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Trước tình hình dịch sốt xuất 
huyết (SXH) tại địa bàn Châu 
Đức diễn biến phức tạp, số mắc 

tăng cao đột biến so với cùng kỳ 2015, 
sáng 13/9, Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch của tỉnh do Bs. Nguyễn Văn Thái 
– PGĐ Sở Y Tế làm trưởng đoàn đã 
đến kiểm tra và làm việc với Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch của huyện Châu 
Đức. Tham gia đoàn có ông Nguyễn 
Văn Ba – PGĐ Sở GD-ĐT; Lãnh đạo 
các phòng, đơn vị chuyên môn liên 
quan của Sở Y tế.

Theo báo cáo của TTYT huyện 
Châu Đức, tính đến thời điểm hiện tại, 
tổng số ca mắc SXH của huyện là 209 

ca, tăng 171 ca so với cùng kỳ 2015, 
trong đó thị trấn Ngãi Giao, xã Bàu 
Chinh và Kim Long có số ca mắc cao. 

Mặc dù chỉ cách ngày tổ chức chiến 
dịch diệt lăng quăng trên phạm vi toàn 
tỉnh (10/9) đúng 3 ngày, song qua kiểm 
tra trực tiếp ngẫu nhiên ở một số hộ dân, 
còn tồn tại khá nhiều dụng cụ, vật phế 
thải đọng nước có lăng quăng.

Để giảm tỷ lệ  số ca mắc SXH trong 
những tháng cuối năm, Bs Nguyễn Văn 
Thái đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch của huyện, chính quyền, ngành Y 
tế, các ban ngành đoàn thể cần tăng 
cường chỉ đạo và triển khai quyết liệt 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

trong đó ưu tiên hàng đầu là tuyên 
truyền nâng cao ý thức của người dân, 
theo tinh thần “nhà nhà tự diệt muỗi, 
lăng quăng để phòng chống bệnh SXH 
và bệnh do vi rút Zika”, còn ngành Y 
tế chỉ là cơ quan tham mưu, hướng dẫn 
chuyên môn, các ban ngành, trường 
học...tham gia phối hợp. Về ý kiến của 
người dân, cử tri của huyện đề nghị 
ngành Y tế cung cấp hóa chất phun diệt 
muỗi cho mọi nhà để phòng bệnh, Bs 
Nguyễn Văn Thái nhấn mạnh: “Phun 
hóa chất diệt muỗi là giải pháp tình 
thế, là “chữa ngọn”, và được thực hiện 
theo chỉ định nghiêm ngặt của ngành 
Y tế. Diệt lăng quăng hàng tuần mới là 
biện pháp căn cơ, hiệu quả nhất. Nếu 
người dân không tự diệt lăng quăng 
thường xuyên thì trung bình 1 tuần lại 
có lứa muỗi trưởng thành mới phát 
triển từ lăng quăng, chưa nói đến vấn 
đề phun thuốc không đúng chỉ định sẽ 
tạo nguy cơ muỗi kháng hóa chất, vấn 
đề môi trường…”

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Tấn Bản - Phó Chủ tịch UBND huyện, 
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 
huyện Châu Đức cũng yêu cầu TTYT, 
Phòng Y tế huyện, các ban, ngành, đoàn 
thể, UBND các xã, thị trấn cần khắc 
phục khó khăn, chủ động triển khai 
các biện pháp phòng chống dịch trên 
địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
của huyện tới đây sẽ tăng cường công 
tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiên 
quyết không để dịch lan rộng, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả công tác phòng 
chống dịch SXH nói riêng và các dịch 
bệnh nói chung, bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Kiểm tra các vật phế thải đọng nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng tại một số hộ dân tổ 1, KP4, 
thị trấn Ngãi Giao.

Bs. Nguyễn Văn Thái –PGĐ Sở y Tế phát biểu tại buổi làm việc.  
Ảnh: THĂNG THÀNH

Ông Nguyễn Tấn Bản- PCT UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng 
cường triển khai các biện pháp PC SXH. Ảnh: THĂNG THÀNH

Kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch sốt xuất huyết 
tại huyện Châu Đức
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Đồng loạt ra quân 
chiến dịch diệt lăng 
quăng đợt II năm 2016
Theo thống kê từ Trung 

tâm Y tế Dự phòng 
tỉnh, tính đến hết tháng 

8-2016 toàn tỉnh BR-VT đã có 
hơn 1.300 trường hợp mắc sốt 
xuất huyết (SXH), tăng 26% so 
với cùng kỳ 2015, trong đó đã 
có 1 ca tử vong; TP. Vũng Tàu 
là địa phương có số bệnh nhân 
mắc SXH cao nhất với 580 ca, 
chiếm hơn 44% số ca mắc toàn 
tỉnh. Trước diễn biến phức tạp, 
khó lường của dịch bệnh SXH, 
ngày 10/9, chiến dịch diệt lăng 
quăng phòng, chống dịch sốt 
xuất huyết và bệnh do vi rút 
Zika đợt 2 được tổ chức đồng 
loạt tại tất cả các xã, phường, 
thị trấn, trường học trong tỉnh. 

Sau lễ mít tinh tại trụ sở 
UBND các xã, phường, thị trấn, 
trường học, các cộng tác viên 
đến từng hộ gia đình để tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn 
người dân tự diệt lăng quăng, 
vệ sinh nhà cửa, môi trường, 
loại bỏ các vật phế thải chứa 
nước (nơi tạo điều kiện cho 

muỗi để trứng, phát triển thành 
lăng quăng rồi thành muỗi vằn 
truyền bệnh) và ký cam kết thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh 
sốt xuất huyết…

Trong chiến dịch diệt lăng 
quăng lần này, cán bộ y tế và 
cộng tác viên tiếp tục hướng dẫn 
người dân tự diệt lăng quăng, 
diệt muỗi, huy động sự tham 
gia thật sự của từng hộ gia đình 
trong công tác phòng chống 
dịch bệnh.

Việc đồng loạt tổ chức chiến 
dịch diệt lăng quăng hàng năm 
vào những tháng cao điểm nhằm 
nâng cao nhận thức và sự tự giác 
thực hiện của mỗi người dân, 
nâng cao trách nhiệm của các 
cấp chính quyền, đoàn thể, góp 
phần giảm bớt nguy cơ bùng 
phát dịch bệnh trên địa bàn.

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

KHÁNH CHI

Chó (mèo)… là những vật nuôi có thể gây 
nguy hiểm cho con người, nhất là khi nó 
bị dại. Vì thế, để phòng chống bệnh dại 

từ vật nuôi truyền sang người thì việc thực hiện 
tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh dại cho vật nuôi 
là việc làm cần thiết, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, 
theo số liệu thống kê mới đây của Chi cục thú 
Y tỉnh BR-VT, hiện vẫn còn khoảng 25% số vật 
nuôi chưa được tiêm ngừa vắc xin phòng dại. 
Điều đó có nghĩa nguy cơ người dân bị chó dại 
cắn tại cộng đồng còn cao.

Một số người dân vẫn xem nhẹ 
việc chích ngừa cho vật nuôi:

Lo ngại chó cắn người, nhiều lần trong ấp 
vận động nhà chị Hoàng Thị Tình – ấp 5 Hòa 
Hội, Xuyên Mộc đi tiêm phòng cho đàn chó 
nhưng không được. Kết quả, chó cắn bà Vinh 
(cùng ấp) và bà Vinh phải đi chích ngừa phòng 
bệnh dại cho mình. 

Cũng tại huyện Xuyên Mộc, anh Đặng Văn 
Thao – Bình Châu nuôi 4 con chó trong nhà, 
nhưng không có con nào được chích ngừa phòng 
dại. Được hỏi, anh cho biết: “Tôi nuôi chó từ 
nhiều năm nay, vẫn thả rông nhưng chưa một 
lần nó cắn người. Chó dữ là do tay nuôi! Nhiều 
lần cán bộ thú y có đến nhà kêu chích ngừa cho 
chó, tôi cũng nói với họ như vậy… ”.

Chị Lâm Thị Tình – Quảng Thành, Châu Đức 
cho biết: “Tôi nghe người ta nói, chích ngừa cho 
chó là nó mất lứa đẻ. Với lại nhà tôi thường đi 
vắng, khóa cửa để chó ở trong nhà nên không 
cần thiết phải chích ngừa cho nó!” 

Ông Văn Tiến Sao – Trưởng thôn Sông Cầu, 
Nghĩa Thành, Châu Đức chia sẻ: “Thực ra là do 
ý thức của từng hộ gia đình. Cứ như gia đình chị 
Hà thì tôi khỏe, chưa vận động nhà chị đã mang 
chó đi chích ngừa rồi, còn như nhà bà A, chị B 
thì mệt lắm, vận động nhiều lần nhưng lần nào 
cũng tìm cách từ chối, mặc dù tôi đã giải thích 
và tuyên truyền về bệnh dại rất rõ!”.

Đẩy mạnh công tác quản lý,  
tiêm ngừa vật nuôi: 

Trước thực trạng một số người dân chưa có 
ý thức thực hiện việc tiêm ngừa cho vật nuôi, 
chúng tôi đã gặp ông Phan Văn Trai, Trưởng 

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

25% vật nuôi       chưa được 
tiêm ngừa vắc  xin phòng dại
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phòng Thú y cộng đồng, Chi cục Thú 
y tỉnh, ông cho biết: “Từ đầu năm đến 
nay, Chi cục Thú y đã tiến hành tiêm 
phòng bệnh dại cho 21.536 con chó trên 
địa bàn tỉnh, nhưng vẫn còn khoảng 
25% chưa được chích ngừa. Do đa số 
hộ dân nuôi chó theo kiểu thả rông, 

Đồng thời, Trạm Thú y các huyện, 
thành phố thực hiện phối hợp với chính 
quyền địa phương có biện pháp chế tài 
đối với những trường hợp vi phạm sau: 
hành vi thả rông chó bị xử phạt cảnh 
cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 ngàn 
đồng; đối với hành vi không thực hiện 
tiêm vắc xin phòng bệnh dại bắt buộc 
cho chó sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt 
tiền từ 300 - 500 ngàn đồng. 

Những khuyến cáo của ngành 
Y tế và cách xử lý khi bị chó 
(mèo) cắn:  

 Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh 
Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, 

khi thấy chó cắn người, không nên vội 
đập chết chó hoặc đuổi đi, mà cần theo 
dõi chó trong 10 ngày xem chó có bị dại 
không để thông tin cho bác sĩ biết và 
có bước điều trị phù hợp. Cũng không 
nên dùng lưỡi lam rạch vết cắn ra nặn 
máu, rồi lăn đất để “lấy nọc chó” theo 
kiểu dân gian. Làm như vậy sẽ dẫn đến 
nhiễm trùng, gây thêm chứng uốn ván, 
khiến bệnh nhân phải vừa tiêm vắc xin 
phòng dại, vừa tiêm vắc xin ngừa bệnh 
uốn ván. Khi bị chó, mèo cắn, cần thực 
hiện các bước như sau:  

- Làm sạch vết thương: Dùng bông 
tiệt trùng để rửa nhẹ vết thương dưới 
vòi nước chảy ít nhất 5 phút, rửa xà 
phòng để diệt khuẩn nhằm loại bỏ tất 
cả mầm bệnh, không chà xát mạnh làm 
tổn thương thêm.

- Sát trùng kỹ vết thương: Sau khi 
rửa sạch vết thương, dùng bông lau 
khô, dùng nước muối pha loãng hoặc 
oxy già để sát trùng vết thương.

- Tiến hành cầm máu vết thương cho 
nạn nhân: Nâng cao vùng bị thương để 
tránh vết thương bị chảy máu quá nhiều, 
sau đó  băng vết thương để cầm máu.

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để 
được theo dõi và điều trị phù hợp, kịp 
thời.

 Tất cả các trường hợp bệnh dại lên 
cơn tử vong 100%. Chỉ có tiêm phòng 
vắc xin mới không bị dại. 

HOA VIỆT

Về công tác phòng chống bệnh dại ở người, ngành Y tế 
tỉnh BR-VT đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp tích cực, hiệu quả. Kết quả cho thấy, những năm 
2008 đến 2012  trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 ca chết vì 
bệnh dại, nhưng từ năm 2013 đến nay không ghi nhận 
ca nào chết vì bệnh dại. Để đạt kết quả này, ngành Y tế 
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
đặc biệt là từ tháng 9/2013 đã triển khai tiêm ngừa vắc xin 
phòng bệnh dại miễn phí cho người bị chó cắn tại 02 địa 
bàn trọng điểm Xuyên Mộc và Châu Đức.

25% vật nuôi       chưa được 
tiêm ngừa vắc  xin phòng dại

không xích, không chăn dắt nên việc 
thống kê để quản lý tiêm phòng bệnh 
dại cho chó gặp rất nhiều khó khăn và 
dễ bỏ sót, nhất là trong trường hợp chủ 
nhà cố ý không hợp tác…”

Sắp tới, để công tác giám sát, quản 
lý tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi 
được hiệu quả, Chi cục Thú Y yêu cầu 
mỗi hộ dân phải đăng ký với tổ dân 
phố để được cấp sổ quản lý chó; phải 
tiêm phòng bệnh dại định kỳ; nuôi chó 
trong nhà, không được thả rông; khi dắt 
chó ra nơi công cộng phải có dây xích, 
rọ mõm… 

Chích ngừa vắc xin phòng dại cho trường hợp bị chó cắn tại TTYT Dự phòng tỉnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Chiều 30/9/2016, tại hội trường 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Ban quản lý Đề án 

“Chuỗi thực phẩm an toàn” tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu đã trao giấy chứng nhận 
cho 13 cơ sở đủ điều kiện tham gia 6 
chuỗi thực phẩm an toàn gồm: thịt gà, 
thịt bò, tôm, chả cá, cá chỉ vàng và cá 
biển sinh Histamine. Đây là 6 chuỗi 
thực phẩm đầu tiên được công nhận 
trong tổng số 16 chuỗi thực phẩm an 
toàn sẽ được thẩm định và công nhận 
trong năm 2016.

Dự lễ chứng nhận có  ông Nguyễn 
Văn Thái – PGĐ Sở Y tế, Phó trưởng 
Ban quản lý Chuỗi an toàn thực phẩm; 
Ông Huỳnh Văn Chinh – PGĐ Sở Công 
thương, Phó Ban quản lý Chuỗi an toàn 
thực phẩm; Bà Phạm Thị Thúy Yến – 
PGĐ Sở NN&PTNT, Phó ban quản lý 
Chuỗi an toàn thực phẩm; đại diện các 
doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị 
liên quan.

Để được chứng nhận “Chuỗi thực 
phẩm an toàn” các cơ sở phải đầu tư 
nhân lực và vật lực, thực hiện nghiêm 
các quy định về chất lượng an toàn thực 
phẩm theo đúng tiêu chuẩn của Ban 
quản lý Đề án “Chuỗi thực phẩm an 
toàn”, nhằm đưa ra thị trường những 
sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

Được biết, đề án thí điểm quản lý an 
toàn thực phẩm theo mô hình “Chuỗi 
thực phẩm an toàn” được thực hiện từ 
năm 2014 đến năm 2016 trên phạm vi 
toàn tỉnh, nhằm xây dựng và phát triển 
các chuỗi thực phẩm an toàn “từ trang 
trại đến bàn ăn’’. Đây cũng là một trong 

13 đơn vị đủ điều kiện ''Chuỗi thực phẩm an toàn"gồm:
STT Tên chuỗi thực phẩm Tên cơ sở Địa chỉ Chủ cơ sở

1 Thịt gà

Cơ sở chăn nuôi gia cầm Trần 
Văn Đông

Thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức Trần Văn Đông

DNTN Mai Thủy – cơ sở chăn 
nuôi gia cầm Trần Văn Nam 1

Thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức

Trần Văn NamDNTN Mai Thủy – cơ sở chăn 
nuôi gia cầm Trần Văn Nam 1

Thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức

DNTN Mai Thủy – cơ sở giết 
mổ gia cầm Trần Văn Nam

Số 2/11 Đống Đa, phường 
Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Hộ kinh doanh Phạm Ngọc 
Mai – cơ sở kinh doanh sản 
phẩm gia cầm Phạm Ngọc Mai

Sạp 110, Lô F, chợ Rạch Dừa, 
TP. Vũng Tàu Phạm Ngọc Mai

2 Thịt bò

Công ty TNHH Thực phẩm tươi 
sống Kim Thu – cơ sở giết mổ 
gia súc Bùi Thị Thu Số 18, đường Trần Phú, 

phường Long Tâm, TP. Bà Rịa Bùi Thị Thu
Công ty TNHH Thực phẩm tươi 
sống Kim Thu – cơ sở giết mổ 
gia súc (bò) Bùi Thị Thu

3 Tôm nuôi: Tôm thẻ 
chân trắng, tôm sú

Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng 
Nhân – cơ sở nuôi trồng thủy 
sản Nguyễn Đăng Nhân

Ấp ông Tô, xã Phước Thuận, 
huyện Xuyên Mộc 

Nguyễn Đăng 
Nhân

4
Cá biển sinh 
histamine: Cá Ngừ, 
Cá Nục

Công ty cổ phần Hạnh Lài Cảng cá Incomap, số 333  
Trần Phú, P.5, TP. Vũng Tàu Nguyễn Thị Hạnh

5 Cá chỉ vàng khô tẩm 
gia vị

Công ty cổ phần Hạnh Lài

Cơ sở chế biến Hải sản Nga 
Sơn

Tổ 7, ấp Phước Thái, xã Phước 
Tỉnh, huyện Long Điền Trần Văn Sơn

6

Chả cá: chả cá chiên, 
chả cá bắp, chả cá hấp

Công ty TNHH Thương mại 
Hưng Thịnh

Nhà lồng 1, Cảng cá Tân 
Phước, xã Phước Tỉnh,  
huyện Long Điền Trần Văn Soát

Chả cá: chả cá chiên, 
chả cá bắp, chả cá hấp

Công ty TNHH Chế biến Thủy 
sản Tiến Đạt

ẤP Láng Cát, xã Tân Hải,  
huyện Tân Thành Nguyễn Thành Đạt

Chứng nhận 
13 cơ sở đủ điều 
kiện ''Chuỗi thực 
phẩm an toàn"

những giải pháp có tính đột phá và hướng tới tính bền vững để quản lý tốt chất 
lượng, an toàn thực phẩm cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát 
triển kinh tế xã hôi tỉnh nhà, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và 
xu thế phát triển của nền sản xuất công nghệ cao. 

TRẦN HIÊN

Bs. Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở Y tế, trao giấy chứng nhận cho các cơ sở  
đạt tiêu chuẩn. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Chúng ta đều biết, cơ thể con 
người là một khối thống nhất, 
nhu cầu dinh dưỡng cũng phải 

giải quyết hài hòa, cân đối, đồng bộ, 
thống nhất trong bữa ăn đa dạng. 
Không thể giải quyết chia cắt, thấy 
thiếu thứ gì bổ sung thứ đó. Bởi vì 
người thiếu Vitamin A cũng đồng thời 
thiếu cả Vitamin B, C, E..., thiếu sắt 
cũng đồng thời thiếu cả iod, Cu, Zn, 
Selen, Cobal... cho nên ăn no, ăn ngon 
thi dễ, nhưng ăn đủ, cân bằng là cả một 
vấn đề khoa học. Vì thức ăn là nguồn 
cung cấp duy nhất cho cơ thể về năng 
lượng, cũng như nguyên liệu tạo hình. 
Giữa thức ăn và thuốc đều có mối liên 
hệ hữu cơ, từ xưa Hypocrat (450-377 tr 
CN) - người thầy vĩ đại đã nói: “Thức 
ăn là thuốc đầu tiên” và sách “Nam 
dược thần hiệu”của Tuệ Tĩnh (thế kỷ 
17) đã nêu: “Một phần tư số thuốc là 
thức ăn, giữa thuốc và thức ăn có liên 
quan chặt chẽ và ăn là cách dùng thuốc 
hay nhất”. Còn Hải Thượng Lãn Ông 
(1720-1791) chỉ rõ: “Tỳ vị là bộ máy 
của hậu thiên (sống sau khi lọt lòng 
mẹ). Y học Phương Đông còn có trường 
phái trị bệnh gọi là phải bổ (thổ) do Lý 
Đông Viên (1180-1255) là một danh 
y Trung Quốc đề xướng, ông đã soạn 
sách “Tỳ vị luận”, chủ trị bổ tỳ. Theo 
Khoa học ẩm thực, muốn nuôi dưỡng 
thận thì phải bổ tỳ, muốn nuôi dưỡng 
tỳ thì phải nuôi dưỡng tâm trước, muốn 
nuôi dưỡng tâm phải nuôi dưỡng thần 
trước, muốn nuôi dưỡng thần phải nuôi 
dưỡng khí trước, muốn nuôi dưỡng khí 
phải nuôi dưỡng tinh trước. Như vậy, 
người xưa đã biết dinh dưỡng theo 
âm dương. Y học Việt Nam từ xưa đã 
nghiên cứu về ăn uống theo nguyên lý 

âm dương ngũ hành, thể hiện sinh động 
văn hóa ẩm thực, dinh dưỡng đặc thù 
của 54 dân tộc Việt Nam. Từ chuyện 
bánh chưng, bánh dày, dưa hấu... được 
ghi lại rất sớm từ thời Trần - Lê trong 
“Lĩnh Nam Chích Quái”. Rồi các bài 
viết về cách ăn uống của nhà bác học Lê 
Quý Đôn trong Vân Đài Loại Ngữ; của 
Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong 
Tuệ; của Phan Đình Hồ trong Vũ Trung 
Tùy bút; của Đào Duy Anh trong Việt 
Nam Sử Cương v.v... đã nói lên Việt 
Nam đã xuất hiện văn hóa ẩm thực rất 
sớm từ dân gian đến cung đình.

Ngày nay, y học hiện đại đã cung 
cấp và chứng minh những tư liệu rất 
quan trọng về: “Ăn uống, sức khỏe, tuổi 
thọ và bệnh tật”. Gần đây, các nhà Khoa 
học Pháp đã nêu 2 từ ghép: “Alicament 
và Nutraceutique”. Alicament gồm 
2 chữ là: Aliment là thức ăn và 
Medicament là thuốc chữa bệnh và 
Nutraceutique gồm 2 chữ là: Nutration 
là dinh dưỡng và Pharmaceutique là 
dược phẩm. Như vậy, sau 3.000 năm, 
các nhà y học hiện đại đã nhất trí và 
chứng minh: “Thức ăn là thuốc đầu 
tiên” như Hypocrat từng nói.

Vấn đề cần quan tâm là thực phẩm 
phải đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch 
(an toàn thực phẩm), cách cấu tạo bữa 
ăn, cách chế biến, cách phân bổ các 
bữa ăn hàng ngày cho các lứa tuổi và 
các đối tượng khác nhau... Đó là vấn đề 
khoa học dinh dưỡng để sống lâu, sống 

khỏe. Theo nhà bác học tuổi thọ người 
Nga G.Kozlovskaia khẳng định: “Trong 
tương lai gần, nếu không chú ý đúng 
mức vấn đề ăn uống đối với sức khỏe 
thì khó có thể nói đến thực hiện chương 
trình tăng tuổi thọ”. Một nhà khoa học 
khác nhận xét: “Một mặt con người 
tạo ra thức ăn, nhưng mặt khác cũng 
có thể nói thức ăn tạo ra con người. 
Vì khi biết được chính xác, tỷ mỷ về 
cách ăn uống, mức độ dinh dưỡng của 
một người, người ta có thể biết được 
một phần khá cơ bản về người ấy, về 
sức khỏe, nếp sinh hoạt, tính tình, hiệu 
suất lao động và triển vọng bệnh tật của 
người ấy”. F.Engels khi định nghĩa về 
sự sống như là cách tồn tại của chất 
đạm và thực chất của sự tồn tại ấy là sự 
thay cũ đổi mới thường xuyên trong các 
thành phần hóa học của chúng, qua con 
đường nuôi dưỡng và bài tiết (F.Engels: 
Anti-Durhing, 1857). Tất cả những điều 
đó nói lên vị trí trung tâm của vấn đề 
ăn uống: Ăn uống - nghệ thuật sống 
lâu, sống khỏe.

Thức ăn có 6 nhóm chủ yếu là: 
Đường, bột (glucid), đạm (protid), chất 
béo (lipid), nước, muối khoáng (đa và 
vi lượng) và các Vitamin. Những ứng 
dụng vào cuộc sống với tinh thần là một 
văn hóa ẩm thực và khoa học về dinh 
dưỡng là một vấn đề khoa học chuyên 
sâu. Bởi vì, ăn uống phải đảm bảo cân 
bằng, không thừa chất này, thiếu chất 
kia mới đảm bảo được cân bằng lý 
tưởng cho nhu cầu dinh dưỡng. Bởi 
mất cân bằng dinh dưỡng sẽ dẫn đến 
suy giảm hàng loạt các chức năng tiêu 
hóa, nội tiết, tim mạch, tụy, thần kinh 
v.v.. làm cơ thể suy nhược, giảm sức đề 
kháng bệnh tật và cuối cùng là giảm thọ.

DSCK2. TRẦN TRẤP

Văn hóa ẩm thực  
và sự trường thọ
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“Cấm nhưng hút  
cũng không sao?”

“Lên xe này em ơi, xe chạy ngay 
bây giờ rồi đó cô bé” anh lơ xe một tay 
vừa túm lấy chiếc ba lô, tay kia kẹp 
điếu thuốc phì phèo mặc cho nữ khách 
tỏ ra khó chịu né đám khói phun ra từ 
miệng anh ta. Điếu thuốc đỏ trên tay 
khách đợi, trên môi những người của 
nhà xe vào bắt khách, các anh xe ôm... 
là những hình ảnh xuất hiện trước mắt 
tôi khi đặt chân vào cổng bến xe Tp. 
Vũng Tàu. Tạm ghé chân nghỉ ở quán 
nước đối diện phòng vé, bàn bên cạnh 
có 3 người vừa nhâm nhi ly cà phê vừa 
thản nhiên hút và nhả khói thuốc. Trong 
phòng vé cũng chẳng khá hơn, đối diện 
quầy bán vé, có đến 5 tài xế, phụ xe và 
cả khách đợi xe cũng phì phèo thuốc lá. 
Anh Nguyễn Quang Nhân, hành nghề 
xe ôm tại bến xe Vũng Tàu cho biết: 
“Làm nghề này phải đợi lâu, nhiều khi 
hàng giờ mới có khách, lúc rảnh rỗi, 
tôi chỉ có cách hút thuốc lá để giết thời 
gian, lâu thành thói quen, thuốc lá là 
thứ không thể thiếu mỗi khi tôi đi làm”. 
Khi được hỏi, anh Tâm đang ngồi đợi 

Xây dựng mô hình bến tàu, bến xe 

      không thuốc lá

xe đi Tp. Hồ Chí Minh nói: “Tôi vẫn 
biết quy định cấm hút thuốc lá và quy 
định xử phạt về hành vi thuốc lá, nhưng 
từ trước đến nay có thấy ai bị phạt bao 
giờ đâu, nên cứ tiện đâu thì hút đó”.

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng bến 
xe khách Tp. Vũng Tàu cho biết: “Xử 
phạt những trường hợp hút thuốc lá 
tại bến xe rất khó bởi, theo quy định 
của Luật và Nghị định liên quan, lực 
lượng xử lý ở địa phương chỉ có chủ 
tịch UBND các cấp, thanh tra, công an 
mới có thẩm quyền xử phạt. Mà đưa 
hành khách đến nơi xử phạt rồi khi trở 
lại bến xe thì sẽ trễ chuyến xe người ta. 
Do đó, nhân viên ở bến xe chỉ có trách 
nhiệm nhắc nhở thôi. Có những trường 
hợp hút thuốc ngay quầy vé khi nhân 
viên nhắc nhở, họ cũng chỉ dập thuốc 
hoặc bỏ đi chỗ khác để tiếp tục hút”.

Xây dựng mô hình bến tàu, 
bến xe không thuốc lá:

Đối với ngành giao thông vận tải, 
đặc thù 80% nhân viên là nam giới, có 
tỷ lệ hút thuốc cao thì việc thực hiện 
tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc 

lá sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho cả nhân 
viên và hành khách, giảm thiểu các thiệt 
hại do cháy nổ và ô nhiễm môi trường.  
Hơn nữa, bến tàu, bến xe, nhà ga, bến 
cảng không khói thuốc là đem lại lợi 
ích rất thiết thực cho các công ty vận 
tải, bến xe, nhà ga. Môi trường sạch 
sẽ thu hút nhiều khách hàng, góp phần 
tăng doanh thu cho các công ty giao 
thông vận tải.

Để triển khai quyết liệt trong công 
tác phòng chống tác hại thuốc lá, hơn 
ai hết, lãnh đạo các đơn vị phụ trách 
bến tàu, bến xe cần có trách nhiệm 
phân công các bộ phận liên quan xây 
dựng nội quy về việc thực hiện môi 
trường không khói thuốc tại các địa 
điểm do mình phụ trách; Lập kế hoạch 
thực thi phương tiện giao thông công 
cộng (GTCC), nhà ga, bến xe, bến tàu, 
bến cảng không khói thuốc; Thông báo 
chính thức tới mọi công nhân viên chức, 
người lao động, hành khách và nhân 
viên các đơn vị cung cấp dịch vụ làm 
việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, bến 
cảng, trên các phương tiện giao thông 
về việc triển khai thực hiện “Phương 

Theo Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ, cá nhân hút 

thuốc ở nơi công cộng như trong: rạp hát, 
rạp chiếu phim, bệnh viện, thư viện, nhà 

ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông 
công cộng sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt 
tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Quy định 

là vậy nhưng thực tế không khó để chúng 
ta có thể bắt gặp cảnh tượng nhiều người 

hút thuốc ở các bến tàu, bến xe, nhà ga, các 
phương tiện giao thông công cộng.

Hành khách tự do hút thuốc trong phòng vé ở bến xe.
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tiện GTCC, nhà ga, bến tàu, bến xe, 
bến cảng không khói thuốc” qua nhiều 
hình thức. Tận dụng các phương tiện 
truyền thông sẵn có của nhà ga, bến xe, 
bến tàu, bến cảng (loa truyền thanh, ti 
vi,…) để có thể tuyên truyền rộng rãi 
và nhanh chóng nhất tới mọi đối tượng. 
Niêm yết biển báo và nội quy cấm hút 
thuốc tại các địa điểm có quy định cấm. 
Tổ chức cho tập thể, cá nhân ký cam 
kết thực hiện; thường xuyên nhắc nhở 
hành khách, người bán hàng về quy 
định không hút thuốc trên các phương 
tiện GTCC, và nhà ga, bến xe, bến tàu, 
bến cảng; Gắn biển “Cấm hút thuốc” ở 
những vị trí dễ quan sát tại những địa 
điểm cấm hút thuốc; Thực hiện giám 
sát thường xuyên nội quy treo biển báo 
ở nhà ga, bến tàu cũng như nội quy 
cấm hút thuốc lá; phối hợp đơn vị liên 
quan xử phạt những trường hợp cố tình            
vi phạm. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên- Giám đốc 
Trung tâm Truyền thông-GDSK tỉnh 
chia sẽ: “Phải khẳng định rằng cộng 
đồng nói chung đã có nhận thức về tác 
hại của thuốc lá, phần lớn có thái độ 
không ủng hộ việc hút thuốc lá. Tuy 
nhiên việc thay đổi hành vi bỏ thuốc 
lá thì lại chưa tương xứng. Một mặt, 
do bỏ thuốc cũng không dễ, cần quyết 
tâm cao và có sự hỗ trợ từ nhiều yếu 
tố; mặt khác, do các cơ quan, đơn vị, 

người đứng đầu chưa quyết liệt thực 
hiện Luật phòng chống tác hại thuốc 
lá, chưa đưa nội dung này vào nội quy, 
quy chế cơ quan. Bên cạnh đó, có Luật 
nhưng Luật thực sự chưa đi vào cuộc 
sống, chấp hành cũng được mà không 
chấp hành cũng chưa bị xử lý hoặc có 
thể nói “không sao”. Việc xử phạt hành 
vi vi phạm Luật cũng còn bất cập, chưa 
thể thực hiện được... Để thực thi Luật 
Phòng, chống tác hại thuốc lá, trong 
thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 176 của Chính phủ và xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho 
phép người đứng đầu các cơ quan, đơn 
vị quản lý các địa điểm cấm hút thuốc 
có quyền xử phạt vi phạm, tất nhiên 
phải có hướng dẫn cụ thể về trình tự, 
thủ tục đúng Luật nhưng phải đơn giản, 
không phiền hà. Bên cạnh đó, cần tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp với 
các giải pháp, nhằm giảm tác hại thuốc 
lá đối với sức khỏe cộng đồng”.

Bài, ảnh: HOA XUÂN

Xe loa diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính TP. Vũng Tàu hưởng ứng "Ngày Thế giới 
không thuốc lá".

Tranh vui
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Bệnh Đái tháo đường là gì?
Đái tháo đường (còn gọi là tiểu 

đường) là một bệnh mạn tính do rối 
loạn chuyển hóa đường, kèm theo 
nhiều rối loạn chuyển hóa khác, gây 
nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh đái 
tháo đường (ĐTĐ) được gọi là kẻ giết 
người thầm lặng, vì nó tiến triển rất 
âm thầm và gây ra nhiều biến chứng 
đe dọa tính mạng. Mọi người khi phát 
hiện mình bị ĐTĐ thì nghĩa là mình đã 
bị mắc bệnh từ lâu mà nay mới được 
phát hiện mà thôi. Và như vậy là bệnh 
đã có biến chứng âm ỉ rồi. Mặt khác, 
bệnh ĐTĐ cũng không loại trừ một 
ai, không kể trẻ, già, nam, nữ ai cũng 
có thể bị mắc bệnh. Tuy nhiên, một 
số người có nguy cơ mắc cao hơn, 
như: trong gia đình có người ruột thịt 
đã bị mắc ĐTĐ; người trên 45 tuổi; 
người thừa cân béo phì; phụ nữ sinh 
con trên 4kg; người mắc bệnh tăng 
huyết áp, rối loạn mỡ máu; người ít 
vận động…Trong xã hội hiện đại, số 
người mắc bệnh ĐTĐ tăng theo thời 

gian và tăng theo tuổi tác, đặc biệt là 
bệnh ĐTĐ tupe 2. 

Làm gì để phát hiện sớm bệnh 
ĐTĐ?

Ở mọi lứa tuổi, khi thấy các biểu 
hiện bất thường như: Luôn thấy đói 
và ăn nhiều; Luôn thấy khát và uống 
nhiều; Tiểu nhiều, nước tiểu ngọt nên 
kiến bâu, ruồi đậu. Mặc dù ăn, uống 
nhiều nhưng người bệnh lại thấy sụt 
cân nhiều trong thời gian ngắn, người 
gầy yếu, mắt nhìn mờ, tê bì tay chân, 
có vết thương thì thấy vết thương lâu 
lành, có vấn đề về sinh hoạt tình dục, 
thường xuyên bị nhiễm nấm (viêm 
âm đạo)… Khi thấy có dấu hiệu bất 
thường như trên, nên đến BS chuyên 
khoa Nội tiết để được khám lâm sàng 
và làm các xét nghiệm cần thiết. Cần 
lưu ý rằng, có người thì có nhiều biểu 
hiện bất thường trên, nhưng có người 
chỉ có một, hai biểu hiện, chúng ta 
cần đi khám sớm để kịp thời phát hiện 
bệnh. Đặc biệt, những người béo phì 
hoặc có người thân trong gia đình (bố 
mẹ, anh chị em ruột) bị mắc bệnh ĐTĐ 
thì càng nên đi khám sớm để được BS 
nội tiết chẩn đoán, theo dõi. Hiện nay, 
các bác sĩ khuyến cáo cần theo dõi 

bệnh sớm, ngay từ giai đoạn tiền ĐTĐ 
thông qua kiểm tra sức khỏe định kỳ 
và xét nghiệm máu, vì khi đã có các 
biểu hiện trên thì nghĩa là mình đã bị 
mắc bệnh từ lâu.

Phòng ngừa bệnh ĐTĐ  
như thế nào?

Hầu hết các yếu tố liên quan đến 
bệnh ĐTĐ đều thuộc về hành vi, 
do vậy chúng ta có thể phòng ngừa 
được nếu chúng ta biết thay đổi hành 
vi, từ bỏ những hành vi có hại dẫn 
đến nguy cơ bị bệnh ĐTĐ, thực hiện 
các hành vi có lợi ngăn ngừa mắc và 
giảm thiểu biến chứng của ĐTĐ. Vì 
là bệnh diễn tiến mãn tính nên chúng 
ta cần hết sức bình tĩnh để có các biện 
pháp phòng ngừa khoa học, hiệu quả, 
không chủ quan nhưng cũng không 
quá hoang mang. 

Thứ nhất, cần phòng tránh tình 
trạng thừa cân, béo phì: theo dõi dựa 
vào chỉ số BMI (chỉ số khối của cơ 
thể). Cách tính: BMI = cân nặng/bình 
phương chiều cao (trong đó cân nặng 
tính bằng kg, chiều cao tính bằng 
mét). Chỉ số này nên giữ trong khoảng 
18,5-24,9.

Thứ hai, cần gia tăng hoạt động 
thể lực thường xuyên, tránh lối sống 
tĩnh tại, cụ thể: Không nên ngồi, nằm 
xem tivi nhiều giờ liền; Tham gia chơi 
thể thao hơn là xem người khác chơi; 
Cố gắng hạn chế sử dụng các phương 
tiện hiện đại nếu thấy không cần thiết 

tÔi LÀ truYỀn thÔng Vi
ên

 C
Ơ 

SỞ
Các biện pháp phòng bệnh 

đái tháo đường
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(đi xe đạp thay cho xe máy, không sử 
dụng thang máy nếu thấy không cần 
thiết…); Tập thể dục đều đặn 30-45 
phút mỗi ngày. Nếu không có đủ thời 
gian thì cố gắng 3 lần/tuần, mỗi lần 
45-60 phút…

Thứ ba, cần xây dựng thói quen 
ăn uống tốt, dinh dưỡng hợp lý cho 
bản thân và gia đình, cụ thể:  Luôn 
duy trì bữa ăn gia đình có không khí 
vui vẻ, ấm cúng; Nên tắt tivi trong khi 
ăn; Tránh bỏ bữa, hạn chế ăn quà vặt 
ngoài bữa chính; Giảm lượng thức ăn 
có nhiều chất béo và đường; ăn nhiều 
rau, hoa quả khác nhau; Ăn chừng 
mực, không ăn bữa nào quá no hay 
quá đói, không ăn thứ gì quá nhiều; 
Ăn thức ăn nguyên vẹn, gần với thiên 
nhiên để ít bị mất đi các thành phần 
dinh dưỡng có trong thức ăn; Tránh 
dùng nhiều mỡ khi chế biến thức ăn, 
nên chọn món luộc thay cho món 
chiên; Hạn chế đồ uống có đường, 
hạn chế bia rượu; Không nên ăn quá 
nhiều vào bữa tối…

Bệnh ĐTĐ là bệnh mang tính xã 
hội, không lây, có liên quan rất nhiều 
đến hành vi liên quan đến dinh dưỡng, 
vận động, lối sống của mỗi người. Vì 
vậy mọi người cần loại bỏ các hành vi 
nguy cơ và thực hiện các hành vi có 
lợi, nhất là các hành vi về hoạt động 
thể lực thường xuyên và chế độ sinh 
hoạt, ăn uống điều độ, hợp lý để phòng 
chống bệnh ĐTĐ. 

T.T.V

Hội thảo “Giải pháp nâng cao 
chất lượng theo dõi và chẩn 
đoán cho bệnh nhân tim mạch”
Sáng 16-9, tại Khách sạn Hera Palace -TP Vũng Tàu, Sở Y Tế tỉnh phối 

hợp với Công ty TNHH NSJ và Công ty GE Tổ chức Hội thảo chủ 
đề “Giải pháp nâng cao chất lượng theo dõi và chẩn đoán cho bệnh 

nhân tim mạch”.
Tham dự Hội Thảo có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế; TS.BS Nguyễn Thượng Nghĩa, Trưởng 
khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy – Tp. Hồ Chí Minh, lãnh đạo 
và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch đến từ các đơn vị Y tế trong toàn ngành.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bác sĩ, các chuyên gia 
tim mạch trong và ngoài nước trình bày một số chuyên đề như: “Thực trạng 
và các thách thức trong việc điều trị bệnh lý tim mạch tại tỉnh BR-VT”; “Hội 
chứng vành cấp ST chênh lên: cập nhật năm 2016”; “Cải thiện kết quả của 
bệnh nhân thông qua quy trình ECG kỹ thuật số”...

Buổi Hội thảo nhằm giúp cho các bác sĩ chuyên khoa tim mạch tỉnh BR-
VT cập nhật kiến thức chuyên môn cũng như tiếp cận những kỹ thuật mới, 
hiện đại trong theo dõi, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về tim mạch.

KHÁNH CHI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

TS.BS Nguyễn 
Thượng Nghĩa – 
Trưởng khoa Tim 
mạch can thiệp 
bệnh viện Chợ 
Rẫy – Tp. Hồ Chí 
Minh trình bày 
chuyên đề “Hội 
chứng vành cấp 
ST chênh lên: cập 
nhật năm 2016”. 
Ảnh: THĂNG 
THÀNH

Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: THĂNG THÀNH
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Nhu cầu chạy thận nhân tạo ngày 
càng tăng:

Anh Phan Thành Tâm, 39 tuổi, 
ngụ tại Phường 2, Tp. Vũng Tàu bị 
suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận 
định kỳ tại bệnh viện Bà Rịa. Mong 
muốn của anh là được chuyển về bệnh 
viện Lê Lợi chạy thận cho gần nhà vì 
sức khỏe của anh ngày càng yếu, việc 
di chuyển xa khiến anh mệt mỏi, chưa 
kể tốn thêm một khoản chi phí và thời 
gian đi lại. Tuy nhiên đến nay bệnh 
viện Lê Lợi vẫn chưa thể tiếp nhận 
anh về điều trị, dù anh đã đăng ký và 
chờ đợi khá lâu.

Tương tự như anh Tâm, bà Phùng 
Thị Thúy Quỳnh, 68 tuổi, ngụ phường 
Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu cũng phải 
sang chạy thận tại Trung tâm Y tế dầu 
khí Việt - Xô trong thời gian chờ đợi 
BV Lê Lợi sắp xếp tới lượt bà chạy 
thận. Mặc dù không xa hơn về quãng 
đường đi lại nhưng việc phải trả thêm 
một số khoản phụ thu (do Trung tâm 
Y tế dầu khí Việt - Xô là đơn vị Y tế 
ngành) là một gánh nặng đối với gia 
cảnh khó khăn như bà.

Khác với Anh Tâm, bà Quỳnh, anh 
Huỳnh Hoàng Thụy - 39 tuổi, phường 
Long Tâm, Tp. Bà Rịa đã từng có 
thời gian chạy thận tại BV Bà Rịa, 

tuy nhiên anh gặp phải một vài biến 
chứng khi chạy thận ở giai đoạn cuối 
vì hạn chế của máy chạy thận thông 
thường. Thời điểm đó bệnh viện Bà 
Rịa chưa được trang bị máy chạy thận 
thế hệ mới nên anh phải lên Tp. Hồ 
Chí Minh để chạy thận. Năm 2015, 
khi bệnh viện Bà Rịa được UBND 
tỉnh đầu tư 2 máy chạy thận thế hệ 
mới, anh tiếp tục quay trở về BV Bà 
Rịa để điều trị.

Hiện nay nhu cầu chạy thận của 
người dân là rất cao. Thực tế “cung 
vẫn chưa đáp ứng nổi cầu”. Theo 
thống kê, bệnh viện Lê Lợi có khoảng 
80 bệnh nhân chạy thận thường xuyên, 
trong khi chỉ có 14 máy lọc thận thông 
thường, chưa kể một số máy đưa vào 
sử dụng từ năm 2007, 2008, đến nay 
công suất hoạt động đã giảm, thỉnh 
thoảng còn bị trục trặc. Nhiều bệnh 
nhân đã đăng ký danh sách từ rất lâu 
song vẫn đang phải chờ đợi đến lượt.

Còn tại Bv Bà Rịa, mỗi năm tiếp 
nhận điều trị cho khoảng 240 bệnh 
nhân chạy thận lọc máu thường xuyên 
và hơn 500 bệnh nhân chạy thận lọc 
máu cấp cứu. Với 48 máy lọc thận 
thông thường, mỗi ngày bệnh viện chỉ 
thực hiện lọc thận được cho khoảng 
120 bệnh nhân suy thận.

Máy chạy thận thế hệ mới –  
Hạn chế nhiều rủi ro, biến chứng

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn – 
Trưởng Khoa lọc thận bệnh viện Chợ 
Rẫy – Tp. HCM cho biết: “Máy lọc 
thận thế hệ mới có nhiều ưu điểm hơn 
so với máy lọc thận thông thường. 
Nó loại bỏ được những chất có trọng 
lượng phân tử từ trung bình đến cao. 
Những chất này nếu không được loại 
bỏ, lâu dài sẽ gây ra biến chứng bất 
lợi cho bệnh nhân, đặc biệt là nó làm 
cho mạch máu của bệnh nhân bị xơ 
cứng, tăng nguy cơ đứt, vỡ. Đồng 
thời nó còn gây ra những triệu chứng 
khác làm bệnh nhân bị ngứa ngáy rất 
khó chịu”.

Với ưu điểm loại bỏ chất độc gây 
nên rối loạn bạch cầu và nhiễm trùng, 
viêm xơ vữa động mạch, chán ăn, đau 
khớp, đau cơ; giúp bệnh nhân kiểm 
soát huyết áp tốt hơn; ổn định tim 
mạch và huyết động tốt hơn; giảm 
bớt nhức đầu, loạn nhịp; không gây 
đau đớn và ngăn ngừa biến chứng của 
bệnh nhân suy thận...Máy chạy thận 
thế hệ mới đã và đang là sự lựa chọn 
của nhiều bệnh nhân.

Vẫn là niềm mong ước
Là một trong những bệnh nhân 

may mắn được tiến hành chạy thận 

Máy lọc thận thế hệ mới 
mang lại 

nhiều lợi ích  
cho người bệnh

Đầu năm 2015, bệnh viện Bà Rịa được 
UBND tỉnh đầu tư 2 máy lọc thận hiện 
đại thế hệ mới trị giá hơn 2 tỷ đồng và 
mới đây (ngày 9/9/2016), công ty Điện 
lực BOT Phú Mỹ 3 đã tài trợ cho bệnh 
viện Lê Lợi 01 máy lọc thận HDF online 
trị giá hơn 1 tỷ đồng. Việc đưa vào sử 
dụng các thiết bị mới, hiện đại một phần 
giải quyết nhu cầu chạy thận ngày càng 
cao của người dân, phần khác hạn chế 
được những rủi ro, biến chứng cho bệnh 
nhân suy thận giai đoạn cuối.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

bằng máy chạy thận thế hệ mới đầu 
tiên tại BV Lê Lợi, anh Hoàng Văn 
Công phấn khởi cho biết: “Tôi là một 
trong những bệnh nhân may mắn được 
chạy thận từ máy chạy thận thế hệ mới 
của BV Lê Lợi. Việc này không chỉ 
giúp tôi giảm chi phí, thời gian đi lại 
từ Vũng Tàu lên Tp. HCM mà quan 
trọng hơn là mỗi lần lọc thận xong 

các triệu chứng chán ăn, đau nhức 
cũng giảm đáng kể. Đỡ tốn kém, đỡ 
đau đớn, mệt mỏi... Tôi mong thời 
gian tới bệnh viện được trang bị thêm 
nhiều máy chạy thận thế hệ mới hơn 
nữa để nhiều người bệnh được tham 
gia điều trị”.

Thực tế hiện nay, tình trạng bệnh 
nhân suy thận mạn tính và suy thận 

giai đoạn cuối ngày càng gia tăng 
mà phần lớn là những người nghèo, 
không đủ điều kiện kinh tế để theo 
suốt quá trình lọc máu. Ví như bệnh 
viện Lê Lợi, trong 80 bệnh nhân chạy 
thận thường xuyên, có 12 bệnh nhân 
thuộc diện gia đình chính sách, người 
có công với cách mạng, người già trên 
80 tuổi, người tàn tật mất khả năng 
lao động được Bảo hiểm y tế chi trả 
100% chi phí chạy thận; 5 bệnh nhân 
thuộc diện hộ nghèo chuẩn quốc gia, 
bị nhiễm chất độc da cam, bị khuyết 
tật được BHYT chi trả 95% chi phí 
chạy thận. Số bệnh nhân còn lại đều có 
BHYT và chỉ đóng 20% chi phí chạy 
thận. Tuy chỉ đóng 20%, nhưng số tiền 
chạy thận bằng máy thông thường mỗi 
tháng cũng mất khoảng 2 triệu đồng. 
Đây là số tiền không nhỏ với nhiều 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Được trang bị máy chạy thận hiện 
đại HDF Online là niềm vui không 
chỉ của bệnh nhân mà còn là của đội 
ngũ y bác sĩ, tuy nhiên với số lượng 
máy lọc thận thế hệ mới chỉ tính được 
trên đầu ngón tay, nhiều bệnh nhân 
dù có nhu cầu vẫn chưa biết bao giờ 
mới tới lượt. YÊN CHÂU

Giới thiệu về máy lọc thận thế hệ mới do công ty Điện lực BOT Phú Mỹ 3 tài trợ cho BV Lê Lợi. 
Ảnh: TRẦN HIÊN
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Sáng 30/9, Hội điều dưỡng Trung 
Ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh 
BR-VT tổ chức hội thảo khoa 

học hệ Điều dưỡng khu vực phía Nam 
lần thứ 50 tại bệnh viện Bà Rịa. 

Tham dự hội thảo có Giáo sư Lê 
Văn Điển – Chủ tịch Hội Điều dưỡng 
Trung ương; Bs Võ Văn Hùng- Phó 
GĐ Sở Y tế tỉnh BR-VT, cùng 500 
đại biểu là các bác sĩ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên đại diện cho các 
bệnh viện, trung tâm y tế… của 16 
tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, BS 
Võ Văn Hùng nhấn mạnh: “...Hội thảo 
là cơ hội để đội ngũ điều dưỡng trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ 
đó áp dụng vào thực tế công việc, góp 
phần nâng cao chất lượng chăm sóc 
và điều trị cho bệnh nhân”.

Có 5 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật của các điều dưỡng BV Bà Rịa, 
BV Mắt tỉnh BR-VT, BV Nhi đồng 1 
TP. HCM, BV Bình Dân TP.HCM và 
BV Lê Lợi – TP.VT được trình bày 
tại Hội thảo, bao gồm: Sáng kiến cải 

tiến xe tắm bé tại giường; Kết quả 
triển khai công tác an toàn người bệnh 
tại BV mắt BR-VT; Xây dựng phác 
đồ điều trị âm ngữ cho trẻ bị hở môi, 
vòm miệng; Hiệu quả ứng dụng tại BV 
Nhi đồng 1; Chăm sóc theo dõi người 
bệnh phẫu thuật nội soi cắt bàng quang 
tận gốc và chuyển lưu nước tiểu bằng 
ruột; Sáng kiến cải tiến: giường- nôi .

Đây là những sáng kiến đã được 
áp dụng và phát huy hiệu quả tại các 
đơn vị trong những năm gần đây, tuy 
nhiên vẫn còn những thiếu sót, hạn 
chế nhất định. Hội thảo là dịp để phân 
tích, đóng góp giúp cho các đề tài hoàn 
thiện hơn, từ đó đem vào ứng dụng 
rộng rãi hơn nữa trong công tác chăm 
sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Giáo sư Lê Văn Điển đánh giá rất 
cao các đề tài đã trình bày tại Hội thảo. 
Ông khẳng định: “...qua các đề tài cho 
thấy sự quan tâm, đầu tư để nâng cao 
chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ 
điều dưỡng tại các đơn vị Y tế”.  Giáo 
sư cũng lưu ý một vấn đề quan trọng 
đó là: “...khi đưa đề tài, sáng kiến vào 
áp dụng tại mỗi bệnh viện của mỗi 
địa phương không được áp dụng rập 
khuôn, cứng nhắc mà phải linh hoạt 
tùy theo điều kiện đặc thù của từng 
đơn vị, vùng, miền...”. Đồng thời ông 
cũng nhắc nhở những cán bộ làm công 
tác điều dưỡng phải luôn có ý thức học 
hỏi, trau dồi chuyên môn, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người bệnh.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Hội thảo khoa học hệ điều 
dưỡng khu vực phía Nam 

Bs Võ Văn Hùng – PGĐ Sở Y tế phát biểu khai mạc hội thảo. GS- Lê Văn Điển - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Trung ương chia sẻ kinh nghiệm 
về công tác điều dưỡng tại hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Là loại cây cỏ, cao tới 50cm. Rễ 
mập thành củ. Lá mọc so le, có 
cuống dài, mép khía răng. Lá ở 

gốc không xẻ, lá ở giữa thân và ngọn 
xẻ 5 thùy sâu. Hoa to, màu đỏ mọc 
riêng lẻ ở kẽ lá. Quả nang, hình trứng 
nhọn, khi chín nứt thành 5 mảnh. Hạt 
nhiều, màu nâu. Toàn cây có lông.

Bộ phận dùng: Rễ củ
Nơi sống và thu hái: Sâm bố 

chính  mọc hoang và được trồng nhiều 
nơi ở Việt Nam. Miền Bắc có nhiều 
nhất ở các vùng núi huyện Nam Đàn, 
Thanh Chương, Hương Sơn (Nghệ 
An, Hà Tĩnh). Một vài địa phương 
thuộc Quảng Bình, Hòa Bình và Tây 
Bắc.

Đào rễ cẩn thận để khỏi thương 
tổn rễ. Sau đó cắt bỏ thân và đầu rễ. 
Có khi cắt bỏ cả rễ chính nếu xơ quá.

Sấy hay phơi ngoài trời cho se, 
dùng dao cạo bỏ vỏ mỏng. Củ to và 
dày phải bổ dọc cho chóng khô, sau 
đó đem phơi hoặc sấy.

Tất cả công việc trên phải tiến 
hành hết sức mau, nhất là thời gian 
chế biến không nên kéo dài để tránh 
các đốm đen do mốc, làm giảm giá 
trị của thuốc.

Khi sấy không nên để nhiệt độ cao 
quá 400C.

Thành phần hoá học: Rễ chứa 
tinh bột, chất nhầy

Tính vị, tác dụng: Sâm bố chính 
có vị ngọt nhạt, có chất nhầy, tính 
bình; có tác dụng bổ mát, nhuận phế, 
dưỡng tâm, sinh tân dịch; sao với gạo 
thì tính ấm bổ tỳ vị, giúp tiêu hoá, 
thêm mạnh sức. 

Công dụng, chỉ định và phối 
hợp: Trước đây, Hải Thượng Lãn 
ông dùng rễ Sâm bố chính phối hợp 
với các thuốc khác để chữa bệnh ho, 
sốt nóng, gầy mòn.

Hiện nay, Sâm bố chính thường 
được làm thuốc bổ, thông tiểu tiện, 
điều kinh, chữa sốt, bệnh phổi và bạch 
đới. Dùng ngoài lấy lá và hoa xát chữa 
ghẻ ngứa..

Ngày dùng 10-12 g, dạng thuốc 
sắc, tán bột, hoặc ngâm rượu uống.

Ðơn thuốc:
Bổ khí huyết: Sâm bố chính 30g, 

Hồi dầu 12g, Hoài sơn, Đương quy, 
Ý dĩ sao, đều 15g, sấy khô, tán bột 
làm viên với mật ong hay mạch nha, 
uống mỗi ngày 15-20g.

Người suy nhược gầy yếu, khô 
khát, táo bón, đái són: Sâm bố chính 
nấu thành cao, hoà với sữa người hay 
cao ban long uống.

Bạch đới: Rễ Sâm bố chính giã 
nhỏ và nấu với gạo nếp ăn.

Chữa phụ nữ kinh nguyệt không 
đều: ngày 10-16g sắc nước uống

Kiêng kỵ: Thể tạng hư hàn, phải 
thêm gừng. 

BS. VŨ THANH HIỀN – Sở Y tế

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

Cây Bố Chính Sâm
(còn gọi là sâm thổ hào, sâm báo, nhân sâm Phú yên) 
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Ảnh: THĂNG THÀNH

BS Nguyễn Viết Giáp – GĐ Bệnh viện Mắt tặng quà cho học 
sinh nghèo.

Bệnh viện Mắt TP.HCM chuyển giao kỹ thuật cao cho bệnh viện 
Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu.

BS Võ Văn Hùng – PGĐ Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Ông Hà Thanh Phương Đại diện Viện thị giác Brien Holden 
tặng kính cho học sinh nghèo.

MÍT TINH 
HƯỞNG 

ỨNG 
NGÀY THỊ 
GIÁC THẾ 
GIỚI 2016
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Phần thi quan sát tốt, phản ứng nhanh.

Bế mạc, trao giải cho các khoa, phòng đạt thành tích cao.Ký cam kết thực hiện chiến dịch vệ sinh tay.

Quang cảnh hội thi.

Phần thi lý thuyết.

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH VỆ SINH TAY 
VÀ HỘI THI VỆ SINH TAY TẠI BỆNH VIỆN LÊ LỢI
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Gia tăng sự hài lòng
Vừa thực hiện xong dịch vụ 

KHHGĐ, chị Nguyễn Thúy Hằng, 
Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa phấn 
khởi cho biết: “phụ nữ chúng tôi đa 
phần đều ngại đi làm những vấn đề 
liên quan đến sức khỏe sinh sản. Tôi 
cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm mới 
quyết tâm đi đặt vòng. Không ngờ 
tới đây mọi thủ tục lại nhanh gọn đến 
vậy. Tôi được nhân viên tiếp đón và 

hướng dẫn rất chu đáo. Các bác sĩ thì 
tư vấn tỉ mỉ trước cũng như sau khi 
đặt vòng. Cảm giác như đây đúng là 
nơi mà mọi chị em phụ nữ đều có thể 
tin tưởng tìm đến”.

Cùng có những suy nghĩ giống 
chị Hằng là chị Lâm Thu Trà nhà tại 
Phường 12, Tp. Vũng Tàu. Chị Trà 
đến Trung tâm để tầm soát ung thư vú. 
Chị kể: Khi mới đặt chân đến Trung 
tâm, cảm giác của tôi là sao nơi đây 

vắng vẻ, heo hút thế, chả hiểu khám 
bệnh cho ai? Vậy mà khi vào đến bên 
trong, tôi thật sự bất ngờ. Bệnh nhân 
ngồi đợi khá đông, các nhân viên hành 
chính mặc đồng phục áo dài nhìn rất 
dịu dàng, chuyên nghiệp. Tuy là ngày 
đầu tuần nhưng công việc diễn ra rất 
trôi chảy, bệnh nhân được chỉ dẫn tận 
tình nên cũng không cảm thấy mệt 
mỏi; trước cửa phòng khám có bố trí 
ghế đầy đủ, có ti vi để xem trong lúc 
chờ đợi; phòng thay đồ cho bệnh nhân 
sạch sẽ, gọn gàng; trong quá trình siêu 
âm, chụp nhũ ảnh...bác sĩ luôn nhẹ 
nhàng, chu đáo. Nói chung là tôi rất 
bất ngờ về sự chuyên nghiệp cũng như 
tinh thần làm việc hết mình vì bệnh 
nhân của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây”.

Với phương châm luôn đặt người 
bệnh lên hàng đầu, mỗi cán bộ y tế 
luôn quan tâm hướng dẫn giúp bệnh 
nhân giải đáp những khó khăn vướng 
mắc với thái độ thân thiện và nụ cười 
luôn nở trên môi. Đối với mỗi cán bộ 
y tế tại Trung tâm, không có gì vui 
sướng bằng việc bệnh nhân tin tưởng 
và đến với cơ sở, mỗi câu nói của bệnh 
nhân “Làm ở đây thật tốt”, “Cán bộ 
y tế ở đây rất nhiệt tình”,... đó chính 
là niềm vui, là hạnh phúc, là động lực 
để mỗi bộ, nhân viên y tế thêm quyết 
tâm, thêm cố gắng.

Đổi mới toàn diện
Những lời khen ngợi từ phía bệnh 

nhân là kết quả có được sau nhiều cố 
gắng, đặc biệt là sau gần một năm thực 
hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT, 
ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc 

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ  
Sinh sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Hài lòng người bệnh 
từ những việc nhỏ nhất
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 
chức năng tham mưu về công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản của 
tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ 
thuật về chăm sóc sức khoẻ sinh sản – KHHGĐ trên địa bàn. Với 
nhiệm vụ vừa điều trị vừa dự phòng, trung tâm luôn chú trọng việc 
tiếp xúc với người bệnh để đem lại sự hài lòng cao nhất.

Vui vẻ, hòa nhã khi tiếp xúc với người bệnh. 
Ảnh: THĂNG THÀNH

Nhiệt tình, tận tâm giải đáp, tư vấn kiến thức CSSKSS cho các chị em. Ảnh: THĂNG THÀNH
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đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh, Trung tâm đã quyết 
tâm đổi mới từ khâu tiếp đón cho đến 
điều trị tại các khoa phòng. 

Nói về cách thức thực hiện sự đổi 
mới, BS Trần Thị Luyện – Giám đốc 
Trung tâm CSSKSS cho biết: “Ngay 
khi SYT có công văn triển khai thực 
hiện “Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến 
sự hài lòng của người bệnh”, đơn vị 
chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo, 
trong đó phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên; xây dựng 
kế hoạch cụ thể, chi tiết và bám sát 
các nội dung SYT triển khai để thực 
hiện... Trước hết, chúng tôi tổ chức 
tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp 
cho CC-VC-LĐ trong đơn vị; thành 
lập tổ chăm sóc khách hàng hướng 
dẫn quy trình khám, điều trị, tư vấn 
cho bệnh nhân; thực hiện quy định về 
trang phục cho nhân viên Y tế; củng 
cố đường dây nóng ghi nhận kịp thời 
những ý kiến đóng góp, phản hồi và 
giải quyết những bức xúc (nếu có) 
từ phía khách hàng; xây dựng phong 
cách, thái độ phục vụ văn minh, thân 
thiện, không có tiêu cực; tổ chức ký 
cam kết từng cấp theo quy định để quy 
trách nhiệm cụ thể nếu có sai phạm; 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện quy tắc ứng xử tại các khoa 
phòng; bên cạnh đó, đối với những cá 
nhân thực hiện tốt chúng tôi cũng có 
những hình thức khen thưởng kịp thời, 
trong 6 tháng đầu năm 2016, chúng 
tôi đã khen thưởng cho 02 viên chức 
có phong cách, thái độ phục vụ văn 
minh, thân thiện...

Tin tưởng rằng, với việc triển khai 
thực hiện một cách khoa học, có phân 
công trách nhiệm cụ thể, có giám sát, 
có xử phạt và khen thưởng nghiêm 
minh, việc “Thực hiện đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ hướng đến sự 
hài lòng của người bệnh” tại trung tâm 
CSSKSS tỉnh sẽ ngày càng phát huy 
những hiệu quả tích cực, góp phần 
nâng cao chất lượng phục vụ, điều trị 
và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
ngày càng cao của người dân.

YÊN CHÂU

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai thực hiện 
Chiến dịch chăm sóc 
SKSS/KHHGĐ năm 2016
Ngày 14/09/2016 Chi cục 

Dân số-KHHGĐ tỉnh phối 
hợp với Trung tâm Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức 
Hội nghị triển khai thực hiện Chiến 
dịch Chăm sóc sức khỏe sinh sản/
Kế hoạch hóa gia đình năm 2016.

Tham dự Hội nghị có bác sĩ 
Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc 
Sở Y tế; bác sĩ Tôn Thất Khoa - 
Chi cục trưởng Chi cục Dân số - 
KHHGĐ; bác sĩ Trần Thị Luyện 
- Giám đốc Trung tâm Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản tỉnh; lãnh đạo các 
Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, 
thành phố; lãnh đạo các Trung tâm 

y tế huyện, thành phố cùng các cán 
bộ phụ trách chuyên môn.

Mục tiêu chung của chiến dịch 
chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm nay 
là tăng cường, tuyên truyền, vận 
động hỗ trợ nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ về Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia 
đình tại các vùng khó khăn, vùng 
có mức sinh cao, vùng biển, đảo 
góp phần thực hiện chỉ tiêu công 
tác Dân số-KHHGĐ năm 2016 và 
nâng cao chất lượng dân số của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin, ảnh: ÁNH VÂN
(Chi cục DS-KHHGĐ  tỉnh)

Quang cảnh hội nghị.
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Sự kiện truyền thông 
“Tôi kể bạn nghe”

Tối 17/9, tại khách sạn The 
Coast, thành phố Vũng 
Tàu, Trung tâm Nâng 

cao Chất Lượng Cuộc Sống 
(Trung tâm Life) tổ chức sự kiện 
truyền thông “Tôi kể bạn nghe”. 

Sự kiện thu hút gần 200 
người tham gia, bao gồm: tiếp 
cận viên, đồng đẳng viên và các 
đối tượng có nguy cơ lây nhiễm 
HIV cao.

Thông qua các trò chơi, các 
tiết mục ca, kịch, biểu diễn thời 
trang sôi động và những tiểu 
phẩm ý nghĩa đã gửi gắm nhiều 
thông điệp sâu sắc đến những 
người làm công tác phòng 
chống HIV/AIDS.

Sự kiện truyền thông “Tôi 
kể bạn nghe” với mục đích tạo 
sân chơi lành mạnh, giảm sự kỳ 
thị và phân biệt đối xử với các 
nhóm đối tượng đích can thiệp 
là: Nam có quan hệ tình dục với 
nam (MSM), Người tiêm chích 
ma túy (IDU), Phụ nữ bán dâm 
(FSW); mặt khác tăng cường sự 
giao lưu, chia sẻ giữa các đồng 
đẳng viên (CBO) và khách hàng 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu, đồng thời tạo sự kết nối 
giữa các CBO với chính quyền 
địa phương và các cơ sở y tế.

Được biết Hoạt động can 
thiệp Dự phòng lây nhiễm HIV 
trên 3 nhóm đối tượng đích 
(MSM, IDU, FSW) dựa vào 
cộng đồng do Dự án Quỹ Toàn 
cầu Phòng chống HIV/AIDS tài 
trợ hoạt động trên địa bàn tỉnh 
BR-VT đến nay đã gần 5 năm 
và đã mang lại nhiều kết quả 
thiết thực.

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Trong 03 ngày (8,14,16/9/2016), đoàn kiểm tra, giám 
sát liên ngành VSATTP tỉnh, thực hiện kiểm tra nhanh 
chỉ tiêu hàn the và foocmon trong một số thực phẩm 

tại chợ Vũng Tàu, chợ Rạch Dừa và chợ Bà Rịa. 
Số mẫu được kiểm nghiệm nhanh là 219 mẫu thực phẩm 

gồm: giò lụa, chả chiên, giò thủ, mì căn, cá, tôm, bạch tuộc, 
thịt heo, mọc, mì tươi, tàu hũ ky, bún, phở, bánh hỏi, bánh 
canh, hủ tiếu... Kết quả: có 10 mẫu test dương tính với hàn 
the (1 mẫu tàu hũ ky lá, 1 mẫu giò thủ, 1 mẫu giò lụa, 3 mẫu 
mì căn, 4 mẫu mì tươi) và 4 mẫu nghi ngờ dương tính với 
foocmon (4 mẫu tôm lột). Đoàn đã tiến hành tiêu huỷ các 
thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Khám, cấp thuốc miễn phí 
cho 600 học viên Trung 
tâm Giáo dục - Lao động 
và dạy nghề

Ngày 17-9 Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối 
hợp với Hội LHTN tỉnh tổ chức chương 
trình “sống một ngày có ích” cho 600 học 

viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo 
dục –Lao động và Dạy nghề tỉnh tại xã Tóc Tiên, 
huyện Tân Thành.

Bên cạnh việc tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc, 
cấp phát thuốc miễn phí, học viên còn được tham 
gia các trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ và nghe 
nói chuyện chuyên đề  “giáo dục hướng thiện” từ 
chuyên gia tâm lý Phan Thành Hổ đến từ Trung 
tâm Thanh Thiếu niên miền Nam.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 35 
triệu đồng do Hội Thầy thuốc trẻ và Đoàn cơ sở 
Sở Y tế huy động từ các doanh nghiệp và Mạnh 
Thường Quân tài trợ. Tin, ảnh: KHÁNH CHI

Phát hiện một số mẫu  
thực phẩm dương tính  
với hàn the và foocmon

Công tác kiểm tra liên ngành ATVSTP góp phần nâng 
cao ý thức chấp hành của các chủ cơ sở kinh doanh thực 
phẩm, nhất là những cơ sở nhỏ lẻ, cũng như kịp thời phát 
hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về chất 
lượng ATVSTP trên địa bàn. 

Trong thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra 
thực phẩm tại các chợ khác trên phạm vi toàn tỉnh.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO

Khám mắt cho học viên của Trung tâm Giáo dục-Lao động và 
dạy nghề.

Điểm kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm.

Một tiểu phẩm tại sự kiện.
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Tập huấn triển khai xã hội hóa cung cấp phương 
tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản

Ngày 19/9/2016 tại cuộc họp giao ban toàn ngành, Bs Phạm Minh An 
– GĐ Sở Y tế đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể 
BV Mắt – Đơn vị xuất sắc năm 2015 và Bằng khen của Thủ tướng 

Ngày 19/09, Ban Quản lý Đề án 818 
thuộc Tổng cục Dân số-KHHGĐ tổ 
chức tập huấn triển khai xã hội hóa 

cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa 
sức khỏe sinh sản tại Thành phố Vũng Tàu. 
Giảng viên chính của lớp tập huấn là ông 
Đỗ Thành Nam-Phó Giám đốc Đề án 818 
và ông Mai Trung Sơn-Phó Giám đốc Trung 
tâm Cung ứng dịch vụ.

Tham dự lớp tập huấn có bác sĩ Tôn 
Thất Khoa Chi cục trưởng Chi cục Dân số-
KHHGĐ tỉnh; chuyên viên phụ trách Đề án 
818 của tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ các Trung 
tâm Dân số-KHHGĐ huyện, thành phố và 
đại diện cán bộ chuyên trách xã/cộng tác 
viên dân số.

Lớp tập huấn nhằm phổ biến mô hình và 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa 
phương, tham gia thực hiện phân phối sản 
phẩm xã hội hóa ở các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Nam, theo tinh thần của Quyết định 
2350/QĐ-BYT, ngày 07/06/2016, về việc phê 

Bs Mai Trung Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ triển khai nội dung  
tập huấn.

Bs Phạm Minh An – GĐ Sở Y tế trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể BV Mắt và Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bs. Nguyễn Văn Lên – GĐ Trung tâm Truyền thông-GDSK tỉnh.

1 tập thể và 1 cá nhân ngành Y tế  
BR-VT vinh dự nhận cờ, Bằng khen  
của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ cho Bs. Nguyễn Văn Lên 
– GĐ Trung tâm Truyền thông-GDSK 
tỉnh với thành tích nổi bật giai đoạn 
2011-2015.

Đây là phần thưởng cao quý ghi 
nhận những nỗ lực, đóng góp của tập 
thể, cá nhân đối với sự phát triển của 
ngành Y tế nói riêng và sự nghiệp xây 
dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Thay mặt toàn ngành Y tế, BS 
Phạm Minh An chúc mừng thành tích 
của tập thể và cá nhân đã đạt được, 
đồng thời ông cũng nhấn mạnh:“...
Phần thưởng cao quý mà Chính phủ 
trao tặng cho tập thể và cá nhân vừa 
là vinh dự song cũng là trách nhiệm 
lớn lao, nhất là trong bối cảnh ngành 
Y tế còn nhiều khó khăn”; ông cũng 
bày tỏ hy vọng “...Thông qua những 
tấm gương tập thể, cá nhân điển hình 
sẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong 
toàn ngành, phấn đấu vì sự nghiệp cao 
cả - Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

duyệt Dự án Xây dựng và thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp 
phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 
đình theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
(Chi cục Ds-KHHGĐ tỉnh)
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Lại phát hiện thực phẩm 
nhiễm hàn the tại chợ Long Hải

Ngày 23/9/2016, đoàn kiểm 
tra liên ngành ATVSTP 
của tỉnh đã tiến hành 

kiểm tra tại chợ Long Hải, huyện 
Long Điền.

Qua kiểm tra bằng phương 
pháp test nhanh, đoàn đã phát hiện 
hai sản phẩm nhiễm hàn the là mì 
tươi và mì căn. Đoàn đã tiến hành 
lấy mẫu gửi về Trung tâm Y tế Dự 
phòng tỉnh để xét nghiệm, đồng 
thời niêm phong toàn bộ số sản 
phẩm nhiễm hàn the còn lại (4,4kg 
mì tươi và 1,2kg mì căn) để làm 
căn cứ xử lý sau khi có kết luận 
từ cơ quan chuyên môn. 

Kết quả xét nghiệm của Trung 
Tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết: 
mẫu mì tươi và mì căn dương tính 
với hàn the. Ngày 27/9/2016, đoàn 
kiểm tra trở lại chợ Long Hải tiến 
hành hủy toàn bộ sản phẩm nhiễm 
hàn the, có sự chứng kiến của đoàn 
kiểm tra, ban quản lý chợ Long 
Hải, đại diện cơ sở bán thực phẩm, 
sau đó truy xuất nguồn gốc của 
những sản phẩm này và tiến hành 
xử phạt nghiêm cơ sở vi phạm.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ: 

Triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP 
và Thông tư 01/2016/TT-BNV

Ngày 28/9/2019, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh BR-VT 
tổ chức Hội nghị triển khai: Nghị định 04/2015/
NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 01/2016/
TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 
một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP… Đối 
tượng tham gia là Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Thanh tra 
nhân dân của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tại Hội nghị, Bs. Nguyễn Viết Giáp – UVBTV Công 
đoàn Ngành Y tế triển khai những điểm mới trong Nghị 
định 04/2015/NĐ-CP và Thông tư 01/2016/TT-BNV so 
với NĐ 71 trước đây.

Theo đó, Nghị Định 71/1998/NĐ sau 18 năm thực 
hiện đã có nhiều bất cập, đặc biệt đối tượng áp dụng chưa 
đầy đủ; việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong 
Hội nghị cán bộ viên chức chưa thống nhất làm cho thủ 
trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về 
trách nhiệm của mình, coi đó là trách nhiệm của công 
đoàn, giao cho Ban chấp hành công đoàn cơ quan chủ trì 
thực hiện… Do đó Nghị định 04/2015/NĐ-CP được thay 
thế đã bổ sung, sửa đổi cho những hạn chế của Nghị định 
71/1998/NĐ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên 
chức; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, 
viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết 
định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, 
kiểm tra… 

Sau khi triển khai tinh thần mới của Nghị định, Công 
đoàn cơ sở sẽ cùng với chính quyền của đơn vị bám sát 
Nghị định 04/2015/NĐ-CP và Thông tư 01/2016/TT-BNV 
để xây dựng lại quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan, 
đơn vị và triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: HOA VIỆT

Cán bộ đoàn kiểm tra 
đang hủy thực phẩm 

nhiễm hàn the.

Bs. Nguyễn Viết Giáp – UVBTV Công đoàn Ngành Y tế triển khai  
Nghị định 04.
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Tập huấn kỹ năng cho 30 cán 
bộ chuyên trách truyền thông

Trong 2 ngày (27-28/9), Trung tâm Truyền thông – 
GDSK tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức 02 lớp tập 
huấn: Lớp nâng cao kỹ năng truyền thông và lớp 

nâng cao kỹ năng viết báo cho 30 học viên là cán bộ chuyên 
trách truyền thông tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện.

Tại lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, bên cạnh việc 
hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng tư vấn, thảo 
luận nhóm, nói chuyện sức khỏe, thuyết trình, truyền thông 
sự kiện, sử dụng tài liệu truyền thông...; học viên còn được 
tiếp cận, hướng dẫn một số kỹ năng chuyên sâu như: kỹ 
năng nói, lắng nghe và phản hồi, kỹ năng thuyết trình, đặc 
biệt là kỹ năng trả lời phỏng vấn, thu hình trước ống kính…

Đối với lớp Tập huấn viết báo, các học viên tiếp tục 
được nâng cao các kỹ năng báo chí cơ bản thông qua việc 
hướng dẫn phương pháp thu thập thông tin, nhận diện nguồn 
tin, phỏng vấn, quan sát, thực hành cách viết tin, bài, cách 
rút tít, kỹ năng chụp, xử lý ảnh báo chí...

Bệnh viện Mắt tổ chức thi tay nghề 
và chuyên môn điều dưỡng

Ngày 29/9, bệnh viện Mắt 
tỉnh BR-VT đã tổ chức 
cuộc thi tay nghề và 

chuyên môn điều dưỡng cho tất 
cả các điều dưỡng đang công tác 
tại đơn vị (ngoại trừ trưởng khoa 
và các điều dưỡng trên 45 tuổi).

Cuộc thi bao gồm 02 phần thi là 
lý thuyết và thực hành. Trong đó, ở 
phần thi lý thuyết, các câu hỏi xoay 
quanh thông tư 07/2011/BYT về 
công tác chăm sóc của điều dưỡng 
tại bệnh viện; các chuẩn mực đạo 
đức của điều dưỡng viên; Thông 
tư 18/2019-BYT về hướng dẫn 
công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; 
Thông tư liên tịch 58/2016 về quản 
lý chất thải Y tế; Thông tư 41/2011 
–BYT ngày 14/11/2011 về chứng 
chỉ hành nghề...

Ở phần thi thực hành, tùy thuộc 
vào vị trí làm việc của các điều 
dưỡng mà thực hành các kỹ năng 
chuyên môn. Đối với 3 Khoa lâm 
sàng: Khoa Bán phần trước, Khoa 

Bán phần sau và Khoa Khúc xạ 
mắt trẻ em, sẽ thi các kiến thức 
điều dưỡng cơ bản như: tiêm bắp 
thịt, tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền 
dung dịch, xử lý sốc phản vệ - thử 
phản ứng thuốc, hồi sức bệnh nhân 
ngưng tim, ngưng thở, cho bệnh 
nhân thở oxy. 

Đối với điều dưỡng chuyên 
khoa mắt tại phòng tiểu phẫu (Khoa 
Cấp cứu), sẽ thi thực hành bơm rửa 
lệ đạo, đo nhãn áp, rửa bỏng mắt, 
chích chắp lẹo, thay băng bằng tăm 
bông vô khuẩn, nặn – đánh bờ mi, 
đo thị lực, bóc giả mạc, lấy dị vật 
kết giác mạc nông, cắt chỉ kết mạc.

Kết thúc cuộc thi đã có 04 giải 
cá nhân và 01 giải tập thể được 
trao. Cuộc thi là dịp để các điều 
dưỡng bệnh viện Mắt ôn lại kiến 
thức, tay nghề cũng như có cơ hội 
trao đổi, học tập, nâng cao chuyên 
môn nhằm phục vụ bệnh nhân ngày 
một tốt hơn.

Tin, ảnh:  KIM ÁNH

Kết thúc khóa học, các học viên được trang bị, bổ sung 
những kỹ năng thiết thực, góp phần thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của một cán bộ làm công tác truyền thông 
các tuyến và hỗ trợ cung cấp nguồn thông tin chất lượng 
cao về Trung tâm TT-GDSK tỉnh, kịp thời phối hợp truyền 
thông hiệu quả trên các kênh thông tin của ngành và các 
cơ quan thông tin đại chúng trong thời gian tới.

XUÂN LÊ

Bs Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK, chia sẻ kỹ năng 
truyền thông cho học viên. Ảnh: THẾ PHI

Phần thi thực hành của điều dưỡng BV Mắt.

Điều dưỡng BV Mắt đang thi phần lý thuyết.
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HỘI DƯỢC HỌC TỈNH BR-VT:

Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ V (2016-2021)
  Sáng 29-9, Hội Dược học tỉnh BR-VT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2016-2021)

Báo cáo tại đại hội cho biết, hiện 
Hội Dược học tỉnh có 250 Hội 
viên với 3 Hội thành viên và 5 

Chi Hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 
vừa qua, Hội đã duy trì tốt các hoạt 
động sinh hoạt khoa học kỹ thuật và 
thông tin kịp thời về những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới ở lĩnh vực dược cả 
trong và ngoài nước giúp hội viên cập 
nhật kiến thức; theo dõi, giúp đỡ và 
tuyên truyền để hội viên hoạt động hành 
nghề dược đúng với quy định; triển khai 
phổ biến cho hội viên về “nguyên tắc, 
tiêu chuẩn thực hành tốt Nhà thuốc - 
GPP” của Bộ Y tế; nhắc nhở hội viên 
giữ gìn, phát huy lương tâm đạo đức 

nghề nghiệp; kêu gọi hội viên tích cực 
ủng hộ các cuộc vận động quyên góp, 
giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng 
hộ Trường Sa và biển đảo; bên cạnh 
đó, Hội luôn quan tâm đến đời sống 
hội viên, thăm hỏi động viên khi ốm 
đau hoặc gia đình hữu sự... Năm 2015, 
Hội đã được Hội Dược Học Việt Nam 
đánh giá là một trong những Hội vững 
mạnh của cả nước.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Dược học 
tỉnh BR-VT xác định nhiệm vụ trọng 
tâm sẽ củng cố kiện toàn tổ chức của 
BCH Hội  và các Chi hội trực thuộc; 
tiếp tục phát triển cả số lượng lẫn chất 

lượng hội viên; tăng cường quan hệ hợp 
tác với các Hội nghề nghiệp trong khối 
y tế như Hội Y học, Hội Đông Y...; Duy 
trì bền vững các hoạt động sinh hoạt 
khoa học kỹ thuật lĩnh vực Dược học 
và phát huy vai trò quan trọng của tổ 
chức Hội là quan tâm hơn nữa đến đời 
sống tinh thần của hội viên.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm 
kỳ mới, theo đó, Ds. Nguyễn Huy 
Chiếm – Giám đốc Công ty TNHH 
Dược phẩm và TTB Y tế Vĩnh Khang 
sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Dược Học 
tỉnh BR-VT nhiệm kỳ V (2016-2021).

KHÁNH CHI

Trong 2 ngày 29 và 30/9, Bệnh viện Mắt tỉnh 
BR-VT đã tiến hành tập huấn kiến thức 
về chăm sóc mắt cho 60 cán bộ Y tế của 

20 trường THCS và 02 trường tiểu học thuộc địa 
bàn TP. Vũng Tàu, Long Điền, Côn Đảo, Xuyên 
Mộc và Tp. Bà Rịa.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng 
dẫn các kiến thức cơ bản về chăm sóc mắt và tật 
khúc xạ; cách tổ chức truyền thông và sàng lọc thị 
lực tại trường cho học sinh; thực hành đo khám 
thị lực và kính lỗ trên thực địa tại trường THCS 
Trần Đại Nghĩa – Tp. Bà Rịa và lập báo cáo kết 
quả khảo sát thị lực. Sau lớp tập huấn, các học 
viên còn được cung cấp miễn phí bảng thị lực và 
các tài liệu truyền thông hướng dẫn chăm sóc mắt.

Tập huấn kiến thức chăm sóc mắt  
cho 60 cán bộ y tế trường học

Được biết lớp tập huấn nằm trong dự án “Hỗ trợ chăm sóc 
mắt trẻ em” do tổ chức BHVI tài trợ” năm 2016.

Tin, ảnh: KIM ÁNH

Bs Dương Thanh – PGĐ Bệnh viện Mắt trình bày tại lớp tập huấn.

BCH Hội Dược học tỉnh BR-VT nhiệm kỳ (2016-2021)  
ra mắt đại hội. Ảnh: THĂNG THÀNH

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân 
tăng huyết áp, đái tháo đường 
quý III - 2016

Sáng ngày 30/9, tại hội trường Bệnh viện Lê Lợi, câu 
lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường (CLB 
THA, ĐTĐ) tỉnh tổ chức sinh hoạt quý 3/2016 với chủ 

đề: “Phương pháp mới trong điều trị tai biến mạch máu não”.
Buổi sinh hoạt thu hút sự tham gia, theo dõi của đông 

đảo các hội viên CLB THA, ĐTĐ cũng như các đối tượng 
quan tâm.

Tại buổi sinh hoạt, Bs. CKII. Nguyễn Đình Tuấn – Phó 
Giám đốc BV Lê Lợi đã cung cấp những thông tin mới (bao 
gồm nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị thích 
hợp, biện pháp phòng ngừa…) trong điều trị tai biến mạch 
máu não, nhất là do biến chứng bệnh tiểu đường gây ra.

Qua buổi sinh hoạt, người bệnh THA và ĐTĐ có thêm 
kiến thức, kỹ năng để tự chăm sóc cho bản thân tốt hơn, nhằm 
kiểm soát được nguy cơ biến chứng của THA và ĐTĐ - 02 
căn bệnh được ví như “kẻ giết người thầm lặng” gây ra.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Tặng 200 phần quà cho trẻ em nghèo xã Lộc An huyện Đất Đỏ

Tối 12-9, tại Trường Tiểu học 
Lộc An, huyện Đất Đỏ, Chi 
đoàn Trung tâm Truyền thông 

- Giáo dục Sức khỏe, Chi đoàn Trung 
tâm Giám định Y khoa tỉnh phối hợp 
với đoàn thanh niên công ty Cổ phần 
Dịch vụ tổng hợp Dầu khí biển (PSV) 
tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ 
em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại đêm hội, 200 phần quà đã 
được trao, giá trị mỗi phần quà bao 
gồm: bánh trung thu, tập vở, sữa, bánh 
kẹo…, với tổng trị giá trên 20 triệu 
đồng. Ngoài quà tặng, các em thiếu 
nhi còn được tham gia các trò chơi đối 
vui có thưởng, xem múa lân, thưởng 
thức các tiết mục văn nghệ.

Được biết, 3 chi đoàn đã từng có 
nhiều hoạt động phối hợp hướng về 

cộng đồng như: Khám chữa bệnh từ 
thiện, tặng quà và phát thuốc miễn phí 
cho 400 đồng bào nghèo xã Láng Lớn 
huyện Châu Đức năm 2014; Tổ chức 
Tết trung thu cho 200 trẻ em nghèo xã 
Quảng Thành, huyện Châu Đức năm 
2015; Tổ chức gói tặng 500 chiếc bánh 
chưng cho đồng bào nghèo xã Đá Bạc 
huyện Châu Đức Tết năm 2015.

KHÁNH CHI

Niềm vui của các em trong Ngày hội trăng rằm. Ảnh: THĂNG THÀNHĐồng chí Lê Thị Khánh - Bí thư Chi đoàn TT TT-GDSK trao quà cho 
các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THĂNG THÀNH

Bs CKII Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc BV Lê Lợi nói chuyện  
tại buổi sinh hoạt.

Quang cảnh buổi sinh hoạt CLB.
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Người cao tuổi (NCT) tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu hết sức phấn 
khởi và vui mừng trước những 

việc làm cụ thể mà Đảng, chính quyền 
các cấp triển khai trong thời gian qua 
để chăm sóc sức khỏe cho NCT. Được 
biết, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tới 
80.000 NCT, chiếm 7,57% dân số, trong 
đó có 14.412 NCT nghỉ hưu được hưởng 
lương, 15.754 người đang hưởng trợ cấp 
xã hội thường xuyên, 6.893 người đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, 
100% NCT thuộc diện bảo trợ xã hội và 
NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương 
hưu, không có trợ cấp BHXH đều được 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được 
cấp thẻ BHYT, 100% NCT không nơi 
nương tựa có nhu cầu được chăm sóc 
sức khỏe tại các cơ sở bảo trợ. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi cũng luôn được quan tâm, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi. Tiêu biểu tại 
phường 9, Tp. Vũng Tàu có 774 người 
cao tuổi, chiếm 90% tổng số NCT của 
phường được cấp thẻ BHYT; xã Hòa 
Long - TP Bà Rịa có tới 1.124 NCT, 
chiếm 81,44% tổng số NCT của xã được 
cấp thẻ BHYT. NCT khi đến khám, chữa 
bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh 
luôn được hưởng đầy đủ các chế độ ưu 
tiên như: từ 70 tuổi trở lên được bốc số 

khám trước, nhân viên y tế tiếp đón trên 
tinh thần “kính lão đắc thọ”.

Hướng tới ngày quốc tế NCT (1/10) 
năm nay, nhiều cơ sở y tế tổ chức các 
hoạt động chăm sóc sức khỏe và mắt 
sáng; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, 
mừng thọ; khám chữa bệnh cấp thuốc, 
tư vấn sức khỏe miễn phí cho NCT trên 
toàn tỉnh theo đúng luật và các chính 
sách hỗ trợ cho NCT của chương trình 
Hành động quốc gia về NCT giai đoạn 
2016-2020 mà UBND tỉnh đã phê duyệt 
với tổng kinh phí trên 10,5 tỷ đồng.

NGUYỄN CẢNH
(Hội viên NCT)

Bệnh viện Mắt tỉnh BR-VT đạt giải Ba tại cuộc thi 
“Giải pháp sáng tạo Y tế cộng đồng toàn quốc năm 2016”

Nhằm phát huy  ý tưởng sáng tạo của các BS, DS, 
CBNV ngành y tế và sinh viên các trường đại học 
Y-Dược trong cả nước. góp phần giải quyết một 

số vấn đề y tế cộng đồng hiện nay, vừa qua được sự thống 
nhất của Bộ y tế, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam 
đã phối hợp với  Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức 
cuộc thi “Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng” . 

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15/3/2016 đến 31/5/2015 
với 5 chủ đề chính là: ghép tạng, đái tháo đường, ung thư, 
bệnh rối loạn tâm thần tuổi già Alzheimer và biến chứng 
võng mạc do đái tháo đường. Cuộc thi đã thu hút 206 bệnh 
viện, 28 trường đại học, cao đẳng và 4 viện nghiên cứu trong 

lĩnh vực y dược trong cả nước quan tâm triển khai và 143 
giải pháp chính thức tham dự. BTC đã thành lập hội đồng 
sơ khảo và chung khảo gồm các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành, 
các nhà hoạt động xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí 
thống nhất chọn giải pháp để trao giải trong đó có 1 giải nhất, 
2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. 

Giải pháp “ Nâng cao năng lực Phòng ngừa – Chẩn đoán 
– Điều trị và Quản lý bệnh lý võng mạc do đái tháo đường 
tại Bà Rịa – Vũng Tàu” của bệnh viện Mắt BR-VT do BS 
CK2 Nguyễn Viết Giáp (Giám đốc) và BS CK1 Trịnh Ngọc 
Thùy An (Trưởng khoa bán phần sau) thực hiện đã nhận 
được sự đánh giá cao của các chuyên gia, của Ban tổ chức 
và đạt giải Ba của cuộc thi.  

Giải pháp được xây dựng trên cơ sở thực tế về nhu cầu 
của người dân và khả năng đáp ứng của ngành y tế với 4 mục 
tiêu chủ yếu là: Tăng cường nguồn nhân lực; Tăng cường 
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế; Thiết lập mạng lưới quản 
lý và tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 
trong lĩnh vực chăm sóc bệnh võng mạc đái tháo đường ở 
cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã và 3 chuyên khoa là Nội – Nội tiết, 
Mắt và Y tế dự phòng để nâng cao năng lực của mạng lưới y 
tế và tăng cường sự tiếp cận của người dân trong cộng đồng. 

Ngày 10/8/2016 Ban tổ chức đã long trọng tổ chức lễ trao 
giải tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS HCM – Thủ đô Hà 
Nội với sự có mặt của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bí thư thứ Nhất 
Trung ương Đoàn, các GS, TS, chuyên gia y tế, các nhà hoạt 
động xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí. 

Tin, ảnh: BV MẮT TỈNH BR-VT

Hưởng ứng ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10)

Đảng, chính quyền tỉnh BR-VT quan tâm 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Dưỡng sinh giúp NCT sống vui, sống khỏe. Ảnh: THẾ PHI

BS CK2 Nguyễn Viết Giáp và BS CK1 Trịnh Ngọc Thùy An, BV Mắt  
tỉnh BR-VT – Chủ đề tài, nhận giải thưởng từ BTC cuộc thi.
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Công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 3085/QĐ-BYT

Ngày 05/9/2016, Sở Y tế triển khai Quyết định số 
3085/QĐ-BYT ngày 27/6/2016 về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
Nội dung Quyết định số 3085/QĐ-BYT được Sở Y tế 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: 
soyte.baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử 
của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC  (TL)

Đảm bảo đủ thuốc, vắc xin, vật tư y tế cho công tác phòng và điều trị bệnh

Ngày 01/9/2016, Sở Y tế đã 
phát hành văn bản số 2575/
SYT-NVD về đảm bảo đủ 

thuốc, vắc xin, vật tư y tế cho công 
tác phòng và điều trị bệnh tại các cơ 
sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu;

Sở y tế yêu cầu các đơn vị khám, 
chữa bệnh thực hiện theo đúng chỉ 

đạo của Sở Y tế tại các công văn: số 
1998/SYT-NVD ngày 07/7/2016 về 
việc cung ứng thuốc, vắc xin và vật 
tư y tế năm 2016 cho các cơ sở khám, 
chữa bệnh; số 2347/SYT-NVD ngày 
11/8/2016 về việc danh mục thuốc 
không có kết quả thầu năm 2016; số 
2535/SYT-NVD ngày 29/8/2016 về 
việc ký hợp đồng với các nhà thầu; 

chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc, 
vắc xin, vật tư y tế với nhà cung cấp 
để tăng cường nguồn cung…

Nội dung văn bản số 2575/SYT-
NVD được Sở Y tế đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.baria-
vungtau.gov.vn và trên trang thông tin 
điện tử của Trung tâm TT-GDSK, địa 
chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC  (TL)

Công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 4708/QĐ-BYT

Ngày 05/9/2016, Sở Y tế nhận được Quyết định số 
4708/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 

93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Theo đó Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc và các 
phòng chức năng Sở Y tế thực hiện những nội dung sau: 
Triển khai Quyết định số 4708/QĐ-BYT ngày 31/8/2016 
đến các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng Sở Y 

tế để biết. Đối với việc công bố các thủ tục hành chính đề 
nghị phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp rà soát thực hiện 
việc tham mưu công bố đối với các thủ tục hành chính đã 
được Bộ Y tế công bố tại Quyết định trên.  

Nội dung Quyết định số 4708/QĐ-BYT được Sở Y tế 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.baria-
vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của Trung 
tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC (TL)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III/2016

Ngày 05/9/2016, Sở Y tế đã phát 
hành văn bản số 147/BC-SYT 
về báo cáo công tác cải cách 

hành chính quý III/2016; 
Báo cáo cho biết, trong quý 

III/2016 Sở Y tế đã tiến hành kiểm 
tra 11 đơn vị gồm 04 bệnh viện và 07 
trung tâm Y tế với những nội dung 
cụ thể sau: cải cách hành chính; việc 

thực hiện Y đức, Quy tắc ứng xử, đổi 
mới phong cách thái độ phục vụ; kiểm 
tra trách nhiệm thủ trưởng; quy trình 
khám bệnh; quy chế chuyên môn; 
kiểm tra chuyên môn dược; quản lý, 
sử dụng trang thiết bị y tế; công tác 
kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất 
thải y tế; an toàn tiêm chủng; thực 
hiện phòng chống tác hại thuốc lá… 

Kết quả kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện cải cách hành chính trong 
quý III/2016 được Sở Y tế đăng tải 
trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: 
soyte.baria-vungtau.gov.vn và trên 
trang thông tin điện tử của Trung tâm 
TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC  (TL)

Công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 4554/QĐ-BYT

Ngày 23/8/2016, Sở Y tế triển khai Quyết định số 
4554/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 về việc công bố 
thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản 
lý trang thiết bị y tế;

Nội dung Quyết định số 4554/QĐ-BYT được Sở Y tế 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.baria-
vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của Trung 
tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC (TL)

Dưỡng sinh giúp NCT sống vui, sống khỏe. Ảnh: THẾ PHI
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Kết quả đo lường sự hài lòng của người 
dân đối với dịch vụ y tế công

Ngày 15/9/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 
153/BC-SYT về báo cáo kết quả đo lường sự 
hài lòng của người dân đối với các cơ sở khám 

chữa bệnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ vào nội dung các tiêu chí và bộ chỉ số đo 

lường của Bộ Y tế hướng dẫn, tại khoản 2 điều 1 Quyết 
định 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013, Sở Y tế tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng thí điểm Bảng đo lường sự 
hài lòng của người dân đối với các cơ sở khám chữa bệnh 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016;

Sở Y tế đã tiến hành thực hiện tại 12/12 cơ sở khám 
chữa bệnh (đơn vị trực thuộc Sở Y tế) với nội dung gồm 
28 đến 34 câu hỏi theo 5 nhóm tiêu chí như sau: tiếp cận 
cộng đồng, minh bạch thông tin và thủ tục hành chính, cơ 
sở vật chất và phương tiện phục vụ, thái độ ứng xử, tinh 
thần thái độ phục vụ, cung cấp dịch vụ y tế. Đối tượng 
khảo sát là người bệnh, thân nhân người bệnh (nội trú, 
ngoại trú),…

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được 
Sở Y tế đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của 
Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC  (TL)

Mở rộng Bảo hiểm Y tế đối với người 
nhiễm HIV/AIDS

Ngày 21/9/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 
2800/SYT-NVD về mở rộng Bảo hiểm Y tế 
(BHYT) đối với người nhiễm HIV/AIDS;

Theo đó, Sở y tế đề nghị các đơn vị khám, chữa bệnh 
quan tâm đến phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT 
đối với người nhiễm HIV/AIDS theo đối tượng mà người 
nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT; khuyến khích các 
đơn vị khám, chữa bệnh hỗ trợ cho người nhiễm HIV/
AIDS những chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm 
vi chi trả của quỹ BHYT để giảm khó khăn cho người 
bệnh, duy trì việc tiếp cận và tăng cường hiệu quả điều trị 
HIV/AIDS; yêu cầu Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ 
BHYT trên địa bàn tỉnh BR-VT đang được quản lý tại các 
cơ sở y tế, các trung tâm thuộc ngành Lao động-Thương 
binh-Xã hội và các cơ sở khác; Trung tâm Phòng chống 
HIV/AIDS cùng Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức 
khỏe tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người HIV 
tham gia BHYT…

 Nội dung văn bản số 2800/SYT-NVD được Sở Y tế 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.baria-
vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của Trung 
tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC  (TL)

Sở Y tế triển khai, vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh BR-VT tại 
văn bản số 405-TB/TU ngày 

22/9/2016 về việc Thông báo kết luận 
của Thường trực tỉnh ủy tại Hội nghị 
sơ kết triển khai, vận hành Đường 
dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BR-VT 
và Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 
12/9/2016 về việc sơ kết tình hình triển 
khai tiếp nhận, xử lý thông tin phản 
ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đó, ngày 17/10/2016, Sở Y 
tế đã phát hành văn bản số 117/KH-
SYT về Kế hoạch triển khai, vận hành 
đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu tới các phòng chức 
năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
nắm bắt, triển khai thực hiện với nội 
dung trọng tâm sau: 

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo điều 
hành: các đơn vị  tổ chức triển khai đến 

toàn bộ CBCC-VC thực hiện chỉ đạo 
của Tỉnh ủy tại văn bản số 552-CV/
TU ngày 08/4/2016 về việc thiết lập, 
vận hành đường dây nóng của Lãnh 
đạo tỉnh và văn bản số 671-CV/TU 
ngày 12/5/2016 về việc tăng cường chỉ 
đạo, xử lý các thông tin phản ánh đến 
đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh;

Thứ hai, về quy định tiếp nhận và 
xử lý thông tin phản ánh đường dây 
nóng: Bộ phận của VNPT có nhiệm 
vụ tiếp nhận thông tin phản ánh của 
người dân tại số điện thoại đường dây 
nóng 088.8800.247 hoặc thư điện tử 
duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn 
và chuyển thông tin đó đến cơ quan 
chức năng gồm: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
HDND tỉnh và lãnh đạo các Sở, các 
huyện, thành phố trên địa bàn trực tiếp 
xử lý, chỉ đạo đơn vị tuyến dưới theo 
ngành dọc. Theo đó, Sở Y tế giao Văn 

phòng Sở Y tế tiếp nhận thông tin phản 
ánh qua đường dây nóng của Lãnh 
đạo tỉnh BR-VT và tham mưu lãnh 
đạo Sở Y tế xử lý nhanh, chuyển đến 
các phòng chức năng, các đơn vị trực 
thuộc Sở Y tế có liên quan đến thông 
tin phản ánh trực tiếp xử lý…

Thứ ba, niêm yết công khai đường 
dây nóng trên Trang thông tin điện tử 
của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc và 
tại những điểm dễ nhìn thấy như: trước 
cửa cơ quan, đơn vị, nơi đón tiếp hoặc 
khu vực chờ khám, chữa bệnh…

Nội dung văn bản số 405-TB/
TU và số117/KH-SYT được Sở Y tế 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, 
địa chỉ: soyte.baria-vungtau.gov.vn và 
trên trang thông tin điện tử của Trung 
tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC (TL)
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Đến với nghề như một lẽ tự 
nhiên, sau khi học xong 
chuyên ngành bác sĩ đa khoa 

của Đại học Y Tây Nguyên (2003-
2009) anh học tiếp lên bác sĩ chuyên 
khoa 1 chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt 
của Đại học Y Huế (2009-2012), tốt 
nghiệp ra trường anh được nhận ngay 
vào làm tại khoa cấp cứu của Trung 
tâm Y tế huyện Long Điền.

Mới ra trường vào làm có nhiều bỡ 
ngỡ, nhưng với bản tính hiền lành lại 
ham học hỏi nên anh được các đồng 
nghiệp đi trước yêu mến, hướng dẫn 
nhiệt tình giúp anh nắm bắt công việc 
nhanh, đáp ứng kịp thời mọi nhiệm vụ 
được giao. Trong quá trình công tác 
bản thân anh cũng không ngừng phấn 
đấu vươn lên, ngày nghỉ nếu còn nhiều 
việc anh vẫn tranh thủ vào làm thêm, 

khi có yêu cầu tăng cường cho Phòng 
khám khu vực Long Hải và Long Điền 
anh vui vẻ thực hiện... chính vì thế, 
chuyên môn của anh ngày một vững, 
được lãnh đạo tin tưởng, được đồng 
nghiệp khen ngợi. Trước những nỗ 
lực, đóng góp không mệt mỏi của anh, 
năm 2015, khi TTYT chuyển về cơ sở 
mới anh được đề bạt lên vị trí Trưởng 
khoa khám bệnh từ đó cho đến nay.

Khoa khám bệnh có tất cả 20 nhân 
viên, gồm 04 Bác sĩ, 03 Y sĩ, còn lại 
là Điều dưỡng, trong số đó có có 01 
bác sĩ đang học Bác sĩ gia đình và 
01 Y sĩ đang học Chuyên khoa Mắt. 
Khoa được chia ra làm 7 phòng, gồm 
5 phòng thực hiện khám bệnh, 01 
phòng tiểu phẫu và 01 phòng Răng-
Hàm-Mặt. 

Ở vị trí Trưởng khoa, vừa đảm 
nhiệm vai trò quản lý, vừa thực hiện 
công tác chuyên môn, anh luôn phát 
huy tính gương mẫu, khoa học. Cứ 
đúng 7 giờ sáng các ngày trong tuần 
anh có mặt tại đơn vị để giao ban 
trưởng khoa thực hiện công tác báo 
cáo và tiếp nhận nhiệm vụ mới, sau đó 
về triển khai nhiệm vụ tới nhân viên 
của mình, 7 giờ 30 tất cả các nhân viên 
trong khoa thực hiện nhiệm vụ khám 
bệnh cho bệnh nhân…

Chia sẻ với tôi về trách nhiệm quản 
lý của trưởng khoa khám bệnh, anh 
cho biết: “Ban đầu mình cũng hơi e 
ngại vì so về tuổi tác mình gần như 
trẻ nhất khoa nhưng được các anh em 
trong khoa động viên, ủng hộ, cùng 
gắn bó, chia sẻ công việc nên mọi 
thứ rất thuận lợi. Có thể nói nhờ tinh 

Năng động, sáng tạo 
trong công việc; tận tâm, 

hết lòng vì người bệnh;  
hòa nhã, vui vẻ với đồng 

nghiệp,... đó là những 
lời nhận xét của đồng 

nghiệp và người bệnh khi 
nhắc đến bác sỹ trẻ Trần 

Thiện Phúc (Sinh 
năm 1984 tại phường 

Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa) 
– Trưởng khoa khám 
bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Long Điền.

Chân dung bác sĩ 
 trưởng khoa trẻ, tận tâm

Bs Trần Thiện Phúc và nụ cười thân thiện khi tiếp xúc với người bệnh. Ảnh: HOA VIỆT
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Vui cười

thần đoàn kết mà khoa mình luôn hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Ở vị trí là một bác sĩ điều trị, rất 
nhiều bệnh nhân nhận xét về anh với 
một sự biết ơn, trìu mến, như bà Lê 
Thị Thảo (51 tuổi, ở Long Hải) đã 
cảm kích cho biết: “Những năm gần 
đây, tôi thường xuyên đến khám bệnh 
tại Trung tâm do bị bệnh tiểu đường. 
Người khám, điều trị cho tôi là bác sĩ 
Phúc. Tôi rất tin tưởng bác sĩ trẻ này 
vì lúc nào cũng tươi cười, niềm nở, 
nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt, không 

chỉ khám bệnh, kê đơn, bác sĩ Phúc 
còn tư vấn kỹ lưỡng cách dùng thuốc, 
chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp 
với tình trạng bệnh tật của tôi để tăng 
cường sức khỏe”. Cũng giống bà 
Thảo, bà Phạm Thu Phượng (47 tuổi, ở 
Thị trấn Long Điền) khi nhắc đến bác 
sĩ Phúc cũng bày tỏ sự biết ơn, kính 
trọng. Bà cho biết: “tôi luôn cố gắng 
đến khám vào ca trực của bác sĩ Phúc, 
không chỉ vì tôi hoàn toàn tin tưởng 
vào tay nghề, mà thái độ ân cần, chia 
sẻ và cảm thông của bác sĩ Phúc luôn 
khiến tôi cảm thấy dễ chịu, an tâm”.

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!”.

- !!!

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

Công việc quản lý, công việc 
chuyên môn vất vả choán hết thời 
gian nhưng với tinh thần đam mê học 
hỏi, sáng tạo, anh còn tham gia sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu 
đề tài khoa học. Năm 2015, anh có 
sáng kiến về lấy thông tin bệnh nhân 
qua mã vạch của thẻ BHYT, giúp bộ 
phận tiếp nhận không phải nhập dữ 
liệu bằng bàn phím như trước và năm 
2016, anh nghiên cứu thực hiện đề tài 
“Tình trạng sâu răng số 6 ở trẻ (từ 6 
tuổi đến 15 tuổi)”..

Nhận xét về anh, bác sĩ Nguyễn 
Thế Trung - Giám đốc TTYT Long 
Điền cho biết: “Bác sĩ Trần Thiện Phúc 
là bác sĩ trẻ, năng động, sáng tạo, có 
chuyên môn vững... Tuy mới đảm 
nhiệm vị trí trưởng Phòng Khám bệnh 
nhưng Phúc nắm bắt vấn đề tương đối 
nhanh, cần mẫn, sáng tạo, lãnh đạo 
phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luôn 
nêu cao tính gương mẫu trong việc 
thực hiện các quy định của chuyên 
môn, của đơn vị, của ngành… để anh 
em trong khoa, ngoài khoa cùng noi 
theo. Trong năm 2015, Đảng bộ TTYT 
Long Điền đã chính thức kết nạp đảng 
viên cho đồng chí Trần Thiện Phúc”.

Ngoài những kết quả nêu trên, năm 
2015 anh còn được Sở Y tế tặng giấy 
khen và ngay trong quý I năm 2016 
anh tiếp tục được Sở Y tế khen vì thành 
tích nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao. HOA VIỆT

Bộ trưởng Bộ Y tế ân cần hỏi thăm người bệnh tại TTYT huyện Long Điền. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Mười yêu
Một yêu phong thái vui tươi

Đón tiếp người bệnh nụ cười hân hoan
Hai yêu ăn nói dịu dàng

Ba yêu đi lại nhẹ nhàng bước chân
Bốn yêu săn sóc ân cần

Thương yêu người bệnh - người thân trong nhà
Năm yêu khiêm tốn, thật thà

Không đòi quà cáp không đà ơn ban
Sáu yêu tình cảm chứa chan

Người bệnh ra viện vẫn mang ân tình

Bảy yêu nghề nghiệp thông, tinh
Tám yêu đạo đức quang vinh sáng ngời
Chín yêu nhân nghĩa ở đời
“Lương y từ mẫu” nghe lời Bác răn
Mười yêu khuya sớm siêng năng
Anh em đoàn kết như trong một nhà
Luyện tài, rèn đức sáng trong
Tiếng thơm để lại trong lòng bệnh nhân.

NGUYỄN CẢNH (ST)

Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: ĐỨC HỢP



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội nghị triển khai tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2016. Hội thảo khoa học hệ điều dưỡng khu vực phía Nam.

Ban VH-XH HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của Sở Y tế.

Tập thể bệnh viện Mắt BR-VT đạt giải Ba cuộc thi  
"Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng" toàn quốc năm 2016.

Trao giấy chứng nhận 13 cơ sở đủ điều kiện tham gia 
“Chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh.


