: Trung 
tâm TT-GDSK, BV Lê Lợi, Sở Y tế và 
Trường TCYT. Hội thao khép lại trong 
không khí vui tươi, đoàn kết và thắm 
tình đồng nghiệp.

TRẦN HIÊN

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Một số 
hình ảnh 

của Hội 
thao. 
Ảnh: 

THĂNG 
THÀNH

Hội thao truyền 
thống ngành Y 
tế năm 2016
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Báo cáo tại buổi làm việc, ông 
Phạm Minh An - Giám đốc Sở 
Y tế tỉnh cho biết, Đảng ủy, 

Ban Giám đốc Sở Y tế đã nghiêm túc 
triển khai quán triệt Nghị quyết 39-
NQ/TW của Bộ chính trị; xây dựng kế 
khoạch triển khai thực hiện với lộ trình 
và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung 
vào những mục tiêu quan trọng là: sắp 
xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao chất 
lượng đội ngũ; nâng cao chất lượng 
hoạt động; cuối giai đoạn (2016-2021) 
giảm tối thiểu 10% tổng biên chế được 
giao thông qua nhiều giải pháp đồng 
bộ, quyết liệt như: xây dựng đề án vị 
trí việc làm của từng đơn vị và của toàn 
ngành; sắp xếp lại các đơn vị đầu mối 
tuyến tỉnh theo hướng tinh gọn; tuyển 
dụng, sử dụng công chức, viên chức 
công khai, minh bạch, chất lượng; có 
kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB-CCVC 
5 năm và hàng năm; Đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính; Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin; Triển 
khai các đề án thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao; Xây dựng lộ trình tăng 
tính tự chủ về tài chính và đẩy mạnh 
công tác xã hội hóa đối với các đơn vị 
trực thuộc; Tích cực thực hiện đổi mới 
phong cách thái độ phục vụ của cán bộ 
y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh; Phấn đấu cuối năm 2021 toàn 
ngành sẽ giảm 371 chỉ tiêu (10,33%)…

Phát biểu tại buổi làm việc, 
ông Nguyễn Thanh Sơn  - Ủy viên 
BCHTW Đảng, Phó chủ nhiệm 
UBKTTW thay mặt đoàn đánh giá 
cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị 

hồ sơ, nội dung báo cáo chu đáo, đầy 
đủ của Sở Y tế theo yêu cầu của đoàn 
kiểm tra; đồng thời ghi nhận những chỉ 
đạo, triển khai, kết quả đạt được bước 
đầu của Sở Y tế BR-VT trong việc 
thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của 
Bộ chính trị. Ông Nguyễn Thanh Sơn 
yêu cầu Sở Y tế BR-VT tiếp tục triển 
khai quyết liệt việc thực hiện Nghị 
quyết 39-NQ/TW với tinh thần tinh 
giản biên chế phải đảm bảo không ảnh 
hưởng và tiếp tục nâng cao chất lượng 
hoạt động; tùy đặc thù của từng đơn 
vị, địa phương, từng vị trí làm việc để 
có kế hoạch tinh giản họp lý, đảm bảo 
đạt mục tiêu, không làm “cào bằng”. 
Ông cũng nhấn mạnh đến việc cần 
triển khai đồng bộ các giải phải pháp 
để đạt được mục tiêu đề ra từ khâu 
sắp xếp bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, 
đánh giá CBCCVC, cải cách thủ tục 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao thu 
nhập người lao động…và không chỉ 
đơn thuần giảm biên chế là dựa vào 
số người đến tuổi nghỉ hưu…

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt 
lãnh đạo ngành Y tế tỉnh, ông Phạm 
Minh An - Giám đốc Sở Y tế cảm ơn 
sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, các Sở ban ngành đối với 
sự nghiệp Y tế của tỉnh, đồng thời tiếp 
thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của 
đoàn kiểm tra để tiếp tục hoàn thiện 
và triển khai thực hiện hiệu quả đề 
án tinh giản biên chế của ngành theo 
tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW 
của Bộ chính trị, không ngừng nâng 
cao chất lượng trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe người 
dân trên địa bàn.

Tin ảnh: TRẦN HIÊN

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 
39/NQ-TW của Bộ Chính trị trong 
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 17/8/2016, đoàn công tác của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng do ông Nguyễn Thanh 
Sơn - Ủy viên BCHTW Đảng, Phó chủ nhiệm UBKTTW (Phó đoàn) đã về làm việc với Sở Y tế tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ chính trị về tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Y tế. Tham dự buổi làm việc, có bà 
Nguyễn Thị Yến – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
ông Phạm Minh An – Giám đốc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó chủ nhiệm UBKTTW phát biểu ý kiến.
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Trong 2 ngày (19 và 20/8/2016) 
tại hội trường Trường trung cấp 
Y tế và bệnh viện Bà Rịa, Sở Y 

tế phối hợp với Công đoàn ngành và 
Hội điều dưỡng tỉnh tổ chức  hội thi 
“Quy tắc ứng xử ngành Y tế tỉnh BR-
VT năm 2016”. 

Tham dự hội thi, về phía khách 
mời và tham gia Ban giám khảo có 
Bà Lê Thị Phương Lan - Chánh Văn 
phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông 
Trương Công Lý - PGĐ Trung tâm văn 
hóa tỉnh. Về phía lãnh đạo ngành có 
Bs. Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng 
ủy - PGĐ Sở Y tế, trưởng Ban tổ chức 
hội thi; Bs. Nguyễn Văn Thái - PGĐ 
Sở Y tế, Chủ tịch công đoàn ngành; 
CN Phạm Thị Hương - CT Hội điều 
dưỡng tỉnh; các trưởng, phó phòng 
chuyên môn SYT; lãnh đạo, Chủ tịch 
CĐCS các đợn vị, cùng đông đảo CB-
CC-VC-LĐ trong toàn ngành tham dự, 
cổ vũ cho 19 đội thi đến từ các đơn 
vị Y tế trong ngành Y tế tỉnh và đơn 
vị Y tế ngành đứng chân trên địa bàn 
(TTYT Vietsovpetro).

Cuộc thi bao gồm 3 phần là: trắc 
nghiệm kiến thức, ứng xử và tiểu 
phẩm. Ở phần thi trắc nghiệm, mỗi 
đội có 5 thí sinh tham gia, trả lời những 
câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh Luật 
viên chức, thông tư 07 và quyết định 
2151 do Bộ Y tế ban hành. 

Ở phần thi ứng xử, mỗi đội cũng có 
5 thành viên, thí sinh được bốc thăm 
chọn câu hỏi tình huống giả định có 
thể xảy ra trong công việc hàng ngày 
và trả lời tình huống trong thời gian 
4 phút, ngoài ra BGK có thêm những 
câu hỏi phụ cho các đội thi để làm rõ 
nội dung trả lời nếu thấy cần thiết. 

Điểm đặc biệt trong phần thi ứng xử 
năm nay là ở cuối phần thi này có sự 
tham gia chia sẻ của lãnh đạo 5 đơn 
vị bao gồm: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh 
viện Lê Lợi, Bệnh viện Tâm Thần, 
Bệnh viện Mắt và TTYT Dự phòng.

Phần thi tiểu phẩm là phần thi 
được các đơn vị đầu tư khá công phu 
và khán giả chờ đợi nhiều nhất. Mỗi 
tiểu phẩm đem đến Hội thi là một câu 
chuyện, là những tình huống rất đời 
thường, những vấn đề “nóng” đang 
diễn ra hằng ngày tại các cơ sở khám 

chữa bệnh như: phê phán sự thờ ơ, 
vô cảm của cán bộ y tế với người 
bệnh, phân biệt đối xử giữa người 
giàu - người nghèo; sự hạch sách, thái 
độ trịnh thượng khi đón tiếp người 
bệnh… Đồng thời ca ngợi những 
gương người tốt, việc tốt trong thực 
thi nhiệm vụ, “bệnh nhân đến đón tiếp 
niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận 
tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”  
hay “nói không với phong bì”... tất 
cả được sân khấu hóa qua khả năng 
diễn xuất đa dạng của những diễn viên 

Hội thi 
“Quy tắc ứng xử ngành 
Y tế tỉnh BR-VT năm 2016”

BGK chấm điểm công khai, minh bạch. Ảnh: THĂNG THÀNH

Thi tiểu phẩm. Ảnh: TRẦN HIÊNThi ứng xử. Ảnh: THĂNG THÀNH
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TRỌNG KHÁNH

Đêm bệnh viện
Không gì sâu bằng đêm bệnh viện

Thăm thẳm người đi
Thăm thẳm người về

Ai thiếp đi trong cơn mê sảng
Thiếp trong bầu khí quyển ô-xi

Không gì yên bằng đêm bệnh viện
Người chờ người

Ở một phía bên kia
Ai chợt tỉnh

Và ai về vô định
Cây thông già ướt đẫm sương khuya

Không gì đau bằng đêm bệnh viện
Người yêu người

Giận dỗi bỏ đi

Bồn hoa lặng
Tái tê từng cây lặng
Nhựa đắng truyền giọt giọt trong mưa

Không gì thương bằng đêm bệnh viện
Ngọn đèn xanh hiu hắt từng giờ
Người ra đi
Chưa hề khuất bóng
Chưa hề buồn, hề tủi trong mơ

Không gì say bằng đêm bệnh viện
Tình con người giằng níu với nhau
Ánh trăng nhạt
Hay bóng đời hiện vụt
Giọt máu hồng cháy rực cả đời sau.

HỒ MINH TRÂN (sưu tầm)

quần chúng - cán bộ y tế đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc 
trong lòng người xem.

Phát biểu về Hội thi, BS. Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở 
Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành khẳng định: “...Hội thi là 
sân chơi bổ ích cho tất cả CB-CC-VC ngành Y tế, là cơ 
hội để mỗi người tự nhìn nhận lại mình, không ngừng học 
tập, nâng cao khả năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, 
nhất là thái độ giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh, thân 
nhân người bệnh, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua 
giữa các đơn vị trong toàn ngành, hướng tới mục tiêu Chất 
lượng, hiệu quả và hài lòng người bệnh”

Hội thi kết thúc với rất nhiều giải thưởng được 
trao, trong đó:

Nội dung tiểu phẩm: Giải Nhất: Bệnh viện Bà Rịa; 
giải Nhì: Bệnh viện Lê Lợi; giải Ba: TTYT Long Điền; 
giải Khuyến khích thuộc về: TTYT Vietsovpetro, TTYT 
Đất Đỏ, TT Giám định Y khoa, TTYT Dự phòng. 

Nội dung ứng xử: Giải Nhất: Bệnh viện Tâm Thần. 
Giải Nhì: TTYT Xuyên Mộc. Giải Ba: TTYT Côn Đảo.

Nội dung lý thuyết: Giải Nhất: TTYT Long Điền. Giải 
Nhì: Bệnh viện Tâm Thần. Giải Ba: TTCSSKSS.

Bình chọn thí sinh ứng xử xuất sắc nhất: giải Nhất: 
Phạm Thị Bích Ngọc – Bệnh viện Tâm Thần. Giải Nhì: 
Võ Thị Kiều Nhân – TTYT Côn Đảo. Giải Ba: Mạnh Thị 
Việt An – Bệnh viện Lê Lợi. 

Điểm thi lý thuyết cao nhất thuộc về 03 thí sinh: Võ 
Thị Yến và Phan Thị Hợp của TTYT Long Điền và Phan 
Văn Công của TTYT Châu Đức.

Giải toàn đoàn: Giải Nhất: Bệnh viện Lê Lợi; giải Nhì: 
Bệnh viện Tâm Thần; giải Ba: Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh 
viện Mắt; giải Khuyến khích: thuộc về TTYT Châu Đức, 
TTYT Dự phòng, TTYT TP Bà Rịa, TTYT Long Điền và 
TT Giám định Y khoa.

TRẦN HIÊN

Trao giải cho các đội đoạt giải cao tại Hội thi. Ảnh: TRẦN HIÊN

Ban tổ chức tặng hoa và quà lưu niệm cho lãnh đạo 05 đơn vị tham gia 
phần thi ứng xử. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Sáng 20-8, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Hội Thầy 
thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe 
và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 phạm nhân 

đang chấp hành án phạt tại Trại giam Xuyên Mộc (huyện 
Xuyên Mộc).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Luật gia 
tỉnh, Công ty TNHH Văn hóa Trí Việt và Công ty TNHH 
Tư vấn và Đầu tư Việt-Sing (TP. Vũng Tàu) còn tổ chức 
các trò chơi tìm hiểu về pháp luật, tư vấn tâm lý, tặng 350 
cuốn sách về pháp luật, kinh tế cho 500 phạm nhân tại đây.

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo 
vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần đối với các phạm 
nhân, qua đó động viên, hỗ trợ những người lầm lỡ, vi 
phạm pháp luật yên tâm thi hành án, cải tạo tốt để sớm 
trở về địa phương, tái hoà nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

Ngày 27/8 Phòng Hành nghề y 
dược tư nhân (HNYDTN) – 
Sở Y Tế tỉnh BR-VT tổ chức 

họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và 
triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng 
cuối năm. Tham dự có Bs Phạm Minh 
An Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo phòng 
Y tế các huyện/thành phố cùng đại diện 
các cơ sở hành nghề y dược tư nhân 
trên địa bàn tỉnh. 

Được sự chỉ đạo của UBND, trong 
6 tháng đầu năm 2016 phòng hành 
nghề y dược tư nhân đã phối hợp cùng 
các phòng y tế huyện, thành phố tiến 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hơn 200 phạm nhân được khám bệnh miễn phí 

Đoàn viên, thanh niên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho phạm 
nhân tại Trại giam Xuyên Mộc.

Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác hành nghề 
Y Dược tư nhân

BS. Nguyễn Phạm Hà - TP QLHNYDTN báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm.

hành giám sát hoạt động của 36 cơ sở 
hành nghề qua đó cũng kiểm tra xử 
lý và tiến hành cấp, cấp lại chứng chỉ 
hành nghề khám chữa bệnh cho các 
cơ sở, tính đến ngày 30/6/2016 đã cấp 
cho 2981 cơ sở, đạt tỷ lệ 96,7%. 

Phát biểu tại hội nghị, Bs Nguyễn 
Phạm Hà trưởng phòng HNYDTN 
đánh giá cao hoạt động của các cơ sở 
hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn 
huyện. Đồng thời cũng yêu cầu thời 
gian tới, ngoài những nhiệm vụ đề ra, 
ngành y tế huyện cần nâng cao y đức 

đội ngũ cán bộ y bác sỹ làm nhiệm 
vụ khám chữa bệnh; chủ động phòng 
chống dịch bệnh. Đặc biệt phòng 
HNYDTN sẽ phối hợp cùng phòng y 
tế tuyến huyện tiến hành thanh, kiểm 
tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm 
nhằm chấn chỉnh công tác hành nghề 
y, dược tư nhân trên địa bàn, vì các cơ 
sở hành nghề y, dược tư nhân đóng vai 
trò quan trọng trong nhu cầu khám 
chữa bệnh của nhân dân, góp phần 
giải quyết tình trạng quá tải ở các cơ 
sở Y tế công lập.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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Chiều 23/8, tại hội trường UBND 
tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành vệ 
sinh an toàn thực phẩm tỉnh 

đã họp dưới sự chủ trì của ông Đặng 
Minh Thông – Phó chủ tịch UBND 
tỉnh. Tham dự có các thành viên Ban 
chỉ đạo đại diện cho các Sở ban ngành, 
UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế - Cơ 
quan thường trực Ban chỉ đạo và báo 
cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Sở Công thương cũng như 
ý kiến của các thành viên dự họp, trong 
8 tháng đầu năm, với chức trách, 
nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, 
địa phương đã tích cực đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, 
giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực 
phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm; duy trì các mô hình điểm về 
thức ăn đường phố an toàn tại một 
số địa phương; xây dựng các chuỗi 
thực phẩm an toàn…Kết quả, từ đầu 
năm, trên địa bàn không để xảy ra vụ 
ngộ độc lớn (>30 người), không có 
tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tuy 

vậy, công tác này cũng còn nhiều khó 
khăn, hạn chế, nhất là khâu làm gì 
để quản lý, ngăn ngừa “thực phẩm 
bẩn” ngay từ gốc; cần kiểm tra, giám 
sát triệt để trong khi nguồn nhân lực 
đang rất thiếu; sự phối hợp giữa các 
cấp, các ngành cũng còn nhiều vướng 
mắc, hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông 
Đặng Minh Thông yêu cầu các cấp, các 
ngành cần quán triệt tinh thần chỉ đạo 
tại Chỉ thị 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 
16/CT-UBND, ngày 05/7/2016 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường 
trách nhiệm quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm, trong đó nêu rõ vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị, địa phương đối 
với công tác quan trọng này. Sở Y tế 
- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 
tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban 
chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực 
phẩm tỉnh, trong đó tại các địa phương 
thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố 
phải là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và 

là Trưởng ban chỉ đạo liên ngành của 
địa phương; Phân cấp rõ trách nhiệm 
của từng cấp, từng Sở, ngành… Tiếp 
tục đẩy mạnh và đổi mới công tác 
tuyên truyền, nhất là trên đài PTTH, 
báo BR-VT, hệ thống truyền thanh địa 
phương, truyền thanh tại các chợ…
Phát huy hiệu quả đường dây nóng 
của tỉnh để lắng nghe phản hồi của 
người dân; Tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, tập trung ưu tiên các loại 
hình kinh doanh thức ăn đường phố, 
bếp ăn tập thể tại các trường học, khu 
công nghiệp; rau, thịt tại các chợ; có kế 
hoạch căn cơ để phát hiện “thực phẩm 
bẩn” ngay từ gốc (trồng trọt, chăn 
nuôi, sản xuất, sử dụng hóa chất…). 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp với Sở Y tế, Sở Công 
thương, các Sở, ngành hoàn thiện, 
công bố và đưa vào lưu thông 16 chuỗi 
thực phẩm an toàn (rau, thịt) đã triển 
khai; thông báo, tuyên truyền rộng 
rãi, khuyến cáo người tiêu dùng biết, 
mua, sử dụng. Thường trực Ban chỉ 
đạo tham mưu xây dựng quy chế phối 
hợp giữa UBND tỉnh và MTTQVN 
tỉnh về công tác đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm trên địa bàn… Trước 
mắt, cần tập trung kiểm tra, giám sát 
mặt hàng bánh Trung thu, hàng Tết 
Nguyên Đán sắp tới…Ngoài ra, ông 
Đặng Minh Thông cũng yêu cầu Ban 
chỉ đạo cần duy trì họp giao ban định 
kỳ hàng quý để có chỉ đạo kịp thời.

Tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết 
liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích 
cực của các Sở, ngành, địa phương, 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 
sẽ có bước chuyển mới, tích cực, vì 
sức khỏe người dân.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai nhiệm vụ 
công tác An toàn Vệ 
sinh thực phẩm 6 
tháng cuối năm 2016

Ông Đặng Minh Thông - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
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Mỗi phần thi một nét riêng
Hội thi tìm hiểu về quy tắc ứng xử 

trong các cơ sở khám chữa bệnh ngành 
y tế BRVT năm 2016” gồm có ba nội 
dung thi: Thi lý thuyết, thi ứng xử và 
thi tiểu phẩm.

Vòng thi lý thuyết diễn ra hết sức 
nghiêm túc tại hội trường Trường 
TCYT. Mỗi đơn vị gồm có 5 thí sinh, 
tham gia trả lời 70 câu hỏi trắc nghiệm 
trong thời gian 60 phút, kết quả thu về 
rất khả quan với điểm trung bình 6,67. 
Thí sinh đạt số điểm cao nhất là 9,4.

Vòng thi ứng xử lại diễn ra đầy kịch 
tính. Mỗi đội chơi có 4 phút để trả lời. 
Câu hỏi xoay quanh những tình huống 
giả định diễn ra trong công việc hàng 
ngày của nhân viên y tế. Đặc biệt trong 
phần thi ứng xử năm nay, ở cuối phần 
thi có sự tham gia của lãnh đạo 5 đơn vị 
bao gồm: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện 
Lê Lợi, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh 
viện Mắt và TTYT Dự phòng, đã mang 
đến cho hội trường một không khí hết 
sức sôi nổi, hấp dẫn.

Phần thi tiểu phẩm là phần thi được 
khán giả chờ đợi nhiều nhất. Mỗi tiểu 

phẩm đem đến Hội thi là một câu 
chuyện, là những tình huống rất đời 
thường, những vấn đề “nóng” đang 
diễn ra hằng ngày tại các cơ sở khám 
chữa bệnh như: phê phán sự thờ ơ, vô 
cảm của cán bộ y tế với người bệnh, 
phân biệt đối xử giữa người giàu - 
người nghèo; sự hạch sách, thái độ 
trịnh thượng khi đón tiếp người bệnh…
Đồng thời ca ngợi những gương người 
tốt, việc tốt trong thực thi nhiệm vụ, 
“bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh 
nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về 
dặn dò chu đáo”  hay “nói không với 
phong bì”... tất cả được sân khấu hóa 
qua khả năng diễn xuất đa dạng của 
những diễn viên quần chúng - cán bộ 
y tế đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc 
trong lòng người xem.

Tiểu phẩm “tình huống bất ngờ” 
của Bệnh viện Mắt với mô típ không 
mới lạ nhưng vẫn là câu chuyện khiến 
người xem phải xúc động. Câu chuyện 
diễn ra trong một buổi bệnh nhân đến 
khám đông, đội ngũ y, bác sĩ phải làm 
việc luôn tay, luôn chân, chăm sóc cho 
bệnh nhân này rồi cấp cứu cho bệnh 
nhân kia. Lo ngại cho người thân không 
được quan tâm, chăm sóc tận tình nhiều 
thân nhân đã dùng phong bì để “lót 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

“QUY TẮC ỨNG XỬ NGÀNH Y TẾ 
TỈNH BR-VT NĂM 2016”

Hội thi Tìm hiểu về quy tắc ứng xử trong các cơ 
sở khám chữa bệnh ngành y tế tỉnh BR-VT diễn 
ra trong 2 ngày 19, 20/08/2016 đã để lại nhiều 
ấn tượng, cảm xúc trong lòng mỗi CB-CC-VC lao 
động ngành Y tế. Sức lan tỏa cũng như ý nghĩa 
mà hội thi mang lại sẽ giúp cho việc thực hiện 
các quy tắc ứng xử, thái độ giao tiếp của nhân 
viên Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng 
như y đức của cán bộ, công chức, viên chức 
trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có những 
bước chuyển biến tích cực, đó là ý nghĩa cốt lõi 
mà hội thi hướng đến.

Ghi nhận từ Hội thi

Xuất sắc phần thi ứng xử. 

Nghiêm túc phần thi lý thuyết. 
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tay” nhưng tất cả đều bị từ chối. Tiểu 
phẩm muốn gửi tới một thông điệp: 
“Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm, 
là lương tâm của mỗi người thầy thuốc. 
Có thể đâu đó vẫn còn “những con sâu 
làm rầu nồi canh” nhưng không vì thế 
mà đánh đồng hoặc nhìn nhận sai lệch 
hình ảnh người thầy thuốc.

Bệnh viện Bà Rịa lại đem đến một 
góc nhìn khác thông qua tiểu phẩm 
“Nỗi niềm ngành y”. Đó là sự mong 
mỏi được học tập, tiếp cận các kỹ thuật, 
phương pháp điều trị của đội ngũ y, 
bác sĩ tuyến dưới, là sự sẵn sàng chia 
sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật của các bác 
sĩ tuyến trên. Một truyền thống tốt đẹp, 
hết sức cao quý của ngành Y.

Bên cạnh đó, tiểu phẩm “Hiểu lầm” 
của bệnh viện Lê Lợi lại đề cập đến 
một vấn đề hết sức nhức nhối hiện 
nay đó là niềm tin của người dân vào 
những người thầy thuốc đang bị sói 
mòn, do đó họ dễ nhìn nhận mọi vấn 
đề theo chiều hướng tiêu cực. Những 
người thầy thuốc chân chính, làm việc 
bằng lương tâm và trách nhiệm sẽ bị 
tổn thương. Nhưng tình yêu nghề và 
đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp họ vượt 
qua tất cả và thông điệp mà bệnh viện 
Lê Lợi muốn gửi đến Hội thi thông 
qua tiểu phẩm đó là: “Ngành y cũng 
như bất kỳ ngành nghề nào khác, 
có người tốt, người chưa tốt, nhưng 
những nhân tố chưa tốt trong ngành 
y chỉ là thiểu số và luôn bị đấu tranh, 
phê phán. Hãy công bằng với những 
người thầy thuốc”.

Còn rất nhiều những tiểu phẩm hay 
của các đơn vị trong ngành phản ánh 
sâu sắc những búc xúc của người dân 
khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở 
y tế. Mỗi câu chuyện, mỗi tiểu phẩm 
là một góc nhìn khác nhau song đều 
có chung một nhận định: Những tiêu 
cực còn tồn tại trong ngành y mà người 
bệnh, người dân phản ánh là có thật. 
Song không phải vì thế mà cái xấu lấn 
át và đè bẹp cái tốt. Tinh thần “lấy cái 
đẹp dẹp cái xấu” là tư tưởng chủ đạo 
xuyên suốt mọi tiểu phẩm.

Qua từng vòng thi cho thấy sự 
quyết tâm thay đổi phong cách và 
thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh của các đơn vị khám 
chữa bệnh nói riêng của toàn ngành y 
tế nói chung. 

Sức lan tỏa, ảnh hưởng từ hội thi:
Sau 2 ngày thi nghiêm túc, kịch 

tính, các đội thi, thí sinh đều có chung 
suy nghĩ: Hội thi mang đến cho cán bộ 
y tế những kiến thức bổ ích, thực tế, 
có một cái nhìn bao quát hơn về tầm 
quan trọng của việc cải thiện phong 
cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh mà các đơn vị Y 
tế đang tích cực triển khai.  

Thí sinh Võ Thị Yến -TTYT Long 
Điền chia sẻ:  Qua hội thi tôi có niềm 
tin hơn về nghề nghiệp mình đã chọn 
cũng như biết được nên làm gì để xứng 
đáng với chiếc áo Blouse đang mặc 
trên người . Tôi tin nếu mỗi người thầy 
thuốc đều ý thức được vai trò, trách 
nhiệm của mình thì hình ảnh của đội 
ngũ y, bác sĩ sẽ ngày càng đẹp lên trong 
mắt người bệnh, người dân”.

Là giám khảo cho Hội thi “Quy tắc 
ứng xử ngành Y tế nhiều năm liền, đạo 
diễn Trương Công Lý - PGĐ Trung 
tâm văn hóa tỉnh BR-VT đánh giá rất 
cao những tiểu phẩm mà các đơn vị 
đem đến hội thi năm nay, ông nhận 
xét:“Đa số kịch bản bám sát chủ đề, 
nội dung nổi bật thuyết phục người 
xem. sự chuẩn bị rất công phu. Hội 
thi đã thể hiện được sự hiểu biết, tinh 
thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức 
ngành Y tế, nhân dân trong việc xây 
dựng bệnh viện thân thiện và khơi dậy 
lương tâm, ý thức tự giác, chia sẻ cũng 
như đề cao tinh thần đồng chí, đồng 
nghiệp và sự tôn vinh của xã hội đối 
với người thầy thuốc. Tin rằng trong 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

thời gian tới ngành y tế BRVT sẽ có 
bước chuyển mình tích cực.”

Đồng tổ chức cũng như là giám 
khảo cho Hội thi năm nay, Bà Phạm 
Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội điều 
dưỡng tỉnh cho biết: “Ở Hội thi năm 
nay, chúng tôi hướng đến các tình 
huống có thật, có thể xảy đến với bất 
cứ cơ sở y tế hay nhân viên y tế nào 
đang công tác tại các cơ sở khám chữa 
bệnh trong tỉnh, nhằm giúp cho các 
đơn vị có dịp học hỏi lẫn nhau và có 
phương án xử lý, từng bước xây dựng 
mối quan hệ thông cảm và thấu hiểu 
cho nhau giữa người dân và nhân viên 
y tế, củng cố niềm tin của người bệnh, 
người dân vào ngành y tế cả nước nói 
chung và ngành y tế của tỉnh nhà nói 
riêng.  Bên cạnh đó, Hội thi là dịp giúp 
cho đội ngũ nhân viên y tế ôn lại các 
quy định của Bộ Y tế, của ngành”.

Nhận xét tổng quan về ý nghĩa và 
hiệu quả Hội thi mang lại, Bs. Võ Văn 
Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - PGĐ Sở 
Y tế, Trưởng Ban tổ chức Hội thi khẳng 
định:“...Hội thi đã tạo ra một động lực 
mới để ngành Y  tế BR-VT đẩy mạnh 
phong trào thi đua thực hiện quy tắc 
ứng xử tại các cơ sở khám chữa bệnh 
một cách có hiệu quả. Chúng ta có 
quyền hy vọng, từ Hội thi năm nay sẽ 
có bước đột phá mới trong công tác 
khám chữa bệnh, góp phần gìn giữ và 
phát huy tinh thần giúp người giúp đời 
của ngành Y cũng như xứng đáng với 
những tôn vinh mà xã hội dành cho 
người thầy thuốc”. 

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

Kịch tính phần thi tiểu phẩm.
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Có rất nhiều công việc vất vả, 
thầm lặng và vô cùng quan 
trọng nhưng ít khi được chú ý 

đến, một phần do tính chất công việc, 
phần khác nếu lỡ may có gặp họ cũng 
là trong thời khắc tâm trạng đang bối 
rối nhất, để rồi một lúc nào đó khi nghĩ 
về sự tận tâm, trách nhiệm của họ ta 
không khỏi xúc động và thầm cảm ơn. 
Một trong những người làm công việc 
đặc biệt ấy mà tôi muốn giới thiệu là 
anh Huỳnh Ngọc Minh – nhân viên tổ 
kiểm soát chống nhiễm khuần, đồng 
thời phụ trách nhà đại thể của TTYT 
huyện Xuyên Mộc. 

Anh Minh sinh năm 1981 tại ấp 
Nhâm Trung, xã Xuyên Mộc, huyện 
Xuyên Mộc. Sau khi học hết lớp 12, 
anh không học tiếp lên nữa mà xin đi 
làm, tự lập, kiếm tiền. Trải qua nhiều 
công việc chủ yếu mang tính thời vụ 
năm 2005 anh được nhận vào làm 
nhân viên bảo vệ tại TTYT Xuyên 
Mộc; Với bản tính siêng năng, cẩn 
thận năm 2014 anh được chuyển công 
tác vào tổ kiểm soát chống nhiễm 
khuẩn, đồng thời phụ trách nhà đại 
thể từ đó tới nay.

Hàng ngày, sau khi vào sổ, xử lý 
rác thải y tế tại bệnh viện anh còn đảm 
trách việc giặt đồ của bệnh nhân. Công 
việc tưởng như rất đơn giản, nhưng  
khi tận mắt chứng kiến việc anh làm 
thì tôi thấy trân trọng và cảm phục 
anh. Trước khi cho đồ vào máy giặt, 
anh tỉ mỉ chà, tẩy hết các chất thải, vết 
ố lưu, đọng trên đồ người bệnh: máu, 
chất nôn phân, nước tiểu...nồng nặc 
mùi hôi. Sau khi giặt xong, sấy khô, 
anh lại cẩn thận nhặt từng chiếc một 
gấp lại gọn gàng cho vào kệ tủ. Và 
một cảm giác “lạnh sống lưng” khi 
tôi nghe anh kể về công việc quản lý, 
trông coi, bảo quản tử thi; rửa bàn mổ, 
lau chùi, quét dọn, vệ sinh sau khi cán 
bộ pháp y khám nghiệm tử thi.

Thông thường yêu cầu công việc 
của anh chỉ là dọn dẹp, lau chùi, vệ 
sinh khu vực nhà đại thể, nhưng anh 
còn sẵn sàng vệ sinh sạch sẽ, kể cả 
mặc áo quan cho người mất nếu như 
thân nhân của họ nhờ giúp. Tinh thần 
trách nhiệm, không ngại khổ, sự tận 
tâm, tính hền lành, nhân hậu của anh 
khiến nhiều thân nhân vô cùng cảm 
kích và xúc động, nhiều người còn ngỏ 
ý cảm ơn anh bằng hiện vật, nhưng tất 
cả anh đều từ chối, vì như anh chia sẻ 
“nghĩa tử là nghĩa tận, ông bà, ba mẹ 
tôi vẫn thường dạy làm việc tốt để 
mang phúc, đức cho con cháu, nên 
tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác 
trong khả năng của mình”. Khi tôi 
tò mò hỏi thêm: “Anh có sợ khi làm 
công việc này không?” Anh cười hiền 
chia sẻ: “Ban đầu mỗi khi chỉ còn một 
mình với xác chết trong cùng một căn 
phòng, tôi chỉ mong người thân của 
họ sớm đến nhận xác mang về. Trải 

qua thời gian, dần dần tôi cũng quen 
với công việc này, không còn sợ nữa, 
có khi 2 đến 3 ngày sau người thân 
mới đến nhận xác vì biết tin muộn...”.

Nói về anh Minh, điều dưỡng 
Nguyễn Thị Thanh Thảo – Tổ trường 
tổ kiểm soát chống nhiễm khuẩn của 
TTYT Xuyên Mộc cho biết: “Với tính 
chất đặc thù của tổ kiểm soát chống 
nhiễm khuẩn hầu hết là nữ, hiện tại chỉ 
có Ngọc Minh là nam nên những việc 
nặng nhọc của tổ đều được giao cho 
Ngọc Minh đảm trách. Tất cả những 
việc được giao anh Minh đều hoàn 
thành rất tốt với một tinh thần trách 
nhiệm, cẩn thận trong công việc mà 
không dễ tìm thấy ở một người nam 
giới với tuổi đời còn khá trẻ. Ngoài 
những việc đó ra, Ngọc Minh cũng 
rất biết giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp 
của mình. Nói chung, chúng tôi hoàn 
toàn yên tâm khi có một đồng nghiệp 
như anh Ngọc Minh”.” HOA VIỆT

Chuyện về  một  nhân viên “nhà xác” 
TRÁCH NHIỆM - TỪ TÂM

Anh Huỳnh Ngọc Minh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực giặt đồ của TTYT Xuyên Mộc.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Tập huấn chăm sóc, điều trị HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu.Trung tâm TT-GDSK sơ kết công tác TT-GDSK 6 tháng  
đầu năm 2016.

Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác quản lý hành nghề y dược 
tư nhân.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác 
phòng chống dịch của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế “Sơ kết thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh”. (Ảnh chụp tại điểm cầu BR-VT).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



Ảnh: THẾ PHI

Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Dân số- KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, phương  hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Nói chuyện chuyên đề sức khỏe sinh sản vị thành niên.Tập huấn nghiệp vụ cho các CTV dân số.

Vãng gia tư vấn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ  
trong độ tuổi sinh đẻ.

HƯỞNG ỨNG 
NGÀY DÂN SỐ 
THẾ GIỚI 11-7


