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Nhớ

ANH XUÂN HOAN

T

hấm thoát vậy mà cũng đã hơn
5 năm, anh Xuân Hoan – Thầy
thuốc ưu tú, Bs CKI Nguyễn
Xuân Hoan – Nguyên Giám đốc
TTYT Dự phòng tỉnh đột ngột chia
tay người thân, đồng nhiệp... lặng lẽ
ra đi, đi mãi… để lại niềm nhớ thương
sâu nặng cho những người ở lại…
Năm nay (2016) Bộ Y tế phát động
thi đua và tổ chức kỷ niệm 60 năm y tế
dự phòng Việt Nam. Đối với Bà RịaVũng Tàu, những chặng đường phát
triển của ngành y tế nói chung và y tế
dự phòng nói riêng song hành cùng
quá trình xây dựng và phát triển của
tỉnh 25 năm qua (1991-2016). Mặc dù
tôi không có ý định viết một bài gọi là
“ca ngợi” đối với nguyên Giám đốc
TTYT Dự phòng tỉnh, vì chuyện đó là
quá thừa! Song, nói về y tế dự phòng
tỉnh BRVT - với vóc dáng hôm nay,
không thể không nói tới Thầy thuốc
ưu tú, Bs CKI Nguyễn Xuân Hoan.
Tôi có may mắn công tác ở lĩnh
vực truyền thông giáo dục sức khỏe,
được đi công tác, họp cùng với các
đơn vị hệ dự phòng trong toàn quốc
nhiều lần, nhất là ở khu vực miền
Nam. Trong những dịp giao lưu chia
sẻ giữa các tỉnh với nhau, tôi rất
thường nhận được câu hỏi: “Em ở
chỗ bác sĩ Hoan à?”; “Có phải anh ở
chỗ bác Hoan không?”… Việc người
tỉnh ngoài hỏi về một đơn vị của BRVT mà nhắc tên Giám đốc là chuyện

bình thường. Tuy nhiên, có ở trong
ngữ cảnh đó mới thấy hết cái tình cảm,
sự quý mến của các đồng nghiệp ngoài
tỉnh khi nói về anh Xuân Hoan!
Anh sinh năm 1951, quê Long
Điền, BR-VT, theo học y khoa trước
giải phóng, sau 1975 anh học tiếp và
tốt nghiệp bác sĩ năm 1978. Từ 19781983 anh là Giảng viên trường Trung
học y tế tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn này
có rất nhiều học sinh Đặc khu Vũng
Tàu - Côn Đảo lên Đồng Nai theo học.
Chả thế, trong ngành Y tế BR-VT hiện
nay rất nhiều người là học sinh của
thầy Hoan, trong đó không ít người
là lãnh đạo các đơn vị.
Từ năm 1983-1991 anh về nhận
nhiệm vụ Trưởng trạm y tế phường
Thắng Tam, rồi Trưởng phòng khám
khu vực 3, Đặc khu Vũng Tàu - Côn
Đảo. Giai đoạn công tác tại cơ sở đã
giúp anh sâu sát thực tiễn, tích lũy
nhiều kinh nghiệm trong công tác
phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho nhân dân. Và đến
tháng 11/1991 khi tỉnh BR-VT được
thành lập, theo đó thành lập các sở
ban ngành và hệ thống các đơn vị trực
thuộc, Bs Nguyễn Xuân Hoan được
giao trọng trách Giám đốc TTYT Dự
phòng tỉnh (tiền thân là Trạm vệ sinh
dịch tễ - Bệnh xã hội của Đặc khu
Vũng Tàu - Côn Đảo).
Do tỉnh mới thành lập, bộn bề khó
khăn, đời sống nhân dân gặp nhiều

thiếu thốn; kiến thức về phòng chống
dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của
người dân lại càng hạn chế; trong khi
dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tả, tiêu
chảy, uốn ván…bùng phát, lây lan,
tỷ lệ mắc và tử vong cao, là nỗi ám
ảnh, khiếp sợ của nhiều người, nhiều
gia đình, và là những vấn đề y tế công
cộng lớn cần phải giải quyết, trong khi
đơn vị mới thành lập, cơ sở vật chất,
trang thiết bị và cả nhân sự khó khăn,
thiếu thốn trăm bề…
Là một lãnh đạo có nhiều kinh
nghiệm thực tiễn và kiến thức dịch
tễ uyên thâm, Bs Nguyễn Xuân Hoan
đã từng bước xây dựng cơ quan lớn
mạnh, thành lập các khoa, phòng phụ
trách các chương trình y tế cụ thể, xây
dựng kế hoạch và các giải pháp khả
thi, bám sát địa bàn, từng bước khống
chế, đẩy lùi dịch bệnh; triển khai sâu
rộng các chương trình y tế mục tiêu
quốc gia, nhất là chương trình tiêm
chủng mở rộng và các chương trình
y tế lồng ghép khác. Với những nỗ
lực không mệt mỏi cùng nhiều biện
pháp tích cực, dịch sốt rét từng bước
được khống chế, đẩy lùi; năm 2002
BR-VT được công nhận thanh toán
bại liệt; năm 2005 loại trừ uốn ván sơ
sinh; năm 2008 loại trừ bệnh phong;
tỷ lệ tiêm chủng trẻ em luôn đạt trên
98%…Bản đồ dịch tễ các bệnh truyền
nhiễm sáng dần theo hướng tích cực;
các chương trình y tế hàng năm luôn
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Diễn tập ứng phó, xử lý dịch cúm A/H5N1 tại một hộ gia đình.

đạt và vượt mục tiêu/chỉ tiêu kế hoạch,
mạng lưới y tế dự phòng của toàn tỉnh
lớn mạnh vượt bậc về mọi mặt, vững
vàng đảm trách, ứng phó kịp thời, hiệu
quả các nhiệm vụ thường xuyên cũng
như phòng chống dịch bệnh.
Với những thành tích xuất sắc,
TTYT Dự phòng tỉnh đã được Đảng,
Nhà nước, tặng thưởng nhiều phần
thưởng và danh hiệu cao quí: Huân
chương lao động hạng III do Chủ tịch
nước trao tặng năm 2001 về thành
tích xuất sắc trong chương trình tiêm
chủng mở rộng, góp phần thanh toán
bệnh bại liệt; Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ năm 2006 về thành
tích hoạt động chương trình Tiêm
chủng mở rộng; Cờ thi đua xuất sắc
của Bộ Y tế năm 2002 và năm 2006
về thành tích hệ dự phòng; Bằng khen
của Bộ Y tế về công tác Phòng chống
bệnh dại (1996-2000); Bằng khen của
Bộ Y tế năm 2008; UBND Tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu công nhận Tập thể
xuất sắc trong phong trào thi đua giai
đoạn 2005-2010… Thành quả trên bắt
nguồn từ sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư
của UBND tỉnh; sự giúp đỡ, hướng
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dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; sự ủng
hộ, phối hợp của các cấp, các ngành;
sự cố gắng vượt khó vươn lên của
cả hệ thống dự phòng tỉnh…Song,
không thể không kể đến vai trò quan
trọng, tầm ảnh hưởng lớn của người
“thuyền trưởng” – Giám đốc – Bs
Nguyễn Xuân Hoan! Và bản thân anh
cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng
thưởng Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”
năm 2003; Bằng khen của UBND đặc
khu Vũng Tàu Côn Đảo về công tác
TCMR (1990); Bằng khen UBND
tỉnh BR-VT về công tác Phòng chống
AIDS (1997); Bằng khen UBND tỉnh
BR-VT về công tác Phòng chống sốt
rét 5 năm (1992-1997); Bằng khen Bộ
Y tế về công tác Phòng chống sốt rét
10 năm (1991-2000); Bằng khen Bộ
Y tế về công tác Y tế Dự Phòng 10
năm (1991-2000)…Nhưng có lẽ phần
thưởng lớn nhất là sự quý trọng, yêu
thương của bạn bè, đồng nghiệp, cộng
sự và của người dân dành cho anh!
Sẽ thật là thiếu sót khi nói về anh
- bác sĩ Xuân Hoan mà không nói đến
đức độ, phong cách lãnh đạo của anh.
Với anh, tin tưởng cấp phó, nhân viên,

giao việc, động viên và giám sát chặt
chẽ là triết lý quan trọng trong công
tác lãnh đạo, quản lý. Là giám đốc
không mấy ai có được phong cách lúc
nào cũng “nhàn” như anh. Bản thân
tôi (và tôi tin nhiều người cũng vậy)
chưa thấy bao giờ anh to tiếng, quát
nạt ai; chưa bao giờ anh vội vàng, tất
bật (cho dù anh đang triển khai rất
quyết liệt công việc); chưa từ chối tiếp
nhận và sử dụng một ai khi đến “xin
việc” nếu đáp ứng được chuyên môn
và cơ quan có nhu cầu; chưa gây khó
dễ (dù chỉ một lần) đối với tất cả các
trường hợp nhân viên vì nhiều lý do
khác nhau phải xin chuyển công tác
hoặc xin nghỉ việc…Tất cả đọng lại
nơi anh một phong cách tự tin, tĩnh tại,
khiêm nhường, khoan thai, nhẹ nhàng,
bao dung và rất độ lượng; giải quyết
mọi việc có lý, có tình. Ai cũng biết,
TTYT Dự phòng lúc đầu bao gồm
phần lớn các chức năng nhiệm vụ của
toàn bộ hệ dự phòng, sau tách dần ra
các cơ quan/đơn vị chuyên ngành:
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội;
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS;
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
và có phần của Bệnh viện tâm thần
nữa…Lãnh đạo các đơn vị này người
thì là học trò, người là cấp phó của
anh, hết thảy, anh đều tạo dựng, vun
đắp, tạo điều kiện cho “em út” trong
những bước khởi đầu khó khăn. Và
tất nhiên, lãnh đạo và nhân viên các
đơn vị ai nấy đều rất trân trọng, quý
mến, “tâm phục, khẩu phục”…
Nhân kỷ niệm 60 năm y tế dự
phòng Việt Nam nói chung và BR-VT
nói riêng, một bài viết ngắn về những
nỗ lực và thành tích vượt bậc của y tế
dự phòng tỉnh, gắn liền với tên tuổi
người Giám đốc đơn vị 20 năm liền
kể từ ngày đầu thành lập cho đến ngày
nghỉ hưu, như một nén tâm nhang
thành kính - Nhớ anh Xuân Hoan!
Bài, ảnh: BS NGUYỄN VĂN LÊN
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Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

25 năm xây dựng
và phát triển

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu tiền thân là Trạm Vệ sinh dịch tễ và Bệnh
xã hội, đến năm 1992 được đổi tên thành Trung
tâm Y tế Dự Phòng.Trải qua 24 năm với 02
thế hệ lãnh đạo cùng tập thể CBCC-VCLĐ và
qua nhiều giai đoạn chia tách thành lập thêm
các trung tâm mới như: Trung tâm Phòng chống
HIV/AIDS,Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội,
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm…, đến nay
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
đã hoàn thiện về mặt tổ chức để tập trung phát
triển toàn diện. Năm 2011 được Bộ khoa học và
công nghệ cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025 : 2005;
phòng xét nghiệm được đánh giá đạt An toàn
sinh học cấp II và là đơn vị được Bộ Y tế công
nhận ‘‘Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế Dự phòng
tỉnh’’ vào ngày 03/02/2015.
Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh hiện nay. Ảnh: DP

Những thành tựu đạt được

Nhớ lại thời điểm lúc mới thành
lập, đời sống nhân dân còn nghèo;
kiến thức về phòng chống dịch bệnh,
chăm sóc sức khỏe của người dân hạn
chế; dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tả, tiêu
chảy, uốn ván… bùng phát, lây lan, tỷ
lệ mắc và tử vong cao, là nỗi ám ảnh,
khiếp sợ của nhiều người, nhiều gia
đình, và là những vấn đề y tế công
cộng lớn cần phải giải quyết, trong khi
đó cơ sở vật chất, trang thiết bị và cả
nhân sự của Trung tâm còn khó khăn,
thiếu thốn trăm bề…
Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết,
quyết tâm của cả tập thể đã từng bước
khắc phục khó khăn, bám sát các định
hướng của UBND tỉnh, của ngành Y
tế cũng như chỉ đạo về mặt chuyên
môn của Bộ Y tế, triển khai sâu rộng
các chương trình y tế mục tiêu quốc
gia, nhất là chương trình tiêm chủng
mở rộng và các chương trình y tế lồng
ghép khác.Với những nỗ lực không
mệt mỏi cùng nhiều biện pháp tích

cực, dịch sốt rét từng bước được khống
chế, đẩy lùi; chương trình tiêm chủng
mở rộng được triển khai tại 82 xã,
phường trong toàn tỉnh; năm 2002
BR-VT được công nhận thanh toán
bại liệt; năm 2005 loại trừ uốn ván sơ
sinh; năm 2008 loại trừ bệnh phong;
tỷ lệ tiêm chủng trẻ em luôn đạt trên
98%…Bản đồ dịch tễ các bệnh truyền
nhiễm sáng dần theo hướng tích cực;
các chương trình y tế hàng năm luôn
đạt và vượt mục tiêu/chỉ tiêu kế hoạch,
mạng lưới y tế dự phòng của toàn tỉnh
lớn mạnh vượt bậc về mọi mặt, vững
vàng đảm trách, ứng phó kịp thời, hiệu
quả các nhiệm vụ thường xuyên cũng
như phòng chống dịch bệnh.
Với những thành tích xuất sắc,
TTYT Dự phòng tỉnh đã được Đảng,
Nhà nước, tặng thưởng nhiều phần
thưởng và danh hiệu cao quí: Huân
chương lao động hạng III do Chủ tịch
nước trao tặng năm 2001 về thành tích
xuất sắc trong chương trình tiêm chủng
mở rộng, góp phần thanh toán bệnh

bại liệt; Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2006 về thành tích
hoạt động chương trình Tiêm chủng
mở rộng; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ
Y tế năm 2002 và năm 2006 về thành
tích hệ dự phòng; Bằng khen của Bộ
Y tế về công tác Phòng chống bệnh
dại (1996-2000); Bằng khen của Bộ
Y tế năm 2008; UBND Tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu công nhận Tập thể xuất
sắc trong phong trào thi đua giai đoạn
2005-2010…

Định hướng phát triển giai
đoạn 2016-2021 và tầm nhìn
đến năm 2030

Trong bối cảnh mô hình bệnh tật
thay đổi, các bệnh truyền nhiễm và các
bệnh, dịch mới nổi, tái nổi diễn biến rất
phúc tạp, kèm theo đó là sự hợp nhất 4
chương trình mục tiêu quốc gia thành
2 chương trình mục tiêu (Chương trình
mục tiêu Y tế - Dân số và Chương
trình mục tiêu đầu tư phát triển y tế
địa phương) đòi hỏi TTYT Dự phòng
tỉnh phải có những kế hoạch cụ thể để
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ứng phó và thích nghi với tình hình
mới. Trước mắt, Trung tâm tập trung
vào các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu,
bao gồm:
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các
họat động y tế dự phòng, chăm sóc sức
khỏe ban đầu phù hợp với tình hình
mới, đảm bảo mọi người dân được tiếp
cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cơ bản có chất lượng, chủ động phòng
chống các bệnh dịch xâm nhập từ bên
ngoài, tăng cường công tác giám sát,
phát hiện sớm, dập dịch kịp thời không
để dịch bệnh lớn xảy ra, từng bước
kiểm soát các yếu tố có hại đến sức
khỏe, phòng chống các bệnh không
lây nhiễm có hiệu quả.
Tăng cường công tác nghiên cứu,
ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt
là công nghệ thông tin, kỹ thuật tiên
tiến; đổi mới công tác đào tạo cán bộ y
tế, phát triển nguồn nhân lực cả về số
lượng và chất lượng, tăng cường nhân
lực y tế cho nông thôn, vùng sâu, vùng
xa, hải đảo và một số chuyên khoa,
đảm bảo cân đối trong phân bổ nhân
lực y tế giữa các tuyến, giữa đào tạo
và sử dụng nhân lực y tế.
Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính
y tế, chuyển từ cơ chế xin –cho sang
cơ chế tự chủ tải chính, ưu tiên ngân
sách cho y tế dự phòng, tiếp tục hỗ trợ
các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em
dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo,
đồng bào dân tộc thiểu số, người dân
sinh sống vùng khó khăn, đặc biệt khó
khăn được tiêm ngừa vắc xin Dại miễn
phí. Tăng cường đảm bảo cung ứng
đầy đủ các loại vắc xin, đáp ứng nhu
cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân
dân, quản lý, sử dụng thuốc, vắc xin
và trang thiết bị hợp lý, an toàn và
hiệu quả.

6

Phòng xét nghiệm Sinh hóa. Ảnh: DP

Tập trung đổi mới, củng cố và hoàn
thiện hệ thống y tế từ tỉnh đến xã theo
quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt
Nam đến năm 2025 và định hướng
đến năm 2030 nhằm sử dụng có hiệu
quả nguồn nhân lực các tuyến. Xây
dựng cơ chế phối hợp và xác định trách
nhiệm cụ thể trong công tác truyền
thông y tế giữa ngành y tế và các bộ,
ngành, chính quyền các cấp, các cơ
quan báo chí; nâng cao hiệu quả, tính
chủ động của công tác truyền thông
cung cấp thông tin, giáo dục sức khỏe
để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và
thu hút sự vào cuộc của các cấp đảng,
chính quyền, cơ quan truyền thông, dư
luận và mỗi người dân; nâng cao kiến
thức cho người dân chủ động bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe của
bản thân và cộng đồng.
Song song với các nhiệm vụ thuộc
Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y
tế - Dân số và Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới,
thì ngành y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu cũng tiếp tục thực hiện 05
chương trình, đề án y tế của tỉnh bao
gồm: Chiến lược Quốc gia về dinh
dưỡng của tỉnh giai đoạn 2011 -2020
và tầm nhìn đến năm 2030 với mục
tiêu đến năm 2020, bữa ăn người dân
tiếp tục được cải thiện về số lượng,
chất lượng; tình trạng suy dinh dưỡng
trẻ em về cân nặng và chiều cao giảm
mạnh; kiểm soát và phòng chống có
hiệu quả tình trạng thừa cân béo phì,
hạn chế các bệnh mạn tính không lây
liên quan đến dinh dưỡng; cải thiện
tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng
của trẻ em và phụ nữ mang thai, góp
phần nâng cao tầm vóc và thể lực con
người Việt Nam; Chương trình Y tế
Trường học; Chương trình Vệ sinh
môi trường; Chương trình Vệ sinh lao
động và Chương trình Phòng chống
lây truyền qua đường tình dục. Đồng
thời tiếp tục duy trì kết quả công nhận
chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế Dự
phòng tỉnh, duy trì và nâng cấp phòng
xét nghiệm đảm bảo cho công tác chẩn
đoán dịch bệnh, khám sức khoẻ, môi
trường lao động, an toàn vệ sinh thực
phẩm,…
Tin tưởng rằng với những thành
tựu đã đạt được sau 25 năm hình thành
và phát triển, với sự đồng lòng quyết
tâm của cả tập thể và với những kế
hoạch, mục tiêu cụ thể đã đặt ra, TTYT
Dự Phòng tỉnh sẽ tiếp tục vững bước
tiến lên, xứng đáng là lá cờ đầu trong
công tác phòng chống dịch bệnh, góp
phần cùng toàn ngành thực hiện tốt
nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
cho người dân tỉnh nhà.
YÊN CHÂU

Phu thuốc khử trùng trên diện rộng
tại cộng đồng. Ảnh: THẾ PHI

KỶ NIỆM

60 NĂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Chương trình Tiêm chủng mở rộng:

Thành tựu
và thách thức
Cho trẻ uống Vitamin A. Ảnh: THẾ PHI

Tiêm chủng mở rộng là xương
sống của y tế dự phòng

Chương trình Tiêm chủng mở
rộng (TCMR) luôn được lãnh đạo các
cấp, ngành quan tâm đầu tư và ưu tiên
hàng đầu trong các dự án chương trình
mục tiêu quốc gia ở thập niên 80 với
mục tiêu thanh toán và loại trừ một
số bệnh, dịch nguy hiểm ở trẻ em mà
Việt Nam đã cam kết với Tổ chức Y
tế thế giới (WHO).
Ở Việt Nam chương trình TCMR
bắt đầu từ năm 1985. Sau 25 năm triển
khai, tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng
có vắc xin dự phòng giảm đi hàng
chục đến hàng trăm lần, dự phòng

cho 6,7 triệu trẻ em khỏi mắc 11 bệnh
truyền nhiễm và cứu 43 nghìn trẻ khỏi
bị tử vong do các bệnh lao, bạch hầu,
ho gà, uốn ván, bại liệt và sởi...
Riêng tại tỉnh BR-VT, khi chương
trình TCMR mới bắt đầu triển khai
chỉ tiêm chủng và phòng ngừa được
06 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là:
Lao, sởi, bại liệt, bạch hầu, uốn ván,
ho gà. Sau đó đưa thêm 04 loại vắc xin
vào phòng bệnh cho trẻ là Viêm gan
B, Viêm màng não mủ do Hib, Viêm
não Nhật Bản và Rubella.
Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ
dưới 1 tuổi tăng dần theo năm, nếu
như giai đoạn 1991 đến 2000 tỷ lệ này

đạt 95,78% thì đến giai đoạn từ 2001
đến 2010 đã tăng lên 98,2% và giai
đoạn từ 2011 đến 2015 tỷ lệ này đạt
96,17%; phụ nữ có thai tiêm đủ liều
vắc xin uốn ván đạt tỷ lệ 75,41% (giai
đoạn 1991-2000), tăng lên 96,42%
(giai đoạn 2001-2010) và đạt 91,2%
(giai đoạn 2010-2015).
Đến nay chương trình TCMR đã
có mặt tại tất cả các xã, phường trong
tỉnh và với độ bao phủ rộng khắp,
chương trình TCMR nói riêng, các
hoạt động dự phòng nói chung đã
đẩy lùi sự hoành hành của dịch sốt
rét; thanh toán bệnh bại liệt (2000);
loại trừ uốn ván sơ sinh (2005); thanh
toán bệnh phong (2008); tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ em giảm nhanh, từ 34,1%
năm 1999 xuống còn 12% vào cuối
năm 2010 và đến NĂM 2015 chỉ
còn 7,1%;
Với những thành quả đạt được,
chương trình TCMR Tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đã được Viện Vệ Sinh Dịch
Tễ TW đề nghị nhà nước tặng thưởng
Huân chương lao động hạng 3 vào
năm 2001 và Bằng khen Thủ Tướng
Chính phủ vào năm 2005.

Những khó khăn thách thức

Mặc dù hiệu quả của chương trình
TCMR là rất rõ ràng và ngành Y tế
cũng đã quyết tâm đưa tỷ lệ bao phủ
tiêm chủng lên đến 98%, nhưng một
vài năm trở lại đây, chương trình
Tiêm vắc xin Sởi, Rubella cho học sinh THPT. Ảnh: THẾ PHI
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TCMR có giai đoạn bị chững lại vì
một số nguyên nhân tác động. Thứ
nhất phải kể đến một số trường hợp
tử vong liên quan đến vắc xin xảy ra
tại một số địa phương trong cả nước.
Bên cạnh đó nhiều bà mẹ không nuôi
con từ sữa mẹ mà chuyển sang nuôi
con bằng sữa công thức khiến cho
sức đề kháng ở trẻ dưới 1 tuổi cũng
kém hơn tác động đến lịch tiêm
chủng định kỳ của trẻ. Ngoài ra cũng
phải kể đến hậu quả của việc truyền
thông một chiều, tức là chỉ tuyên
truyền về những lợi ích của TCMR
mà hầu như không nói tới hoặc nêu
chưa đầy đủ về những phản ứng sau
tiêm chủng như một thực tế khó tránh
khỏi, và nguyên nhân nữa là không
phải ở đâu, các cơ sở y tế cũng tuân
thủ đầy đủ, nghiêm ngặt quy trình
bảo quản vắc xin và kỹ thuật tiêm
chủng. Tuy nhiên, về phía người dân
đôi khi cũng còn ỷ lại vào tiêm chủng
dịch vụ mà không cho con đi tiêm
đúng lịch TCMR ở địa phương, gặp
khi nguồn vắc xin dịch vụ bị gián
đoạn trẻ không được tiêm đúng thời
hạn, giảm tác dụng phòng ngừa của
vắc xin dẫn đến nguy cơ trẻ dễ bị
mắc bệnh và không phải gia đình nào
cũng quan tâm thực hiện nghiêm túc
những chỉ dẫn của cán bộ y tế về an
toàn tiêm chủng cho con em mình.
Vì vậy để giải quyết những tồn
tại kể trên, đưa công tác TCMR hoàn
thành mục tiêu đề ra, thiết nghĩ bên
cạnh việc thực hiện theo tinh thần chỉ
đạo của Bộ Y tế, kịp thời phát hiện
và khắc phục những vấn đề còn tồn
tại trong công tác TCMR; tuân thủ
nghiêm các quy định về bảo quản
vắc xin và kỹ thuật tiêm chủng cần
tăng cường hơn nữa công tác truyền
thông trong cộng đồng trong đó nêu
rõ những lợi ích cũng như tác dụng
phụ mà tiêm chủng có thể gây ra để
người dân tin tưởng, an tâm và thực
hiện tốt hơn vấn đề an toàn tiêm
chủng cho con em mình.
PHƯƠNG LINH
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Những bước tiến lớn
trong chương trình
phòng chống
suy dinh dưỡng trẻ em
Trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước đã đánh giá đúng đắn
vai trò quan trọng của sức khoẻ con người để đưa đất nước tiến
lên công nghiệp, hiện đại hoá. Đảng ta đặc biệt quan tâm và coi
trọng các quyền trẻ em và xem đây là một mục tiêu quan trọng
trong chiến lược phát triển con người. Từ năm 1995, Việt Nam
đã triển khai kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng 19952000, tiếp theo là Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn
2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược đã tạo
cơ sở pháp lý hết sức quan trọng cho các hoạt động của ngành y
tế nói chung và lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ trẻ em, phòng chống
suy dinh dưỡng trẻ em nói riêng.

Những thành tựu đạt được

Chương trình phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em của tỉnh BR-VT
được triển khai từ năm 1992 do Ủy
ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh
quản lý, theo phương pháp chọn
điểm sau đó nhân rộng ra. Những
năm đầu do kinh phí ít chỉ triển khai
được 12 xã năm 1992, 24 xã năm
1994 và 36 xã vào năm 1996. Năm
1998 –1999 được sự hỗ trợ kinh phí
của công ty BP chương trình đã triển
khai trên 6 huyện và 64 xã/phường
theo phương pháp phục hồi trẻ suy
dinh dưỡng nặng, nuôi trẻ suy dinh
dưỡng độ 3 và 4 ăn tập trung 3 tháng.
Đến tháng 6/1998 chương trình được
bàn giao cho Sở Y tế. Vào thời điểm
này, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em của
tỉnh là 34,1% (theo điều tra của Viện
Dinh Dưỡng năm 1998). Năm 2005,

chương trình được triển khai trên 8
huyện/thành phố và 76 phường xã
theo định mức các xã ưu tiên 1, lấy
chiến lược dự phòng là chính, tập
trung chăm sóc bà mẹ có thai và trẻ
< 2 tuổi. Hiện nay, chương trình đã
được triển khai trên 8 huyện/thành
phố và 82 xã/phường tập trung vào
các đối tượng của chương trình: Phụ
nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ
nữ tuổi sinh đẻ, người chăm sóc trẻ
Từ năm 1998 đến nay, với những
giải pháp can thiệp và huy động xã
hội hiệu quả, chương trình phòng,
chống SDDTE của tỉnh đạt những
kết quả quan trọng và được đánh giá
cao. Nếu như năm 1998, tỷ lệ SDD
trẻ em thể nhẹ cân là 34,1%, thì đến
năm 2015, bằng các giải pháp cụ thể,
tỷ lệ SDD thể nhẹ cân ở trẻ em dưới
5 tuổi giảm xuống mức 7,1% xếp thứ
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Một buổi thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Ảnh: THẾ PHI

4 toàn quốc (14,1%). Tỷ lệ SDD trẻ
em thể thấp còi giảm từ 29,4% (năm
2001) xuống mức 19,4% (năm 2015)
xếp thứ 5 toàn quốc (24,6%). Các mục
tiêu và chỉ tiêu chương trình hàng năm
đều đạt và vượt kế hoạch được giao.
Tốc độ giảm suy dinh dưỡng trẻ em
hàng năm của tỉnh BR – VT nhanh và
luôn ổn định trong nhiều năm so với
cả nước và khu vực.
Để đạt thành tích này, phải kể đến
hàng loạt các biện pháp can thiệp đồng
bộ được triển khai trong những năm
qua. Đặc biệt là sau khi Sở Y tế ban
hành Quyết định số 2110/QĐ-UB của
UBND tỉnh về việc phê duyệt “Kế
hoạch hành động thực hiện chiến lược
quốc gia dinh dưỡng tỉnh BR – VT
giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030”, cấp kinh phí tương
đối ổn định từ năm 2013 đến nay nên
chương trình đã triển khai đồng bộ
với nhiều hoạt động ở 100% số xã/
phường. Ban chỉ đạo chương trình
phòng chống SDD được thành lập từ
tỉnh đến xã/phường Phối hợp chặt chẽ
với nhiều sở, ban, ngành, các tổ chức
Hội tạo ra các cuộc vận động có sức
lan tỏa mạnh mẽ.
Sự phối hợp có hiệu quả nhất là
giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục
trong việc triển khai đề án “Sữa học

đường” (từ năm 2007), cho trẻ SDD
từ 3->5 tuổi tại 82 xã phường trên
phạm vi toàn tỉnh, đến nay mô hình
này đã thu được nhiều thành quả tốt
đẹp, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng chung trong toàn tỉnh. Bên
cạnh đó, 02 ngành còn phối hợp
triển khai giáo dục dinh dưỡng cho
đội ngũ cấp dưỡng các trường mầm
non, củng cố và phát triển số trẻ được
ăn tại trường, 100% trẻ mầm non được
tiêm chủng, theo dõi tăng trưởng bằng
biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe
định kỳ 2 lần/năm. Tiếp theo là phối

hợp tốt với Hội Nông dân trong thực
hiện phong trào xóa đói giảm nghèo,
hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm đi đáng
kể (năm 2009 là 2,26% đến năm 2014
xuống còn 1,7%), cùng với phát triển
phong trào VAC nâng cao đời sống
nhân dân, cải thiện bữa ăn góp phần
giảm tỷ lệ SDDTE; Phối hợp với Hội
LHPN tổ chức các lớp tập huấn nâng
cao kiến thức dinh dưỡng cho cán bộ
hội viên của 8 huyện/thành phố. Duy
trì phong trào “Phiếu tiết kiệm vì trẻ
SDD”, phong trào “Trồng một cây,
nuôi một con“ và phong trào “một quả
trứng vì trẻ em SDD”… Phối hợp với
đoàn thanh niên 8 huyện/thành phố
tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức
dinh dưỡng cho cán bộ đoàn cấp cơ
sở với mục đích tăng cường đội ngũ
tuyên truyền viên của chương trình;
Ngành y tế với vai trò đầu mối
điều phối các hoạt động đã đề xuất các
định hướng chiến lược phòng, chống
SDD mới phù hợp với địa phương;
đưa chỉ tiêu giảm SDD vào trong mục
tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, huy động
nguồn lực tại chỗ, vận động mỗi gia
đình, cộng đồng, cụm dân cư tích cực
tham gia; xây dựng một mạng lưới
gồm 90 cán bộ chuyên trách tại các
tuyến huyện, xã và 566 cộng tác viên
dinh dưỡng ở cơ sở; Trung tâm chăm
sóc sức khỏe sinh sản phối hợp với

Đo chiều cao của trẻ để theo dõi sự phát triển. Ảnh: THẾ PHI
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Ngày hội sữa học đường trường MN Lê Ki Ma, huyện Đất Đỏ. Ảnh: THẾ PHI

Trung tâm y tế dự phòng và các Trung
tâm y tế huyện/thành phố cân và theo
dõi biểu đồ tăng trưởng (BĐTT) cho
toàn bộ trẻ < 5 tuổi vào tháng 6 hàng
năm. Số trẻ < 2 tuổi toàn tỉnh được
cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng
3 tháng/lần trong 5 năm qua đều đạt
> 97%, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng
năm (chỉ tiêu 95%). Công tác giám sát
hỗ trợ, giám sát đánh giá hoạt động
chương trình tại các tuyến cơ sở là
việc thường xuyên và được duy trì
tốt, định kỳ: tỉnh giám sát huyện, xã
6 tháng/lần; huyện giám sát xã 4 lần
trong năm đã kịp thời phát hiện những
tồn tại và tìm biện pháp can thiệp giúp
hoạt động chương trình được duy trì
nề nếp và hiệu quả. Mua và cấp viên
sắt miễn phí cho phụ nữ có thai và cấp
các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ < 5
tuổi suy dinh dưỡng từ năm 2014 đến
nay tại các xã vùng xa, vùng khó khăn.
Công tác truyền thông giáo dục
dinh dưỡng tập trung vào đối tượng
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ
có thai, bà mẹ có con < 5 tuổi với
nhiều hình thức như: loa phát thanh
tại các xã duy trì phát tin 01 tháng/lần,
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truyền thông nhóm, truyền thông cho
hộ gia đình, nói chuyện chuyên đề,
tư vấn trực tiếp…đặc biệt nhằm giáo
dục kiến thức về dinh dưỡng hợp lý,
thay đổi hành vi trong cộng đồng công
tác truyền thông đã áp dụng phương
pháp giáo dục tích cực thay đổi hành
vi thông qua mạng lưới CTV dinh
dưỡng, họ là những người tiếp xúc
trực tiếp với trẻ, bà mẹ và gia đình,
nhờ đó tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn
toàn trong 6 tháng đầu tăng liên tục
hàng năm; tỷ lệ phụ nữ có thai và bà
mẹ có con dưới 2 tuổi, bà mẹ có con
SDD tham gia thực hành dinh dưỡng
đạt > 95%/năm.
Chương trình phòng, chống thiếu
Vi-ta-min A; phòng, chống thiếu I-ốt
cũng rất thành công đã đóng góp
không nhỏ trong việc giảm SDD trẻ
em. Bên cạnh đó, các chương trình
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em như
hoạt động tiêm chủng mở rộng, can
thiệp giảm tử vong mẹ, làm mẹ an
toàn… luôn gắn chặt với tư vấn dinh
dưỡng, thay đổi hành vi, từng bước
xây dựng văn hóa nuôi dưỡng theo
khoa học.

Những khó khăn và giải pháp
của chương trình PC suy
dinh dưỡng

Mặc dù đạt được các thành tựu
đáng ghi nhận trong thời gian qua
nhưng chúng ta vẫn phải đương đầu
với những thách thức lớn về dinh
dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp
còi của trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn
ở mức cao, chiếm tỷ lệ 19,4%, vào
năm 2015, có nghĩa là cứ 5 trẻ em thì
có 1 trẻ bị thấp còi, đa số tập trung ở
vùng sâu, vùng xa: huyện Châu Đức,
Xuyên Mộc, Tân Thành. Do vậy, bên
cạnh những biện pháp về chuyên môn,
kỹ thuật nhằm giảm bền vững tỷ lệ
SDD trẻ em thì cần phải có những
giải pháp phù hợp và duy trì các hoạt
động của dự án một cách bền vững
nhằm giảm nhanh tình trạng thấp còi
của tỉnh. Tình trạng thừa cân béo phì
và một số bệnh mạn tính không lây
liên quan đến dinh dưỡng đang có xu
hướng gia tăng. Năm 2015, tỷ lệ thừa
cân béo phì của BR-VT là 9,4% và
là 1 trong 10 tỉnh trong toàn quốc có
tỷ lệ thừa cân, béo phì cao nhất, đây
là gánh nặng kép về dinh dưỡng, các
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thách thức trong bối cảnh mới tiếp tục
đòi hỏi những nỗ lực cao trong hành
động, hướng tới dinh dưỡng hợp lý và
tăng cường sức khỏe cho cộng đồng
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em góp phần
nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ
của người Việt Nam
Nhằm duy trì kết quả thực hiện
các “Mục tiêu phát triển Thiên niên
kỷ”, hướng tới thực hiện các “Mục
tiêu phát triển bền vững”. Chỉ tiêu
cần đạt được là giảm tỷ lệ trẻ < 5 tuổi
suy dinh dưỡng thể nhẹ cận xuống
còn 6% và tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh
dưỡng thể thấp còi xuống còn 18%
vào năm 2020. Vì vậy, để đạt được
mục tiêu và chỉ tiêu giai đoạn 2016 –
2020, cần phải tập trung vào các giải
pháp và nội dung hoạt động chuyên
môn, kỹ thuật cụ thể sau: Kiện toàn
Ban Chỉ đạo phòng chống suy dinh
dưỡng tại các tuyến, nâng cao vai trò
của Ban Chỉ đạo thông qua các cuộc
họp thường niên và tranh thủ sự ủng
hộ nguồn lực từ các cấp chính quyền.
Duy trì, củng cố hệ thống mạng lưới
cán bộ chuyên trách và cộng tác viên,
đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng
trong hoạt động của chương trình. Chỉ
tiêu giảm SDDTE tiếp tục được coi là
chỉ tiêu của Đảng và chính quyền các
cấp trong kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội của địa phương. Cần có những
cơ chế chính sách ưu tiên cho những
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vùng khó khăn và vùng có tỷ lệ SDD
cao như: Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân
Thành. Triển khai đồng bộ các hoạt
động của dự án theo hướng dẫn của
tuyến trung ương và lập kế hoạch
triển khai các hoạt động phù hợp
với địa phương để đạt hiệu quả cao
nhất. Nâng cao năng lực cho cán bộ
chương trình từ tỉnh đến xã/phường về
kiến thức và kỹ năng quản lý chương
trình. Tập huấn cho CTV kỹ năng tư
vấn và cách theo dõi BĐTT của trẻ,
đảm bảo 100% chuyên trách và cộng
tác viên được đào tạo qua các lớp do
tuyến trên tổ chức. Tổ chức các buổi
học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các
cộng tác viên trong việc chăm sóc
trẻ, tư vấn thực hành dinh dưỡng cho
các bà mẹ mang thai, bà mẹ có con
< 5 tuổi… Tăng cường công tác phối
hợp liên ngành: tiếp tục tổ chức các
lớp tập huấn nâng cao kiến thức về
dinh dưỡng cho cán bộ phụ nữ, cán
bộ Đoàn TN các huyện, phối hợp các
ban ngành liên quan như: Hội Nông
dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn... trong chương trình giảm
nghèo bền vững; phối hợp Sở Giáo
dục – Đào tạo thực hiện có hiệu quả
Đề án “Sữa học đường” cho trẻ mẫu
giáo trong khối mầm non và trẻ SDD
từ 3-5 tuổi trong cộng đồng. Duy trì
phong trào “Phiếu tiết kiệm vì trẻ
SDD”, phong trào “Trồng một cây,
nuôi một con“ và phong trào “Một

Cân trẻ hàng tháng để theo dõi sự phát triển. Ảnh: THẾ PHI

quả trứng vì trẻ em SDD”…các
phong trào đã góp phần không nhỏ
trong việc giáo dục kiến thức về dinh
dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và
thay đổi hành vi cho phụ nữ đặc biệt
là phụ nữ có thai và người chăm sóc
trẻ, quan tâm can thiệp sớm cho các
nhóm đối tượng nữ thanh niên, bà mẹ
mang thai nhằm giảm SDD bào thai,
cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ
ngay từ khi mới sinh góp phần giảm
bền vững tỷ lệ SDD của tỉnh. Công tác
truyền thông cần được xuyên suốt và
kiên trì trong hoạt động của chương
trình dưới nhiều hình thức phong phú
đa dạng và phải phù hợp với điều kiện
và hoàn cảnh thực tế như phát thanh
trên loa của xã/phường; truyền thông
nhóm; truyền thông kết hợp với thực
hành dinh dưỡng, tư vấn trực tiếp cho
hộ gia đình và đặc biệt phải tập trung
vào đối tượng đích là phụ nữ có thai,
bà mẹ có con nhỏ và người chăm sóc
trẻ. Giám sát hỗ trợ, giám sát đánh
giá hoạt động của các chương trình
phải được coi trọng đặc biệt ưu tiên
cho các đơn vị có chuyên trách mới
thay đổi. Tăng cường công tác giám
sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong
các bếp ăn trường mầm non. Cấp bổ
sung viên sắt cho bà mẹ có thai, cấp
sản phẩm phục hồi dinh dưỡng cho
trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng, ưu tiên
vùng khó khăn.
TRUNG TÂM

Tiết học vận động ngoài trời của lớp Lá, Trường MN
Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Ảnh: THẾ PHI
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Sau

25 năm

BỆNH SỐT RÉT
KHÔNG CÒN LÀ GÁNH NẶNG
Tính đến thời điểm hiện nay,
bệnh sốt rét có xu hướng giảm
rõ rệt. Tổng số bệnh nhân năm
2015 giảm 97,45% so với năm
1992 (197/ 7.716); bệnh nhân sốt
rét ác tính giảm 100%; từ năm
2010 đến nay không có trường
hợp nào tử vong; ký sinh trùng
sốt rét giảm 99,38%; tỷ lệ mắc/
1.000 dân giảm 98,65%. Để có
được kết quả như trên là sự cố
gắng của cả đội ngũ làm công
tác Y tế Dự phòng trên phạm vi
toàn tỉnh.
Hưởng ứng ngày Thế giới Phòng chống sốt rét tại xã Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc. Ảnh: THẾ PHI

Từng bước đẩy lùi dịch bệnh
sốt rét:

Những năm vừa mới thành lập
tỉnh, sốt rét (SR) lưu hành khắp nơi,
gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người
dân, đặc biệt là những nơi cơ sở hạ
tầng chưa phát triển, vùng sâu vùng
xa, vùng giáp ranh với các tỉnh lân
cận, trong đó nhiều nhất là các huyện
Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân thành...
Trước tình hình đó, từ năm 19922010 tỉnh BR-VT đã thành lập ban
chỉ đạo tuyến tỉnh phòng chống dịch
bệnh SR với trưởng ban là phó chủ
tịch UBND tỉnh, giao cho Sở Y tế
làm đầu mối, huy động tất cả các ban
ngành đoàn thể cùng tham gia, phối
hợp với Bộ đội Biên phòng, Quân
đội, Công an trong công tác phòng
chống bệnh SR.
Giao cho TTYT Dự Phòng hàng
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năm phải chủ động xây dựng kế
hoạch, tập trung vào các hoạt động
giám sát, kiểm tra, đánh giá các huyện,
thành phố có tình hình SR gia tăng và
không ổn định. Bên cạnh đó, Trung
tâm Y tế dự phòng tỉnh còn kết hợp
với Viện Sốt rét – KST - CT thành
phố Hồ Chí Minh và Viện Trung
ương điều tra, giám sát côn trùng sốt
rét và ngoại ký sinh. Phát hiện được
sự hiện diện của một số véc tơ chính
truyền bệnh sốt rét An. Minimus, An.
Dirus và sự hiện diện của một số véc
tơ phụ An. Sisensis, An. Vagus, An.
Intenruptus, qua đó đề ra biện pháp
phòng chống dịch bệnh phù hợp.
Bên cạnh đó, TTYT Dự phòng tỉnh
còn tăng cường kiểm tra, đánh giá và
hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến; tổ chức
giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên
toàn tỉnh, giám sát việc chẩn đoán

sớm và điều trị kịp thời bằng thuốc
SR phối hợp theo đúng phác đồ của
Bộ Y tế. Giám sát hoạt động của các
điểm kính hiển vi tại tuyến xã; thường
xuyên tập huấn hướng dẫn giám sát,
xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị cho
cán bộ y tế các tuyến, y tế thôn, ấp,
đặc biệt cho những xã trọng điểm SR
trong tỉnh; tổ chức phân vùng dịch tễ
SR, triển khai các biện pháp phòng
chống SR (PCSR) (phun thuốc tồn lưu
diệt muỗi và tẩm màn bằng hóa chất
diệt muỗi) cho những xã vùng trọng
điểm SR, cho những người đi rừng,
đi làm ăn xa tại những vùng sốt rét
lưu hành nặng. Xử lý kịp thời tại các
điểm có tình hình SR phức tạp, SR gia
tăng; điều tra và giám sát véc tơ truyền
bệnh thường xuyên, đánh giá xác định
độ nhạy cảm của véc tơ truyền bệnh
đối với hóa chất đang sử dụng để báo
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cáo cấp trên kịp thời, đảm bảo hiệu
quả của biện pháp phòng chống muỗi
SR; tổ chức khám phát hiện sốt rét
cho người dân, đặc biệt đối với vùng
trọng điểm SR, duy trì các điểm kính
xét nghiệm ký sinh trùng SR tại các xã
và tổ chức việc điều trị triệt để bệnh
nhân SR theo đúng hướng dẫn về điều
trị; tập huấn cho cán bộ làm công tác
PCSR để nâng cao năng lực về quản
lý và triển khai thực hiện, tổ chức tập
huấn cho cán bộ về chẩn đoán và điều
trị bệnh sốt rét; công tác tuyên truyền
giáo dục sức khỏe phòng chống SR
được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức
như: Tuyên truyền rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng về
các biện pháp phòng chống bệnh, lợi
ích của việc ngủ màn, điều trị đúng
phác đồ để người dân hiểu và tự giác,
tích cực thực hiện các biện pháp bảo
vệ, phòng chống SR cho bản thân
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và cho cộng đồng. Tổ chức mít tinh
hưởng ứng ngày “Thế giới phòng
chống sốt rét” 25/4 hàng năm nhằm
nâng cao nhận thức của cộng đồng
và phát động toàn dân tích cực tham
gia phòng chống bệnh SR. Thực hiện
các nghiên cứu về sử dụng test chẩn
đoán nhanh trong chẩn đoán bệnh SR,
nghiên cứu về phân vùng dịch tễ SR
và ảnh hưởng của bệnh đối với sự phát
triển kinh tế xã hội.

Những khó khăn của chương
trình:

Bằng những biện pháp phòng
chống chủ động, quyết liệt và đồng
bộ, bệnh SR đã dần được đẩy lùi, thời
điểm từ 2007 - 2010 cả tỉnh chỉ ghi
nhận vài ba trường hợp mắc SR/năm.
Tuy nhiên sự lơ là và thiếu cảnh giác
đã khiến dịch bệnh có dấu hiệu quay
trở lại, những năm gần đây số ca mắc
hàng năm có dấu hiệu tăng dần và

tập trung vào đối tượng người dân
sống trong vùng SR lưu hành cao,
chủ yếu là người nghèo, người dân
tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn của tỉnh. Bên cạnh đó
sự gia tăng di biến động dân số giữa
các địa phương theo mùa vụ từ vùng
không còn SR lưu hành đến vùng SR
lưu hành và từ vùng SR lưu hành đến
vùng không còn SR để đi làm kinh tế,
từ đó làm tăng nguy cơ mắc và lan
rộng SR cho cả nơi có dân đi và nơi
có dân đến. Phần nữa do tập quán của
người dân đi làm rừng, làm rẫy ngủ
lại qua đêm thường có tỷ lệ sử dụng
màn và các biện pháp bảo vệ cá nhân
thấp nên có nguy cơ mắc bệnh cao.
Trong khi đó chất lượng chẩn đoán và
điều trị SR tại các tuyến chưa cao, có
khi còn chẩn đoán nhầm với một số
bệnh khác như: Sốt xuất huyết, viêm
gan siêu vi, cúm gia cầm… nên việc
phát hiện và điều trị cho bệnh nhân
thường muộn, ảnh hưởng đến kết quả
điều trị cũng như phòng chống. Tổ
chức mạng lưới cán bộ làm công tác
PCSR tại các huyện, thành phố, trạm
y tế xã, phường luôn có sự thay đổi
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả
của chương trình.

Cần tiếp tục quan tâm, đầu tư
cho chương trình PCSR

Trước tình hình dịch bệnh SR có
nguy cơ quay trở lại tại nhiều tỉnh
thành trong cả nước, Chính phủ đã
ban hành kế hoạch hoạt động thực
hiện giai đoạn 2 “Chiến lược quốc
gia phòng chống và loại trừ sốt rét
giai đoạn 2015-2020 và định hướng
đến năm 2030” kèm theo quyết định
số 1920/QĐ-TTg ngày 27/10/2010,
theo đó chỉ đạo các tỉnh phải tiếp tục
đẩy mạnh triển khai tổ chức có hiệu
quả các hoạt động PCSR, đặc biệt
ở các xã trọng điểm, giám sát tình
hình SR và SR kháng thuốc. Nâng
cao chất lượng giám sát phát hiện,
chẩn đoán, điều trị SR và giám sát
côn trùng; quản lý các cơ sở y tế tư
nhân trong công tác khám và điều trị
bệnh nhân sốt rét, tăng cường hoạt
(Xem tiếp trang25)
Người dân tích cực tham gia tẩm mùng để chủ
động phòng chống Sốt rét. Ảnh: THẾ PHI
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HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG

Những buồn tủi
lùi dần vào quá khứ

B

ệnh phong là một trong những
căn bệnh đi cùng sự tiến bộ
của xã hội loài người lâu
nhất. Xuất hiện từ năm 1400 trước
Công nguyên. Theo quan niệm xưa,
bệnh phong là một trong tứ chứng nan
y “Phong, Lao, Cổ, Lại” còn có tên
gọi mang tính kì thị là bệnh cùi, bệnh
hủi. Bệnh gây ra nhiều vết thương
ngoài da, lở và nhiễm trùng, hư hại
các dây thần kinh, dẫn đến liệt cơ,
teo cơ và cụt, rụt tay chân, lở loét,
biến dạng. Trong quá khứ đã có thời
gian dài người mắc bệnh Phong bị
quan niệm là do Trời phạt nên bị ghê
sợ và xa lánh, thậm chí bị giết chết
hoặc xua đuổi vào sâu trong rừng.
Người bệnh phong khi bị phát hiện
chỉ còn một lựa chọn là sống biệt lập,
không người thân thích cho tới lúc
chết. Chính vì vậy, nhiều người buộc
phải dấu bệnh, sống âm thầm trong
gia đình. Những biến chứng tàn phế
của bệnh Phong sẽ dần dần xuất hiện,
ngày càng trầm trọng và làm cho mức
độ lây nhiễm càng tăng cao đối với
những người tiếp xúc gần.
Công tác loại trừ bệnh phong khỏi
vấn đề y tế cộng đồng không chỉ là
thực hiện nhiệm vụ, thiên chức của
những chiến sỹ áo trắng mà còn thể
hiện tính nhân văn, góp phần xây
dựng xã hội ngày càng văn minh
giàu mạnh.
Triển khai mạnh mẽ các hoạt động
phòng chống bệnh Phong
Là một tỉnh được thành lập vào
năm 1991, thời điểm đó BR-VT có

14

số người mắc bệnh Phong khá cao.
Chương trình Phòng chống bệnh
Phong được khởi động và triển khai
tích cực, tuy nhiên, kể từ năm 1994
trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh mới
củng cố và xây dựng lại mạng lưới cán
bộ chống phong từ tuyến tỉnh xuống
tận thôn, ấp và triển khai đồng bộ các
hoạt động. Tiếp nhận, tuyển dụng cán
bộ có trình độ chuyên khoa sâu, cử
những cán bộ làm công tác PC Phong
lên tuyến trên để đào tạo, tập huấn
nâng cao nghiệp vụ.
Mạng lưới cán bộ chống phong
các cấp, cộng tác viên, giáo viên các
trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đều
được tập huấn kỹ về kiến thức phòng,
chống bệnh phong. Là cánh tay nối

Vi khuẩn phong ăn cụt tay người bệnh. Ảnh: ST

dài, giúp phát hiện sớm các trường
hợp mắc bệnh phong tại cộng đồng để
kịp thời điều trị, giảm bớt gánh nặng
bệnh tật cho người bệnh.
Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm
công tác PC bệnh Phong tuy chưa
hùng hậu nhưng đủ trình độ chuyên
môn, đặc biệt rất nhiệt tình, tâm huyết
và linh hoạt trong thực hiện nhiệm
vụ. Không quản khó nhọc ngày đêm,
địa hình xa xôi vất vả, xuống tận cơ
sở khám phát hiện, quản lý, điều trị,
săn sóc tàn tật cho bệnh nhân phong
và kiên trì vãng gia, động viên, giám
sát người bệnh dùng thuốc đúng liều
lượng, đúng thời gian, không nên bỏ
trị; tuyên truyền những quan niệm
mới về bệnh phong để thay đổi, nâng
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Khám, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong
tại cộng đồng. Ảnh: T.L

cao nhận thức cho người dân, tránh
thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử với
người bệnh.
Nhớ lại những năm đầu thập niên
80, nhiều trường hợp khi phát hiện
bị bệnh Phong, CBYT đến nhà kín
đáo, nhẹ nhàng tư vấn cho gia đình
và người bệnh để triển khai điều trị
thì nhận được những lời lẽ nặng nề,
phản ứng gay gắt thậm chí còn mang
tiếng là “giá họa” cho gia đình họ.
Hay có những bệnh nhân nản lòng,
bỏ trị giữa chừng do thời gian điều
trị bệnh phong quá dài hoặc dị ứng
thuốc..., CBYT cũng phải kiên trì
động viên, thuyết phục nhiều lần mới
chấp nhận và tuân thủ liệu trình điều
trị. Bên cạnh đó, một số bệnh nhân
Phong thể nặng, cần phải điều trị kéo
dài tại bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí
Minh nhưng điều kiện gia đình quá
nghèo, hoặc là người dân tộc, trình độ
dân trí còn thấp không dễ gì họ chấp
nhận. Vậy là CBYT phải đến nhà năn
nỉ, dỗ dành mọi lẽ để họ chịu đi. Sau
vài ngày nhớ nhà đòi về, thì CBYT lại
tiếp tục đến dỗ dành, năn nỉ.
Những năm gần đây, Công tác
Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
tập trung tuyên truyền với các thông
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điệp: “ Bệnh phong được điều trị miễn
phí”; “Bệnh Phong không phải bệnh
di truyền”; “Bệnh Phong rất khó lây
nhiễm”; “Bệnh Phong chữa lành được
nếu phát hiện sớm, điều trị đúng phác
đồ”... Đến nay hơn 80% người dân
trong tỉnh đã hiểu đúng và không
còn kỳ thị với người bệnh phong;
Biết những địa chỉ tin cậy để được
khám, phát hiện sớm và điều trị; do
nhận thức về bệnh Phong được nâng
cao trong cộng đồng nên bệnh nhân
thường tự giác đến cơ sở Y tế để kiểm
tra. Được phát hiện sớm, điều trị kịp
thời nên tỷ lệ bệnh nhân Phong có tàn
phế (từ độ II) giảm rất nhiều.
Cho đến nay, mỗi năm chương
trình da liễu của TTYTDP tỉnh đã
khám và điều trị miễn phí cho hàng
trăm lượt bệnh ngoài da toàn tỉnh;
đã khám phát hiện hàng trăm bệnh
nhân phong mới đưa vào quản lý điều
trị. Tính đến thời điểm nàychương
trình phòng chống Phong của tỉnh
đã điều trị khỏi cho gần 1000 bệnh
nhân phong; còn 190 bệnh nhân tàn
tật phải chăm sóc suốt đời. Hàng năm
số bệnh nhân phong phát hiện mới rất
ít, chỉ từ 2-4 bệnh nhân, tất cả đều có
tiếp xúc với người bệnh phong trước
đó. Với những bệnh nhân có mức độ
tàn phế nặng thì được đưa về cơ sở
điều trị để chăm sóc lỗ đáo, bó nẹp
bột chỉnh hình, cấp giầy (loại giầy
chống tổn thương bàn chân) để hạn
chế mức độ tàn phế và khuyết tật do
bệnh phong gây ra.
Ngoài ra Trung tâm còn liên hệ
với các tổ chức quốc tế tìm kiếm
nguồn kinh hỗ trợ cho các hoạt động
của chương trình, bao gồm: Kinh phí
tập huấn đào tạo cán bộ chuyên trách;
đầu tư phương tiện đi lại cho cán bộ
làm công tác tuyên truyền; in tranh
ảnh, tờ rơi, áp phích tuyên truyền;
hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân phong
dùng để sửa nhà, xây nhà tình thương,
cho bò, heo, cấp vốn để bệnh nhân
Phong có điều kiện làm sinh kế, ổn
định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm và
tái hòa nhập cộng đồng.

Thành quả và mục tiêu trong giai
đoạn mới
Bằng quyết tâm của cả hệ thống
chính trị, sự chung tay của các tổ
chức xã hội và nhất là nỗ lực của
ngành y tế, trong đó phải kể đến sự
tâm huyết của các chuyên trách làm
chương trình phòng chống phong từ
tỉnh đến cơ sở, tỉnh BR-VT đã đạt chỉ
tiêu loại trừ bệnh phong cấp tỉnh với
mức xuất sắc đứng thứ 4 trong số các
tỉnh khu vực B2 cũ, đã được Bộ Y Tế
công nhận.
Không dừng lại ở đó, những người
làm công tác phòng chống phong của
tỉnh vẫn tiếp tục duy trì công việc của
mình với nhiệt tình và mục tiêu không
thay đổi nhằm tiến tới loại trừ bệnh
phong cấp huyện và thanh toán hoàn
toàn bệnh phong trên phạm vi toàn
tỉnh.
Hiện nay các chỉ số tỷ lệ bệnh lưu
hành là 0,016/10.000 dân; Tỷ lệ phát
hiện bệnh là 0,1/100.000 dân và tỷ lệ
tàn tật nặng/bệnh nhân mới (độ II) là
0%, đạt và vượt chỉ tiêu loại trừ bệnh
phong của Bộ Y tế. Tuy nhiên, không
thể chủ quan với bệnh vì đây là bệnh
nhiễm khuẩn, nên vẫn có thể tiếp tục
xuất hiện nhưng với một số lượng ít
hơn. Các cán bộ y tế vẫn phải tiếp tục
cảnh giác, phát hiện sớm và điều trị
sớm để ngăn ngừa bệnh không quay
trở lại.
Ngoài ra, chúng ta còn phải tiếp
tục chăm sóc cho số bệnh nhân
(thường là lớn tuổi) bị di chứng tàn
tật do phát hiện trễ, điều trị không kịp
thời từ nhiều năm trước để lại. Công
tác chăm sóc bao gồm: cấp bông băng
để tự chăm sóc tại nhà, phẫu thuật tại
Bệnh viện Da liễu khi cần, cung cấp
giày phòng ngừa bảo vệ bàn chân mất
cảm giác.
Bằng quyết tâm và kế hoạch cụ
thể, hy vọng trong thời gian không xa
những tàn tích và di chứng của bệnh
phong sẽ biến mất hoàn toàn trên quê
hương Bà Rịa- Vũng Tàu.
BS NGỌC CHẤN
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Giám sát chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống SXH
và bệnh do vi rút Zika.

CTV tư vấn, hướng dẫn sử dụng bao cao su
đúng cách để phòng chống HIV.

Tiêm chủng mở rộng – Một trong những chương trình
MTQGYT thành công nhất.
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Người dân tích cực tham gia tẩm mùng
để chủ động phòng chống Sốt rét.

Cho trẻ uống bổ sung Vitamin A.

Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng trong chương trình
phòng chống SDDTE.
Ảnh: THẾ PHI
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Phát tờ rơi phòng chống Zika cho khách nhập cảnh
tại cảng biển.

Khám, tư vấn cho hội viên CLB bệnh nhân THA&ĐTĐ
tại buổi sinh hoạt CLB hàng quý.

Hội thi tìm hiểu kiến thức về ATVSTP.

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao.

Hướng dẫn rửa tay đúng cách cho các cháu
trong trường mầm non để phòng chống TCM.

Quản lý thai tốt giúp nâng cao hiệu quả
chương trình CSSKSS.
Ảnh: THĂNG THÀNH
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BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

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

LÀM GÌ ĐỂ TIẾP TỤC BẢO VỆ THÀNH QUẢ LOẠI TRỪ UVSS?
BS. HÀ VĂN THANH - GIÁM ĐỐC TTYT DỰ PHÒNG:

Đẩy mạnh hơn công tác quản lý vắc xin và tiêm phòng
đủ mũi trong phòng ngừa uốn ván sơ sinh

N

ăm 2005 BR-VT đã góp phần cùng với Ngành Y
tế Việt Nam loại trừ UVSS. Từ đó đến nay, BRVT vẫn duy trì và bảo vệ thành quả đó, cụ thể
công tác tiêm đủ liều vắc xin phòng uốn ván (VAT) cho
PNCT như sau: năm 2010: 17.691/19.222 , đạt tỷ lệ 92%;
năm 2011: 22.530/23.861,đạt tỷ lệ 94,42%; năm 2012:
22.695/23.729, đạt tỷ lệ 95,6%; năm 2013: 19.778/23.147,
đạt tỷ lệ 85,44%; năm 2014: 18.991/21.696, đạt tỷ lệ
87,5%; năm 2015: 19.097/20.850, đạt tỷ lệ 91,59%. Đặc
biệt, từ năm 2005 đến nay không ghi nhận trường hợp
uốn ván sơ sinh…
Đạt được kết quả như vậy, đơn vị đã rất nỗ lực trong
công tác TCMR trên địa bàn tỉnh. Từ năm 1995, dịch vụ
TCMR đã bao phủ 100% xã, phường kể cả vùng sâu, vùng
xa, hải đảo. Con em của mọi gia đình, mọi dân tộc, mọi
tầng lớn xã hội trên địa bàn tỉnh đều được hưởng dịch vụ
TCMR, trong đó có dịch vụ phòng ngừa uốn ván sơ sinh
cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ tại những huyện
nguy cơ cao. Do đó, việc tiêm vắc xin uốn ván miễn phí
cho phụ nữ có thai được thực hiện thường xuyên liên tục
tại tất cả các điểm tiêm chủng trên phạm vi toàn tỉnh cùng
với các vắc xin khác trong chương trình TCMR.
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Trong thời gian tới TTYT dự phòng sẽ tiếp tục đẩy
mạnh công tác quản lý vắc xin và chiến lược tiêm vắc xin
uốn ván đủ mũi cho phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ
ở những huyện nguy cao. Theo đó, công tác tiêm phòng
(UVSS nói riêng và TCMR nói chung) tại tất cả các điểm
trên địa bàn sẽ được tăng cường công tác quản lý, theo dõi
để tránh tình trạng tiêm không đủ mũi hoặc không tiêm.
Nếu trẻ đẻ trong điều kiện không đảm bảo vô khuẩn, đẻ
rơi và người mẹ chưa được tiêm phòng uốn ván trong lúc
mang thai thì nên tiêm phòng uốn ván với SAT 1.500 đơn
vị, tiêm bắp một lần sau đẻ; tăng cường công tác tư vấn,
hướng dẫn cho các đối tượng được sau khi tiêm … Công
tác an toàn trong tiêm chủng đơn vị đặc biệt quan tâm vì
nó liên quan trực tiếp đến sự an nguy của con người, nên
việc bảo quản vắc xin từ khi tiếp nhận đến khi tiêm chủng
cho các đối tượng được kiểm tra, thực hiện và tuân thủ
đúng quy trình, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Bên cạnh
đó là công tác tổ chức tập huấn lại cho cán bộ làm tiêm
chủng, trực tiếp theo dõi và bảo quản vắc xin trong tiêm
chủng cũng được duy trì thường niên…
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BS. TRẦN THỊ LUYỆN - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CSSKSS:

Tăng cường công tác quản lý thai

Đ

ể bảo vệ thành quả loại trừ UVSS, Trung tâm
CSSKSS có vai trò quan trọng trong công tác
quản lý thai. Từ nhiều năm qua, đặc biệt là kể từ
khi Việt Nam được quốc tế công nhận là nước đạt chuẩn
loại trừ UVSS, công tác quản lý thai trên địa bàn toàn tỉnh
BRVT được quản lý rất chặt chẽ và thực hiện hiệu quả.
Đó là việc xây dựng được mạng lưới CSSKS xuyên suốt
từ tuyến tỉnh đến tận xã, phường. Qua đó, công tác chỉ
đạo tuyến được thông suốt, liền mạch, giúp cho công tác
quản lý mọi hoạt động trong khuôn khổ của chương trình
CSSKSS được thuận lợi. Bên cạnh đó có mạng lưới y tế
thôn, ấp, khu phố hỗ trợ nhiệt tình trong các hoạt động vãng
gia tại cộng đồng. Nhờ vậy, công tác quản lý thai trên địa
bàn mang lại hiệu quả khá cao. Hàng năm, tỷ lệ quản lý
thai luôn đạt trên 90% cao hơn so với tỷ lệ của toàn quốc,
cụ thể: năm 2014, quản lý 17.177 thai phụ/17.295 PN sinh

(đẻ) đạt 99% (toàn quốc là 96%); năm 2015, quản lý 17.388
thai phụ/17.565 PN sinh đạt 99% (toàn quốc là 96%)…
Trong thời gian tới, Trung tâm CSSKSS tiếp tục phát
huy tốt công tác quản lý thai trên địa bàn, trong đó sẽ tăng
cường hơn một số các hoạt động sau: công tác giám sát, chỉ
đạo tuyến, nhất là đối với các cơ sở y tế có sinh thực hiện
theo đúng Quyết định 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của
Bộ Y tế về việc hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế
có sinh, đặc biệt chú ý đến các bà mẹ không biết chữ để
hướng dẫn kỹ, cụ thể cách chăm sóc rốn cho bé tại nhà;
tăng cường thêm các hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho các
đối tượng là phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
các biện pháp chăm sóc sức khỏe trước và sau sinh; tăng
cường thêm các hoạt động quản lý thai tại cộng đồng…

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

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

C

húng ta hẳn còn không quên những năm cuối của
thời kỳ trước, tình trạng uốn ván sơ sinh nói riêng
và bệnh uốn ván nói chung (phong đòn gánh) rất
phổ biến, tỷ lệ tử vong cao, là mối quan tâm lớn của cộng
đồng và nỗi trăn trở của ngành y tế Việt Nam.
Bằng những nỗ lực vượt bậc của toàn ngành y tế, cùng
với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, chương trình TCMR
đã được triển khai tích cực, hiệu quả, song song với đẩy
mạnh công tác quản lý thai, hướng dẫn chăm sóc rốn sau
sinh và kết quả năm 2005 Việt Nam nói chung và BR-VT
nói riêng đã được công nhận là loại trừ UVSS.
Vì vậy không có lý do gì để chúng ta không tiếp tục
đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm
vắc xin phòng bệnh uốn ván và chăm sóc rốn sau sinh.
Điều quan trọng là phải tuyên truyền trên tất cả các đối
tượng, các tầng lớp nhân dân chứ không chỉ có đối tượng
đích là các phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh
đẻ, huy động sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban
ngành đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống
truyền thanh địa phương, chú trọng phối hợp với hội phụ
nữ, các trường THCS, THPT trên địa bàn. Bằng mọi giải
pháp đồng bộ, phải đạt và vượt các chỉ tiêu về TCMR(uốn
ván) và quản lý thai, chăm sóc rốn sau sinh theo yêu cầu
của chương trình đề ra.
Được biết, ngày 10/6/2016 Viện PASTEUR Tp.HCM
cũng đã có văn bản số 883/PAS-KSDB ngày 10/6/2016
yêu cầu 20 tỉnh, thành phía Nam với những nội dung chính

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ dưới 1 tuổi.

sau: Quản lý chặt chẽ các đối tượng phụ nữ có thai (PNCT)
trong địa bàn; tiêm chủng đạt tỷ lệ trên 80% ở PNCT và
trên 90% ở phụ nữ tuổi sinh đẻ những vùng nguy cơ cao;
giám sát chết sơ sinh đạt tỷ lệ trên 4/1.000 trẻ đẻ sống; Các
cơ sở y tế có sinh thực hiện theo đúng Quyết định 4620/
QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đặc
biệt lưu tâm đến việc chăm sóc rốn trẻ sơ sinh của các bà
mẹ không biết chữ; Truyền thông nâng cao nhận thức về
tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván
và chăm sóc rốn sau sinh.
Bài, ảnh: HOA VIỆT
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CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS-

năm- một chặng đường

Những khó khăn buổi đầu
thành lập

Trung tâm phòng chống HIV/
AIDS được thành lập vào tháng
8-2006, thời điểm đó HIV là căn bệnh
được ví như “đại dịch thế kỷ”, bởi lẽ
số người nhiễm HIV tăng theo cấp số
nhân, nhận thức của cộng đồng về căn
bệnh này cũng còn hạn chế, sự kỳ thị
vô cùng nặng nề vì đây là căn bệnh
mang tính xã hội, liên quan đến lối
sống, bên cạnh đó phác đồ điều trị căn
bệnh này cũng chưa hoàn thiện và đặc
biệt là chưa thể điều trị dứt điểm nên
HIV trở thành vấn nạn trên toàn cầu.
Tại tỉnh BR-VT, vào thời điểm
năm 2005, số ca nhiễm HIV mới phát
hiện là 110 cas; năm 2006, số lũy tích
nhiễm HIV đã lên tới 399 ca, chuyển
sang AIDS là 143 ca và tử vong tới 80
ca; năm 2007, số lũy tích nhiễm HIV
là 383 ca, chuyển sang AIDS là 230
ca và tử vong 167 cas... và BR-VT là
một trong 10 tỉnh có số người nhiễm
HIV cao nhất cả nước.
Trước những khó khăn, thách thức
đặt ra, Chương trình phòng chống
HIV/AIDS của tỉnh đã tích cực,
quyết liệt triển khai sâu tộng nhiều
hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Các biện pháp hoàn thành
mục tiêu

Để giảm thiểu số người lây nhiễm
HIV/AIDS, Trung tâm Phòng, chống
HIV/AIDS tỉnh đã cùng với các ban,
ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh
thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập
trung chủ yếu vào công tác giáo dục
truyền thông thay đổi hành vi phòng
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Chương trình methadone được triển khai thí điểm bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Ảnh: THẾ PHI

chống lây nhiễm HIV/AIDS; tập huấn,
cung cấp vật tư, hỗ trợ các cơ sở y tế
thực hiện tư vấn, xét nghiệm, điều trị
người nhiễm HIV/AIDS; thành lập và
hỗ trợ 2 cơ sở điều trị Methadone tại
TP Vũng Tàu và huyện Long Điền,
qua đó điều trị cho trên 700 đối tượng
bệnh nhân nghiện ma túy. Bên cạnh
đó, TT PC HIV/AIDS tỉnh còn phối
hợp với Trung tâm Y tế các huyện/
thành phố xây dựng mạng lưới cộng
tác viên, đồng đẳng viên, qua đó tiếp
cận truyền thông cho hàng chục ngàn
đối tượng nghiện chất ma túy và gái
mại dâm, phát hàng trăm ngàn bao
cao su và bơm kim tiêm sạch, đồng
thời thu gom hàng chục ngàn bơm
kim tiêm bẩn mỗi năm.
Cùng với Trung tâm phòng chống
HIV/AIDS tỉnh, các ban, ngành, đoàn,
hội và các trung tâm, cơ sở y tế địa

phương cũng đã thực hiện tích cực,
quyết liệt nhiều hoạt động phòng,
chống HIV/ADIS. Chẳng hạn, thông
qua buổi tuyên truyền phòng chống
tệ nạn mại dâm, Hội liên hiệp phụ nữ
tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền các nội
dung phòng lây nhiễm HIV/ AIDS.
Hay tại Trung tâm giáo dục lao động
và dạy nghề tỉnh, nơi tập trung cải tạo
cả ngàn đối tượng nghiện hút ma túy
và mại dâm - hai đối tượng có nguy
cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao- ngoài
việc điều trị bằng thuốc ARV cho các
học viên bị nhiễm HIV/AIDS, chăm
sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho các
học viên bị nhiễm HIV, Trung tâm
còn phối hợp tuyên truyền kiến thức
phòng chống HIV/AIDS cho tất cả
các học viên.
Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp
chính quyền, các sở, ban, ngành,
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đặc biệt là ngành y tế tỉnh, phải kể
đến sự hỗ trợ tích cực từ các dự án
quốc tế như Life-Gap, Quỹ toàn cầu,
Ngân hàng thế giới trong các hoạt
động phòng chống HIV/AIDS trên
địa bàn tỉnh. Trong gần 20 năm qua,
thông qua các dự án, các tổ chức quốc
tế này đã hỗ trợ 70% kinh phí hoạt
động phòng chống HIV/AIDS tại Việt
Nam. Các dự án tập trung vào hoạt
động điều trị người nhiễm HIV/AIDS
bằng thuốc ARV, dự phòng lây truyền
mẹ con, điều trị người nghiện bằng
thuốc Methadone, can thiệp giảm
thiểu tác hại...
Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp
chính quyền, các sở, ban, ngành, đặc
biệt là ngành y tế tỉnh, phải kể đến sự
hỗ trợ tích cực từ các dự án quốc tế
như Life-Gap, Quỹ toàn cầu, Ngân
hàng thế giới trong các hoạt động
phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn
tỉnh. Trong gần 20 năm qua, thông qua
các dự án, các tổ chức quốc tế này đã
hỗ trợ 70% kinh phí hoạt động phòng
chống HIV/AIDS tại Việt Nam, bao
gồm: Hoạt động tư vấn xét nghiệm
HIV tại các trung tâm, bệnh viện tuyến
tỉnh, 8 Trung tâm y tế huyện/Tp và các
cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện;
hoạt động điều trị người nhiễm HIV/
AIDS bằng thuốc ARV, dự phòng lây
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truyền mẹ con, điều trị người nghiện
bằng thuốc Methadone, can thiệp
giảm thiểu tác hại...

Kết quả và nhiệm vụ
giai đoạn mới

Nhờ sự hỗ trợ về kinh phí của các
tổ chức quốc tế và sự nỗ lực của các
cấp, các ngành và cộng đồng xã hội,
số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh
ngày càng giảm, tỉnh BR-VT đã thoát
khỏi nhóm 10 tỉnh/TP có tỷ lệ người
nhiễm HIV/AIDS/100.000 dân cao
nhất cả nước. Mục tiêu ban đầu đã
đạt được, tuy nhiên, hiện nay BR- VT
đang phải đối mặt với không ít khó
khăn, thách thức, ảnh hưởng không
nhỏ đến công tác phòng chống HIV/
AIDS và mục tiêu “đến năm 2030
không có người nhiễm HIV mới” của
tỉnh trong thời gian tới.
Mặc dù được các dự án nước ngoài
viện trợ, song mức độ bao phủ của
dịch vụ Phòng chống HIV/AIDS trên
địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế: số lượng
bao cao su, bơm kim tiêm phát miễn
phí mới chỉ đáp ứng được khoảng 50%
nhu cầu; số người nghiện chích ma túy
tham gia điều trị Methadone mới chỉ
khoảng 20%; Số người nhiễm HIV
được điều trị ARV mới chỉ chiếm hơn
31% trong tổng số người nhiễm HIV

Công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV ngày càng phát huy hiệu quả.
Ảnh: THẾ PHI

còn sống; những địa phương không
có dự án tài trợ, việc triển khai hoạt
động phòng, chống HIV/AIDS chưa
đi vào chiều sâu, các hoạt động chỉ
mới tập trung trong các tháng chiến
dịch truyền thông hoặc tuyên truyền
về phòng chống lây nhiễm HIV cho
đại diện các ban ngành, đoàn thể của
địa phương; Tình trạng phân biệt, kỳ
thị đối xử đối với người nhiễm HIV/
AIDS vẫn còn rất phổ biến ở cộng
đồng làm ảnh hưởng đáng kể đến việc
tiếp cận với dịch vụ điều trị của người
nhiễm HIV, là rào cản cho việc xét
nghiệm phát hiện HIV sớm và chuyển
gửi bệnh nhân đến các cơ sở chăm sóc
điều trị. Đây là những nguy cơ khiến
dịch HIV dễ bùng phát trở lại với tình
trạng kháng thuốc cao, đòi hỏi chi phí
lớn hơn nếu không có biện pháp khắc
phục kịp thời.
Ngoài những khó khăn, thách thức
kể trên, việc các dự án viện trợ nước
ngoài cắt giảm kinh phí tài trợ các
hoạt động trong công tác phòng chống
HIV/AIDS đang là thách thức lớn đối
với BR-VT. Tính từ năm 2008 đến
tháng 10/2015, các dự án nước ngoài
đã viện trợ cho BR-VT hơn 61 tỷ đồng
thực hiện các hoạt động phòng chống
HIV/AIDS. Tuy nhiên, từ năm 2011
trở đi, các dự án quốc tế bắt đầu cắt
giảm tài trợ do Việt Nam đã thoát khỏi
danh sách các quốc gia nghèo. Theo lộ
trình, đến năm 2016, các dự án Quốc
tế sẽ hoàn toàn kết thúc tại Việt Nam
cũng như tại BRVT.
Không chỉ các dự án nước ngoài
bị cắt giảm mà ngân sách từ Chương
trình Mục tiêu quốc gia về phòng
chống HIV/AIDS tại BRVT cũng
đang cắt giảm dần. Từ năm 2008
đến nay, ngân sách này đã cấp cho
BRVT hơn 14 tỷ đồng. Nếu như năm
2013, Chương trình Mục tiêu quốc gia
về phòng chống HIV/AIDS cấp cho
BR-VT hơn 2,3 tỷ đồng, thì đến năm
2014 cắt giảm xuống còn khoảng 700
triệu đồng, năm 2015 cắt giảm chỉ còn
khoảng hơn 800 triệu đồng. Và đến
(Xem tiếp trang29)
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Người thầy thuốc ưu tú nơi vùng xa
Xuyên Mộc là địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Văn
Hải – Giám đốc trung tâm y tế xuyên Mộc, là người đã có nhiều năm gắn bó, lăn lộn với mảnh đất
nơi đây, nhất là những năm dịch sốt rét, sốt xuất huyết, dịch tả còn hoành hành.
Gắn bó, trưởng thành
trên mảnh đất quê hương

Tốt nghiệp bác sỹ năm 1989, anh
đã chọn quê hương mình để phục vụ
với mong muốn mang lại niềm vui,
bớt đi gánh nặng bệnh tật cho người
dân. Chính từ đức tính cần mẫn, lòng
yêu nghề, say mê công việc, kiên trì
học hỏi đã giúp anh gặt hái được rất
nhiều thành công. Đến nay, qua 23
năm công tác, anh trải qua nhiều
cương vị khác nhau, từ Đội trưởng
đội vệ sinh phòng dịch (1990), Phó
giám đốc (1992) và từ năm 2004 đến
nay anh giữ chức vụ Giám đốc TTYT
Xuyên Mộc .
Ở cương vị quản lý, anh luôn có
những quyết định hợp lý, khả thi, phát
huy mọi tiềm năng, huy động cán bộ,
viên chức hăng hái làm việc, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và
nhân dân giao phó. Anh luôn mạnh
dạn đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, lấy hiệu
quả công việc làm thước đo; Tổ chức,
sắp xếp nhân sự hợp lý tại các khoa
phòng, đồng thời, chỉ đạo việc xây
dựng kế hoạch công tác năm, quý,
tháng cụ thể, chi tiết, sát hợp với thực
tế của đơn vị. Do vậy, công tác Y tế
trên địa bàn huyện Xuyện Mộc luôn
phát huy truyền thống là lá cờ đầu
tuyến huyện, đạt tiêu chuẩn bệnh viện
hạng 2 theo xếp hạng bệnh viện của
Bộ Y tế.
Công tác y tế dự phòng cũng được
anh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát,
quyết liệt. Từ một địa bàn trọng điểm
của nhiều loại dịch bệnh, đến nay
Xuyên Mộc đã là một trong những
đơn vị thực hiện tốt công tác phòng
chống dịch bệnh, triển khai hiệu quả
các chương trình y tế, 11/13 xã được
công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y
tế xã giai đoạn đến năm 2020.
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Bs Hồ Văn Hải (bên trái) nhận giấy khen của LĐLĐ tỉnh biểu dương gương điển hình tiên tiến
giai đoạn 2010-2014. Ảnh: THẾ PHI

Là người cần mẫn, đam mê nghiên
cứu khoa học, anh luôn chỉ đạo đơn vị
đẩy mạnh phong trào quan trọng này.
Hàng năm đơn vị đều có trên 10 đề tài
nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được
nghiệm thu và ứng dụng có hiệu quả.
Bản thân anh cũng trực tiếp thực hiện
4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
đã được nghiệm thu và triển khai ứng
dụng, đặc biệt là có 1 đề tài nghiên
cứu khoa học cấp tỉnh đã nghiệm thu
và được đánh giá xuất sắc.
Bên cạnh công tác chuyên môn,
Bs. Hải luôn coi trọng nhiệm vụ giáo
dục, tuyên truyền cho CBVC rèn
luyện nâng cao Y đức, quy tắc ứng
xử, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ
“ Lương Y như từ mẫu”. Dù ở tình
huống nào, anh cũng cố gắng tìm ra
phương pháp giải quyết tốt nhất với
từng sự việc, từng con người cụ thể.
Cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc,
Công đoàn cơ sở, anh chú trọng triển
khai cuộc vận động học tập và làm

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
một cách sát thực cụ thể, đem lại hiệu
quả thiết thực trong công tác chuyên
môn cũng như trong việc giáo dục
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
tình yêu thương người bệnh đối với
CBVCLĐ toàn đơn vị.
Với phẩm chất giản dị, khiêm tốn,
ham học hỏi, Trách nhiệm cao với
công việc, anh đã cùng tập thể đơn vị
nhiều năm luôn đạt nhiều thành tích
xuất sắc. Là thầy thuốc trẻ nhất được
phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu
tú ngay đợt đầu tiên của ngành Y tế
tỉnh; năm 2008 được Thủ tướng Chính
phủ tặng Bằng khen; đặc biệt, năm
2012, anh đã vinh dự được Chủ tịch
nước tặng thưởng Huân chương lao
động hạng III. Đây là những phần
thưởng cao quý ghi nhận những cố
gắng không mệt mỏi của anh góp phần
tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, chăm
sóc sức khỏe cho nhân dân.
ĐÌNH BÁCH
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Chuyện về bác sĩ điều trị

“BÉN DUYÊN” Y TẾ DỰ PHÒNG

P

hải khó khăn lắm tôi mới thuyết
phục được bác sĩ Đỗ Ngọc Lân
– Giám đốc TTYT TP. Vũng
Tàu sắp xếp cho một buổi gặp mặt.
Chẳng phải vì ở vị trí lãnh đạo một
đơn vị ông không có nhiều thời gian,
cũng chẳng phải vì tính ông xa cách,
khó gần, mà ngược lại, nếu ai đã từng
gặp hoặc tiếp xúc với ông chắc hẳn
đều có chung nhận định, trong giao
tiếp ông rất dễ gần, mộc mạc, dân
dã, cách xưng hô chẳng chút quan
cách. Trong công việc, miệng nói tay
làm, cụ thể, chi tiết và không bao giờ
thoái thác trách nhiệm. Nhưng cứ đến
phần khen thưởng hay biểu dương là
tên ông chẳng bao giờ thấy. Gần 30
năm gắn bó với ngành Y tế BR-VT,
ông chưa từng nhận bất kỳ một giấy
khen, phần thưởng nào vì ông không
bao giờ chịu nhận với cái lý rất đơn
giản: “Anh em trực tiếp làm vất vả
hơn mình”. Phải thuyết phục ông rằng:
“cháu muốn nhờ chú kể về hoạt động
của công tác Dự phòng những năm
đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước để
có thêm tư liệu về quá trình phát triển
của hệ Dự phòng cho Bản tin đặc biệt
kỷ niệm 60 năm Y tế Dự Phòng Việt
Nam”, ông mới miễn cưỡng đồng ý.
“Nhớ nhé! Chỉ viết về công việc
thôi, không được viết về tôi đâu đấy”,
ông cẩn thận dặn tôi lần nữa trước khi
bắt đầu câu chuyện. “Vâng, cháu sẽ kể
toàn về công việc, nhưng nếu có bóng
dáng của chú là do có sự liên quan
nên buộc phải nhắc đến thôi ạ!”, tôi
khôn khéo trả lời,trong lúc ông đang
tập trung trí nhớ, kiếm tìm kỷ niệm
về những năm tháng vừa làm công tác
điều trị kiêm cả dự phòng.

Từ phố thị ra đảo

Tôi học Y Bắc Thái, giờ là tỉnh
Thái Nguyên (1974-1980), ra trường
được giữ lại giảng dạy và làm cấp

BS. Đỗ Ngọc Lân - Giám đốc TTYT Dự phòng TP. Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI

cứu nội ở bệnh viện Đa khoa của tỉnh.
Công tác ở đó 8 năm, đến năm 1988
thì tôi chuyển công tác vào Vũng Tàu.
Lúc bấy giờ TYT Long Sơn –TP.
Vũng Tàu đang thiếu bác sĩ, vậy là
tôi được điều về đó công tác.
Phải nói thật rằng, cảm giác của
tôi lúc đó rất hụt hẫng. Đang công tác
tại một nơi mà cơ sở vật chất, trang
thiết bị đầy đủ (bệnh viện 750 giường,
Khoa Nội 150 giường, 1 tour trực ít
nhất cũng khoảng 10 người), nay đến
địa bàn mới, cơ sở vật chất thiếu thốn
đủ thứ. TYT Long Sơn thời điểm đó
chỉ gồm 5 dãy nhà cấp 4, có 5 cán
bộ Y tế, trong đó duy nhất tôi là bác
sĩ, tủ thuốc của trạm gần như không
có gì, sử dụng toàn bộ nước giếng,
nước mưa làm nước sinh hoạt, phục
vụ chuyên môn, phương tiện thông
thương với đất liền nhờ vào 3 chuyến
đò mỗi ngày (2 chuyến đi bến Súc
(Tp. Bà Rịa); 1 chuyến về cầu Rạch
Bà (Vũng Tàu)), điện thì không có,

mỗi tối đứng bên Long Sơn nhìn về
thành phố thấy xa xôi vời vợi... Lúc
đó tôi chỉ biết tự động viên mình: phải
cố gắng hơn nữa, vì học nghề Y mà
được làm việc ở nơi người dân thật
sự cần mình, đó là niềm hạnh phúc.
Do đời sống còn khó khăn, thiếu
thốn, cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển
nên dịch, bệnh hoành hành khắp nơi,
đặc biệt là dịch bệnh sốt rét, viêm ruột
hoại tử và tiêu chảy. Bệnh sốt xuất
huyết (SXH) thời điểm đó tuy không
nhiều nhưng thường diễn tiến nặng do
người dân còn chủ quan. Trước thời
điểm tôi về công tác, trung bình một
năm xã Long Sơn có khoảng 1, 2 cas
tử vong do SXH. May mắn thời gian
tôi về công tác tại trạm không để xảy
ra ca tử vong nào, có lẽ một phần cũng
nhờ từng trải qua công tác điều trị 8
năm nên ít nhiều tôi cũng đã có kinh
nghiệm và khả năng tiên lượng bệnh.
Những ca trở nặng, xác định không
đủ phương tiện, trang thiết bị điều
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trị là tôi chuyển ngay về đất liền để
được can thiệp kịp thời và cũng may,
thời điểm đó công ty Dược mở 1 quầy
thuốc ngay tại TYT Long Sơn, nên
nguồn thuốc không còn khan hiếm
nữa.
Tiếng là làm bác sĩ điều trị, nhưng
thực chất tôi phải kiêm nhiệm tất cả
mọi việc, các anh, em khác cũng vậy.
Khoảng 2, 3 tháng một lần, chúng tôi
đạp xe đến các khu dân cư trong xã
chích ngừa cho trẻ. Ý thức của người
dân thời điểm đó không cao như bây
giờ, một tháng chỉ có khoảng 20 cháu
đến TYT để chích ngừa (vì sinh ở
trạm nên được cán bộ Y tế hướng
dẫn, tuyên truyền), còn lại công tác
TCMR phải đến từng nhà thuyết phục,
vận động.Chuyện bị đuổi, bị chửi hay
nghi ngờ đến nhà ăn trộm không phải
là chuyện hiếm. Nhưng có một điều
hết sức đặc biệt mà đến giờ tôi vẫn
chưa hiểu, đó là trong điều kiện hết
sức khó khăn (kim tiêm dùng đi dùng
lại nhiều lần, khử trùng bằng nồi áp
suất) vẫn không xảy ra bất kỳ ca tai
biến nào do tiêm ngừa, thật là một
điều hết sức kỳ diệu.
Những năm tháng gắn bó trực tiếp
với xã Long Sơn không kéo dài, chỉ
khoảng 2 năm là tôi được ngành điều
chuyển về công tác tại phòng khám
Hữu Nghị (năm 1992 đổi tên thành
TTYT TP. Vũng Tàu). Cả Trung tâm
lúc bấy giờ có khoảng 30 cán bộ, trong
đó đội Y tế Dự Phòng có 7 người.
Khi mới về tôi vẫn làm bác sĩ điều trị,
nhưng sau đó tôi được bổ nhiệm lên
phó giám đốc, rồi giám đốc và tiếp
tục gắn bó với cả 2 mảng dự phòng
và điều trị từ đó đến nay.
Y tế Dự phòng ngày ấy- bây giờ
Nếu như những năm 90 của thế kỷ
trước quá trình đô thị hóa tại tỉnh BRVT diễn ra chậm, các loại dịch bệnh
phát triển chủ yếu do thiếu phương
tiện, thuốc men và do ý thức người
dân còn hạn chế, thì thời điểm năm
2004, 2005 do tốc độ đô thị hóa nhanh,
di dân tự do diễn ra ồ ạt, tác động lớn
đến môi trường, trong bối cảnh cơ sở
hạ tầng phát triển không theo kịp, trên
địa bàn tỉnh bắt đầu bùng phát một số

24

BS. Đỗ Ngọc Lân (giữa) trong một đợt giám sát công tác diệt lăng quăng phòng chống SXH
trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI

loại dịch bệnh như SXH, Tay - Chân Miệng... và xã đảo Long Sơn lúc bấy
giờ trở thành một điểm nóng về Sốt
Xuất huyết của Tp. Vũng Tàu.
Việc phun thuốc trên diện rộng để
dập dịch tại các phường trên địa bàn
thành phố Vũng Tàu được triển khai
tương đối thuận lợi nhưng riêng xã
đảo Long Sơn do địa bàn tách biệt,
việc di chuyển con người, trang thiết
bị qua để xử lý ổ dịch khá gian truân.
Hồi đó tôi với Bs Vương Khai Khoa
(lúc bấy giờ là đội trưởng đội Y tế
Dự Phòng) phải chuẩn bị mọi thứ từ
khoảng 2, 3 giờ chiều, sang tới đảo
khoảng 5 giờ chiều và phun thuốc
từ lúc đó cho tới nửa đêm mới xong.
Sau đó chúng tôi ở lại tới 8 giờ sáng
hôm sau làm công tác giám sát dịch
tễ, đánh giá hiệu quả của đợt phun
rồi mới di chuyển về Vũng Tàu. Cao
điểm có đợt phải phun ở Long Sơn 1
tuần 1 lần (1 tháng 4 lần phun) mới
dập được dịch.
Hiện nay công tác phòng chống
dịch, bệnh được chính quyền quan
tâm đầu tư hơn nhiều nhưng trên địa
bàn tỉnh nói chung, địa bàn thành
phố Vũng Tàu nói riêng vẫn lưu
hành những bệnh dịch nguy hiểm,
đặc biệt là dịch SXH, năm nào Vũng
Tàu cũng là “điểm nóng” nhất về

SXH của tỉnh. Có những việc dẫu
cho chúng ta cố gắng rất nhiều, vất
vả đêm ngày chưa chắc đã đem lại
kết quả như mong muốn, vì thực chất
để giải quyết tận gốc vấn đề còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố khác, không
chỉ nỗ lực của riêng ai hay của một
cấp, một ngành nào.
Đối với các loại dịch bệnh phát
sinh chủ yếu do đời sống, do ý thức
kém thì tăng cường giáo dục, tuyên
truyền một thời gian đã có những
chuyển biến, chẳng hạn như tiêu
chảy, viêm ruột hoại tử...nhờ tích cực
tuyên truyền “ăn chín, uống sôi” nay
đã không còn là vấn đề nan giải nữa.
Nhưng các loại dịch bệnh phát sinh
liên quan đến yếu tố môi trường thì
không dễ giải quyết tận gốc, trong
khi nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng
công tác phòng chống dịch bệnh là của
riêng ngành Y tế...
Do vậy theo tôi, bên cạnh việc duy
trì, đẩy mạnh chương trình TCMR,
xem đó là xương sống, trụ cột của
công tác dự phòng; phát triển cơ sở hạ
tầng ngang tầm với tốc độ đô thị hóa
thì cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa
công tác tuyên truyền, vận động toàn
xã hội tham gia vào công tác phòng
chống dịch bệnh, đặc biệt là sự tham
gia tích cực của ngành giáo dục. Các
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em học sinh sẽ là những tuyên truyền
viên tích cực, hiệu quả nhất, góp phần
nâng cao nhận thức của cả cộng đồng.

Sau 25 năm...

Làm Y tế Dự phòng sướng khổ do “tâm”

động kiểm soát việc bán thuốc sốt
rét tại các nhà thuốc tư để hạn chế
việc bán thuốc không đảm bảo chất
lượng; đảm bảo cung cấp đủ thuốc
SR có hiệu lưc cao, thuốc phối hợp
cho các tuyến, không để thiếu thuốc
ở tuyến xã và các bệnh viện; quản lý
dân di biến động, quản lý và giám
sát chặt chẽ bệnh nhân SR, điều tra
kịp thời những ca bệnh ngoại lai
xuất hiện. Phát hiện sớm, điều trị
kịp thời cho tất cả những bệnh nhân
nghi ngờ mắc SR; tiếp tục tập huấn
cho cán bộ làm công tác theo dõi
giám sát, đánh giá chương trình ở
tất cả các tuyến; hàng năm và sau
mỗi 5 năm, tổ chức tổng kết đánh
giá hiệu quả của chương trình, rút
ra những bài học kinh nghiệm kết
hợp với thi đua khen thưởng và xây
dựng mục tiêu, kế hoạch cho năm
tiếp theo sát với tình hình thực tế;
tăng cường đầu tư nguồn lực, nhân
lực làm công tác phòng chống và
loại trừ SR. Tập trung phát triển,
củng cố và duy trì mạng lưới cán
bộ làm công tác phòng chống SR
tại cơ sở, nhất là tại trạm y tế tuyến
xã; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng
chuyên môn, thành thạo các kỹ năng
phòng chống SR, khả năng quản
lý và kiểm soát được diễn biến SR
trên địa bàn; tiếp tục đầu tư kinh
phí cho công tác phòng chống và
loại trừ bệnh SR theo phân cấp của
Luật ngân sách nhà nước, phù hợp

Câu chuyện ông kể đi đến hồi kết
cũng là lúc nhân viên phòng hành
chính mang hồ sơ lên để ông xem và
phê duyệt. Nhìn đồng hồ đã quá 5
giờ, tôi xin phép ra về. Trước lúc về,
tôi xin phép ông được ghi chép lại
những tư liệu, những suy nghĩ, trăn
trở của ông để qua đó giúp cho những
CCVC-LĐ đang công tác trong ngành
hiểu thêm về quá trình xây dựng và
phát triển cũng như công việc thầm
lặng của những đồng nghiệp đã và
đang làm công tác Dự phòng. Tôi
cũng hứa với ông sẽ ghi chép trung
thực, chính xác và nhất là không tô
vẽ vai trò của người kể chuyện. Lần
này, ông đồng ý.
Để có thể họa nên bức chân dung
một bác sĩ gần 30 năm gắn bó với
ngành Y tế BR-VT, có lẽ còn rất nhiều
chi tiết mà người viết chưa chạm đến
hay nói cách khác là còn nhiều nét
khuyết. Nhưng với mục tiêu đặt ra
ban đầu là đem đến cho bạn đọc một
góc nhìn về quá trình xây dựng và
phát triển của y tế dự phòng tỉnh nhà
qua hồi ức của một nhân vật cụ thể, hy
vọng bài viết đã hoàn thành mục tiêu.
Từ câu chuyện ông kể, có thể mỗi
người sẽ có một cảm nhận khác nhau,
riêng tôi tâm đắc nhất một câu nói đúc
kết của ông - người bác sĩ làm công
tác điều trị nhưng gắn bó lâu năm với
lĩnh vực y tế dự phòng: “Không giống
như điều trị, thành công hay thất bại
có thể đánh giá ngay được qua kết
quả trên bệnh nhân để đánh giá hiệu
quả của công tác Dự phòng phải trải
qua nhiều khâu, nhiều phương pháp
và nhất là cần có thời gian. Vậy nên
nếu ai nói làm công tác dự phòng là
sướng và nhàn thì người đó đang nói
về những cán bộthiếu trách nhiệm
hoặc không làm. Còn nếu đặt cả cái
tâm mình vào công việc, xin thưa, làm
y tế Dự phòng…thừa gian truân…”.
KHÁNH CHI

(Tiếp theo trang 13)

với khả năng và điều kiện phát triển
kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn;
xây dựng kế hoạch và bố trí ngân
sách địa phương hàng năm đáp ứng
nhu cầu kinh phí cho công tác phòng
chống và loại trừ SR trên địa bàn
tỉnh; phối hợp với ủy ban nhân dân
các cấp chỉ đạo, tổ chức phối hợp
liên ngành và các tổ chức đoàn thể,
cộng đồng tại địa phương; xã hội
hóa công tác phòng chống và loại
trừ SR, huy động sự tham gia của
tất cả các Ban, ngành, tổ chức đoàn
thể, cộng đồng, y tế tư nhân trong
phòng chống và loại trừ SR;
đẩy mạnh truyền thông giáo dục
sức khỏe PCSR tới cộng đồng bằng
các phương tiện thích hợp, đặc biệt
là truyền thông trực tiếp cho đối
tượng đích, loại bỏ tư tưởng chủ
quan coi nhẹ công tác PCSR ở vùng
SR đã giảm thấp hoặc đã hết SR.
Phối hợp, huy động các ban ngành,
đoàn thể tích cực tham gia các hoạt
động truyền thông phòng chống và
loại trừ SR. Đưa công tác truyền
thông phòng chống và loại trừ SR
vào trường học. Tăng cường tính chủ
động của cộng đồng, trong việc thực
hiện các hoạt động phòng chống và
loại trừ SR: ngủ màn thường xuyên,
đến cơ sở y tế khám bệnh khi có sốt,
vệ sinh môi trường…
LÊ HÀ

Tẩm mùng hóa chất là biện pháp bảo vệ cho người dân tại vùng lưu hành sốt rét. Ảnh: S.T
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ó là tên gọi của Ys Trần
Thị Đẹp, đội Y tế dự phòng
TTYT huyện Đất Đỏ. Nhưng
cái tên cũng đúng với bản chất con
người chị - hiền lành, chu đáo, trách
nhiệm với nghề và thân thiện với đồng
nghiệp. Hơn 30 năm gắn bó với ngành
y, cũng là hơn 30 năm chị gắn bó và
dồn mọi tâm huyết cho công tác Y tế
Dự phòng.
Ước mơ theo học ngành Y, bắt
đầu nhen nhóm từ một dịp chị phụ
mẹ chăm bà ngoại bệnh và lớn dần
theo năm tháng. Nhưng để thực hiện
ước mơ ấy, bản thân chị phải nỗ lực
rất nhiều vì điều kiện gia đình rất khó
khăn, không một ai trong gia đình ủng
hộ. Chị đã phải “lén lút” và tranh thủ
tất cả thời gian rảnh rỗi ít ỏi có được
để nuôi dưỡng, biến ước mơ thành
sự thực, ngày đi thi, chị nói dối mẹ
lên tỉnh chơi...Rồi hạnh phúc dường
như vỡ òa khi chị biết mình đã đậu
vào trường Trung cấp y tế Đồng Nai.
Trước sự đã rồi, gia đình đành phải
đồng ý để chị theo học. Ba năm học
trung cấp Y, chị đều học khá các môn
lâm sàng Nội, Ngoại, Sản, Nhi, nhưng
môn học Vệ sinh phòng dịch chị đặc
biệt đam mê và đạt kết quả rất cao,
khiến thầy giáo chủ nhiệm đoán vui
“Mai mốt ra trường, có lẽ em sẽ làm
công tác vệ sinh phòng dịch đấy”.
Lời nói đùa hóa ra lại thật, vừa
mới ra trường chị được nhận nhiệm
vụ tại Đội Vệ sinh phòng dịch - Sốt rét
huyện Long Đất, trong vai trò chuyên
trách chương trình Tiêm chủng mở
rộng. Chị nhớ lại biết bao ngỡ ngàng,
khó khăn trong những ngày đầu công
tác. Lúc ấy, huyện Long Đất thuộc
tỉnh Đồng Nai, cứ đều đặn trước ngày
25 hàng tháng, chị phải cặm cụi đón
xe về Biên Hòa lĩnh vắc xin, sau đó,
chị phải đến từng nhà dân vận động
để tiêm ngừa cho trẻ. Những phản ứng
phụ của vắc xin cùng với nhận thức
chưa cao của người dân thời điểm
đó khiến công tác tiêm ngừa trở nên
khó khăn, chỉ tiêu tiêm chủng năm
nào cũng lẹt đẹt ở mức khoảng 50%.
Tiếng là tuyên truyền, thuyết phục
nhưng thực chất là ỉ ôi, năn nỉ mà
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Chị Đẹp

Chị Đẹp đang chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh trong một buổi tập huấn.

chưa chắc người dân đã đồng thuận.
Có một câu chuyện buồn, thỉnh thoảng
chị vẫn kể lại: “Dịp đó, chị cùng các
đồng nghiệp đến nhà tiêm cho bé 6
tháng tuổi trong một gia đình có 2 bé
bằng tuổi, có bà con với nhau nhưng
1 bé tiêm chủng đầy đủ còn bé kia
người cha không cho tiêm, mặc dù
chị đã mang thuốc đến nhà 3 lần năn
nỉ người cha vẫn không đồng ý, thậm
chí chị chỉ đề nghị cho bé uống thuốc
ngừa bại liệt thôi, người cha cũng vẫn
lắc đầu. Một thời gian sau, đứa bé ấy
bị sốt bại liệt để lại di chứng liệt chi”,
dù đã làm hết khả năng nhưng chị vẫn
thường tự trách mình nếu cương quyết
hơn một chút nữa thì chắc có lẽ đứa
bé ấy không bị di chứng liệt. Rồi kỷ
niệm của những lần cấp thuốc DDT
cho người dân, chở thuốc bằng xe bò
xuống cơ sở, ngủ lại trong vùng lưu
hành sốt rét và ngủ cùng với nơi chứa
hóa chất hôi hám, độc hại mà chẳng
ai nề hà hay than vãn…

Năm 1988, với những nỗ lực phấn
đấu bền bỉ chị được tín nhiệm giữ
chức đội trưởng Đội Vệ sinh phòng
dịch - Sốt rét huyện Long Đất với 7
nhân sự (trong đó có 2 nữ), trang thiết
bị chỉ gồm 01 hòm lạnh bảo quản vắc
xin bằng đá, 02 bình bơm tay, phương
tiện đi công tác trong huyện bằng xe
đạp. Thời điểm ấy, số cas mắc và chết
do các bệnh, dịch rất cao, tỷ lệ người
dân sử dụng nước sạch, sử dụng hố
xí hợp vệ sinh rất thấp; phương tiện
thông tin tuyên truyền rất hạn chế,
chưa có đội ngũ nhân viên y tế ấp,
nhân viên sức khỏe cộng đồng như
ngày nay. Kể về những cái được, mất
của người làm công tác y tế dự phòng
lúc ấy, chị chỉ dùng 2 chữ “tủi thân”,
vì lương thì ít, mà lại chẳng được
người dân hợp tác, coi trọng như các
bác sĩ, y sĩ hệ điều trị… Niềm vui mà
chị có được và cũng chính là động lực
để chị tiếp tục theo đuổi “cái nghiệp”
đã chọn chính là kết quả giảm mắc
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các bệnh truyền nhiễm trong chương
trình tiêm chủng mở rộng, giảm bệnh
sốt rét, giảm bệnh sốt xuất huyết theo
từng năm. Đến hôm nay, với công tác
phòng chống dịch chủ động, cùng với
sự nhận thức về công tác phòng bệnh
của người dân có khá hơn, phương
tiện, kinh phí dành cho công tác phòng
chống dịch được đầu tư nhiều hơn, đặc
biệt là sự hỗ trợ của lãnh đạo chính
quyền các cấp và các hội, đoàn thể tại
địa phương, công tác Y tế dự phòng
huyện Đất đỏ đã có một bước tiến
dài…công việc của chị cũng có nhiều
sẻ chia hơn, đỡ vất vả hơn.
Hiện nay, chị vừa là đội phó đội
Y tế dự phòng TTYT huyện Đất Đỏ,
vừa là chuyên trách các chương trình
phòng chống Sốt rét, Sốt xuất huyết,
Phong, chương trình Chăm sóc sức
khỏe tâm thần cộng đồng và chương
trình Tiêm chủng mở rộng. Để hoàn
thành tốt nhiệm vụ chị luôn có kế
hoạch cụ thể hàng tuần, tháng, quý,
năm và có sơ kết đánh giá hoạt động
từng chương trình, kịp thời khắc phục
những khó khăn tồn tại và đảm bảo
tiến độ cho các chương trình, đồng
thời luôn sẵn sàng hỗ trợ cũng như
trực tiếp tham gia công tác chuyên
môn của tất cả các chương trình nhằm
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tạo điều kiện giúp đỡ cho chuyên trách
các chương trình trong đội Y tế dự
phòng cũng như các chuyên trách
tuyến xã. Kết quả hoạt động nhiều
năm liền các chương trình mục tiêu
quốc gia về Y tế, hầu hết đều đạt và
vượt chỉ tiêu được giao. Với những
thành tích đạt được, ngoài Bằng khen
của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập
thể đội Y tế dự phòng TTYT huyện
Đất Đỏ năm 2010, cá nhân chị được
Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành
tích xuất sắc trong chương trình phòng
chống Phong năm 2008; UBND Tỉnh
tặng Bằng khen vì có thành tích xuất
sắc trong chương trình phòng chống
Sốt xuất huyết năm 2008; UBND tỉnh
tặng Bằng khen vì có thành tích xuất
sắc trong chương trình Chăm sóc sức
khỏe tâm thần cộng đồng...
Bên cạnh công tác chuyên môn,
chị Đẹp còn rất năng nổ, nhiệt tâm với
công tác đoàn thể. Hiện chị được đồng
nghiệp đơn vị tín nhiệm bầu giữ chức
vụ Chủ tịch công đoàn TTYT huyện
Đất Đỏ và là thành viên Ban nữ công
Công đoàn ngành Y tế.
Cùng gắn bó công tác lâu năm với
chị, Bs Lê Thị Lèo - Nguyên giám
đốc TTYT huyện Đất Đỏ dành nhiều
lời ngợi khen: “Ys Đẹp là người luôn

trách nhiệm cao với công việc, với
những kinh nghiệm có được chị luôn
đưa ra những ý kiến góp ý xây dựng
cho đồng nghiệp cũng như tham mưu
cho ban lãnh đạo. Ở vị trí đội phó
đội Y tế Dự phòng, chị luôn biết lắng
nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của đồng nghiệp, tập thể đội Y tế dự
phòng luôn là khối đoàn kết thống
nhất cao; Với người bệnh, chị luôn
vui vẻ, thương yêu và giúp đỡ tận
tình; Đối với công việc chị luôn biết
cách sắp xếp hợp lý và khoa học, hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Không lâu nữa chị Đẹp sẽ hoàn
thành nhiệm vụ và hưởng chế độ
hưu trí cho một đời cống hiến vì sự
nghiệp Y tế. Rồi sẽ có những cán bộ
trẻ, năng động thay thế công việc của
chị, nhưng với tất cả anh, em đã từng
gắn bó công tác chắc hẳn sẽ không bao
giờ quên người đồng nghiệp luôn gần
gũi, quan tâm sâu sắc đến tất cả mọi
người, luôn nhiệt tâm cống hiến hết
mình cho công việc, góp phần tích cực
vì sự phát triển chung của đơn vị cũng
như trong lĩnh vực Y tế dự phòng, tạo
nên một nét Đẹp rất đặc trưng của
ngành Y, một nét đẹp thanh khiết, lắng
sâu: “nét đẹp từ mẫu”.
Bài, ảnh: KHÁNH CHI

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ.
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Những bước chân không mỏi
của người trưởng trạm y tế
Vững vàng về chuyên môn,
gần gũi với đồng nghiệp,
hết lòng với người bệnh,
luôn luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Đó là
những nhận xét, đánh giá
của cán bộ, đồng nghiệp
và bệnh nhân khi nói về
NHS. Bùi Thị Hiệp - Trưởng
Trạm y tế thị trấn Long
Điền, huyện Long Điền,
tỉnh BR-VT.
NHS Bùi Thị Hiệp (bên trái) đang tuyên truyền phòng chống bệnh SXH cho người dân.

S

inh năm 1962 trong một gia
đình có truyền thống về nghề y.
Từ nhỏ chị Hiệp đã nuôi dưỡng
ước mơ được tiếp nối truyền thống gia
đình – chữa bệnh, cứu người.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung
học (năm 1984) chị thi và đậu sơ cấp
Trường Y tế Xuân Lộc Đồng Nai.
Cuối năm 1985 chị ra trường và về
làm việc tại TTYT Long Điền. Năm
1986, đơn vị cho chị học lên Trung
cấp Trường TCYT Đồng Nai, đến
năm 1991 ra trường và về lại đơn vị
làm việc. Năm 1993 được đơn vị cử
đến Phòng khám Phước Hải công tác.
Đến năm 1996, chị được cấp trên tin
tưởng trao trọng trách là Trưởng TYT
Long Điền cho đến nay.
Nhớ lại quãng thời gian công tác
tại TYT Phước Hải chị kể: Ngày ấy
dân trí còn thấp nên tồn tại rất nhiều
những quan niệm sai lầm như: lấy
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thuốc Ampicillin rắc lên rốn em bé
sơ sinh cho mau lành, phụ nữ mới
sanh nằm than, hơ bụng… Ngoài ra,
người dân còn có thói quen tự sanh
ở nhà và nhờ mụ vườn đến đỡ; tình
trạng đẻ rơi cũng rất phổ biến... Trước
thực trạng đó cán bộ Y tế phải thường
xuyên xuống cơ sở, vừa để đỡ sanh
vừa kết hợp tuyên truyền cho người
dân những kiến thức về chăm sóc sức
khỏe, đặc biệt là cách nuôi con theo
đúng khoa học. Nhưng ngày đó giao
thông đi lại rất khó khăn, mùa nước
nổi thì phải đi đò, khi nước rút thì phải
lội xình, mùa nắng thì cát bụi mù mịt.
Trang thiết bị y tế cũng nghèo nàn
lắm, khám bệnh chủ yếu bằng mắt
thường, khám tim thai bằng ống gỗ.
Đỡ sanh chỉ có bông, găng tay, kẹp
rốn, 2 pen và 01 kéo tất cả được đặt
trong “túi đẻ rơi”. Khi chuyển bệnh
nhân về TYT cũng chỉ có băng tre

hoặc võng, không có xe vận chuyển
như bây giờ. Công tác phòng chống
dịch bệnh cũng vất vả vô cùng, nhất là
chương trình TCMR. Để có thể chích
ngừa cho trẻ, cán bộ y tế phải đến từng
nhà tuyên truyền, vận động vì người
dân hoàn toàn không hiểu được lợi ích
của việc tiêm ngừa, họ chỉ thấy sau
mỗi lần tiêm thì trẻ bị sốt nên truyền
tai nhau không cho trẻ tiêm nữa. Thật
sự là đôi lúc cũng nản lắm, nhưng rồi
nhận thức của người dân cũng dần dần
được cải thiện, công tác dự phòng nhờ
đó cũng đỡ vất vả hơn trước.
Năm 1996 chị được chuyển địa
bàn công tác và được bổ nhiệm chức
danh trưởng trạm Y tế thị trấn Long
Điền. Thời gian đầu cũng gặp không
ít khó khăn nhưng nhờ có sự ủng hộ
của chính quyền địa phương, sự chỉ
đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên,
tinh thần đoàn kết của tập thể và đặc
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biệt chị đã gây dựng được một mạng
lưới y tế thôn, ấp rộng khắp nên công
tác phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn được triển khai rất hiệu quả. Các
chương trình, mục tiêu quốc gia đều
đạt kết quả cao, nhiều chương trình
vượt các chỉ tiêu đề ra. 100% phụ nữ
mang thai được khám, theo dõi đầy
đủ, đúng định kỳ; 100% phụ nữ mang
thai được tiêm ngừa uốn ván; tỷ lệ tiêm
chủng, bổ sung Vitamin A cho trẻ đạt
100%; trên 95% cặp vợ chồng trong
độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp
tránh thai hiện đại; trẻ sinh ra được bú
sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu
và thường xuyên được cân đo theo dõi
phát triển chiều cao, cân nặng.
Năm 2005, TYT Long Hải là trạm
đầu tiên trên địa bàn của huyện Long
Điền được công nhận đạt Chuẩn quốc
gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010 và
năm 2014 đạt Bộ tiêu chí quốc gia về
y tế xã giai đoạn 2011-2020.
Từng có thời gian công tác cùng
chị nên Bs. Nguyễn Văn Trung - Giám
đốc TTYT Long Điền có những nhận
xét rất xác đáng: “NHS. Bùi Thị Hiệp
luôn hoàn thành tốt mọi công việc
được cấp trên giao phó, được bà con
nhân dân tin tưởng nên ở vị trí, cương
vị nào cũng hoàn thành tốt. Đặc biệt,
NHS Hiệp thường xuyên bám sát địa
bàn, chủ động triển khai công tác
phòng chống dịch bệnh nên thời gian
qua trên địa bàn thị trấn không có dịch
bệnh lớn nào xảy ra”.
Với những nỗ lực, phấn đấu trong
suốt 31 năm công tác, NHS. Bùi Thị
Hiệp đã được nhận nhiều giấy khen
của huyện, đặc biệt năm 2007 chị đạt
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm
2011 được Bộ Y tế tặng Bằng khen
trong Chương trình DS-KHHGĐ, năm
2013 và 2014 UBND tỉnh tặng bằng
khen và năm 2015 chị vinh dự là cá
nhân điển hình tiêu biểu trong Phong
trào thi đua yêu nước của Ngành Y tế
giai đoạn 2010 - 2015.
Bài, ảnh: HOA VIỆT
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Công tác phòng, chống...
(Tiếp theo trang 21)

năm 2016, Chương trình này cũng
sẽ kết thúc trên cả nước cũng như
tại BR-VT. Điều này ảnh hưởng rất
lớn đến việc triển khai các hoạt động
truyền thông, can thiệp giảm tác hại
và nhất là hoạt động chăm sóc điều
trị trong HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
Nguồn kinh phí viện trợ bị cắt
giảm, nếu không được bổ sung kịp
thời sẽ dẫn đến độ bao phủ phát bơm
kim tiêm, bao cao su miễn phí cho
các đối tượng nguy cơ cao như gái
mại dâm, nghiện ma túy; mạng lưới
đồng đẳng viên bị thu hẹp, người
nhiễm HIV không đủ chi phí sẽ bỏ
điều trị ARV, người nghiện chích
ma túy sẽ bỏ điều trị Methadone....
BR-VT sẽ phải đối mặt với rất nhiều
nguy cơ như: số người nhiễm HIV
sẽ bùng phát trở lại, số người chết
vì AIDS sẽ tăng lên, bệnh nhân HIV
đang điều trị ARV (nếu không theo
đuổi việc điều trị tự túc) nhiều khả
năng bị kháng thuốc. Sau này, nếu
có kinh phí để thực hiện tiếp chương
trình thì sẽ tốn kém công sức, tiền
bạc hơn gấp nhiều lần.

Đứng trước tình hình mới, khó
khăn mới, trước mắt, Chương trình
phòng chống HIV/AIDS tỉnh BRVT sẽ chuyển hướng từ dựa vào viện
trợ sang phân cấp và lồng ghép vào
hệ thống y tế, chủ yếu sử dụng ngân
sách nhà nước và bảo hiểm y tế. Để
bảo đảm tính bền vững cho công
tác phòng chống HIV/AIDS cũng
như duy trì hiệu quả điều trị, bệnh
nhân cần tích cực tham gia BHYT,
bên cạnh đó chương trình sẽ tham
mưu hỗ trợ một phần kinh phí từ
“Kế hoạch bảo đảm tài chính cho
các hoạt động phòng chống HIV/
AIDS giai đoạn 2015-2020”.
Nhìn lại chặng đường đã qua với
biết bao khó khăn thử thách, song
BGĐ, tập thể đơn vị Trung tâm PC
HIV/AIDS vẫn đoàn kết, phấn đấu
vươn lên hoàn thành các mục tiêu
đề ra. Đứng trước giai đoạn mới với
hàng loạt các thử thách mới, hy vọng
Trung tâm vẫn phát huy tính chủ
động, linh hoạt, từng bước đẩy lùi
căn bệnh HIV/AIDS, góp phần vào
công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
cho người dân tỉnh nhà.
PHƯƠNG LINH

Tư vấn điều trị ARV cho bệnh nhân HIV. Ảnh: THẾ PHI
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Không chủ quan với bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
là gì?

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
là một tập hợp các bệnh như: viêm
phế quản mạn tính, khí phế thũng và
hen phế quản có tình trạng tắc nghẽn
đường thở không hồi phục.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
được coi là «sát thủ vô hình» đối
với con người bởi nó diễn biến âm
thầm, không gây nguy hiểm tức thì
nhưng để lại hậu quả lâu dài. Người
mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
thường xuyên bị khó thở dẫn đến thiếu
ô xi trong máu, tình trạng này kéo dài
gây mệt mỏi, khó thở, tức ngực, ho,
suy nhược... Đặc biệt, bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính dễ dẫn đến các biến
chứng bệnh phổi khác như viêm phổi,
tràn khí màng phổi, ung thư phổi, tâm
phế mạn, suy tim... Đối với người bị
bệnh đái tháo đường, bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính sẽ khiến bệnh ngày
càng nặng thêm

Ai có nguy cơ mắc bệnh?

Người có nguy cơ cao mắc bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính là
những người trên 35 tuổi

có tiền sử hút thuốc lá nhiều; người
thường xuyên làm việc trong môi
trường độc hại, có sức đề kháng kém,
có người thân trong gia đình bị bệnh.

Những yếu tố nguy cơ gây
bệnh?

Những yếu tố nguy cơ gây bệnh
gồm có: Hút thuốc lá, thuốc lào hoặc
hít phải khói thuốc; tiếp xúc với khói
(bếp than, củi, rơm…); tiếp xúc với
bụi, hóa chất nghề nghiệp; nhiễm
trùng hô hấp tái đi tái lại vv…

Dấu hiệu nhận biết của bệnh?

Biểu hiện ban đầu của bệnh nhân
mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là
ho, khạc đờm kéo dài vào buổi sáng.
Tiếp đó là khó thở khi gắng sức, lúc
bệnh nhân leo cầu thang, khi đi nhanh
trên đường bằng. Đợt cấp của bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính, các biểu
hiện nặng hơn, người bệnh có sốt,
đau ngực, nhịp tim nhanh, phù chân,
khó thở và khạc đờm nhiều hơn, đờm
đục màu. Những đợt cấp này ngày
càng nhiều và nghiêm trọng hơn.

Điều trị bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính như thế nào?

Bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính là căn bệnh
không thể chữa khỏi
hoàn toàn mà chỉ
có thể làm giảm
triệu chứng, làm
chậm quá trình
tổn thương

phổi, cải thiện chất lượng cuộc sống
cho người bệnh. Bệnh thường khó
phát hiện ở giai đoạn đầu, sau một
thời gian tiến triển âm thầm, đến lúc
phát hiện ra thì chức năng hô hấp đã
bị tổn thương quá nặng. Vì vậy, lời
khuyên của bác sĩ là nên đi khám ngay
khi thấy có các triệu chứng như: ho
có khạc đờm kéo dài, khó thở, để phát
hiện bệnh sớm và có biện pháp điều
trị thích hợp.
Bên cạnh đó, người bệnh cần:
không hút thuốc lá, thuốc lào, tránh
tiếp xúc với khói thuốc. Nếu có hút
thuốc thì cần bỏ thuốc ngay; đeo khẩu
trang khi tiếp xúc với bụi, giữ ấm cổ
ngực khi lạnh; tuân thủ phác đồ điều
trị: dùng đúng thuốc, đủ liều, đúng
thời gian; khi muốn dùng các thuốc
khác cần có ý kiến bác sĩ; phát hiện
sớm các biểu hiện của đợt cấp để điều
trị kịp thời; tuân thủ chế độ ăn uống,
tập ho, tập thở sâu; khám sức khỏe
định kỳ để được theo dõi và quản lý
bệnh.
Hiện nay, chương trình phòng
chống bệnh hen và bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính đang được triển khai
trên địa bàn tỉnh BR-VT. Bệnh viện
phổi Phạm Hữu Chí tỉnh BRVT, địa
chỉ tại xã An Nhất – huyện Long Điền
là đơn vị quản lý, triển khai thực hiện
chương trình. Tại bệnh viện Bà Rịa,
bệnh viện Lê Lợi có các câu lạc bộ
người bệnh hen phế quản và bệnh phổi
tắc nghẽn mạn tính, tổ chức sinh hoạt
hàng quý. Các cơ sở y tế có tư vấn
miễn phí về bệnh hen và bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính. Khi cần được khám,
tư vấn, hỗ trợ, người bệnh hãy đến các
bệnh viện trên.
Cần chủ động phòng ngừa bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính để bảo vệ sức
khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
T.T.V
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Đo chức năng hô hấp cho bệnh nhân
tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: T.L
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“10 triệu

bước chân cùng
phòng chống bệnh
đái tháo đường”
Văn nghệ chào mừng.

BS Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế phát biểu phát động tại
lễ mít tinh.

Toàn cảnh buổi lễ mít tính.

Thả bóng bay mang thông điệp phòng chống ĐTĐ.

Đi bộ đồng hành sau lễ phát động.
Ảnh: TRẦN HIÊN

Trung tâm Phòng chống HIV AIDS.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Y TẾ DỰ PHÒNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU

25
năm
đồng hành cùng

sự phát triển của
Ngành Y tế

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản,

Trung tâm Y tế dự phòng.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe.
Ảnh: THẾ PHI

