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THƯ CỦA HỒ CHỦ TỊCH 
GỬI HỘI NGHỊ CÁN BỘ Y TẾ ĐẦU NĂM 1955

Gửi hội nghị cán bộ y tế
Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác sĩ ở Nam về?) các chú vui vẻ mạnh khỏe, 

hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực, và làm việc cho tiến bộ.
Bác góp vài ý kiến sau đây để giúp các cô các chú thảo luận:
- Trước hết là phải thật thà đoàn kết: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì 

vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.
Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y 

tế từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc 
và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y 
tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh: Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. 
Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó 
là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như 
anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ 
mẫu”, câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta: Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì y học cũng 
như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng 
bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta. Y học 
càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng.

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, 
thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và 
phối hợp thuốc “đông” và thuốc “tây”.

Mong các cô các chú cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ.
Chào thân ái và thành công

2-55 
HỒ CHÍ MINH
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 PV: Mùa Đông - Xuân thường 
xuất hiện nhiều dịch bệnh, nhất là sau 
Tết mọi người hay chủ quan với việc 
bảo vệ sức khỏe. Xin Bác sĩ cho biết, 
tình hình dịch bệnh trên địa bàn hiện 
nay diễn biến như thế nào? Và công 
tác phòng chống dịch của tỉnh ta hiện 
nay ra sao? 

Bs.Hà Văn Thanh: Năm 2015, 
do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, 
nên không chỉ Việt Nam mà trên toàn 
thế giới tình hình dịch bệnh có nhiều 
diễn biến phức tạp, nhất là xuất hiện 
những dịch bệnh mới nổi như MES-
CoV, Ebola. Trong khi đó, theo đánh 
giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam 
là một trong năm nước chịu ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu nặng nhất, vì vậy 
tình hình dịch bệnh tại nước ta chắc 
chắn sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là trong 
mùa Đông - Xuân và trong dịp Tết 
Nguyên đán Bính Thân, lễ hội Xuân 
2016. Hiện nay, ngoài những dịch 
bệnh lưu hành đang diễn biến phức 
tạp như TCM, cúm mùa, SXH… thì 
một số dịch bệnh từ lâu không xuất 
hiện như Bạch hầu, Ho gà đang có 
chiều hướng quay trở lại tại một số địa 
phương trong cả nước; Tình hình bệnh 
truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh BRVT 

tương đối ổn định, là năm đầu tiên 
không ghi nhận trường hợp tử vong do 
bệnh TCM kể từ năm 2008 đến nay, 
là năm thứ 2 không ghi nhận tử vong 
do bệnh Dại kể từ năm 2007. Một số 
bệnh truyền nhiễm giảm số ca mắc và 
tử vong như: Bệnh TCM số ca mắc 
giảm 33,6%, không ghi nhận tử vong, 
bệnh Thủy đậu giảm 27%, Uốn ván 
không phải UVSS giảm 45,5%, bệnh 
cúm mùa giảm 80%,… tuy nhiên vẫn 
còn những bệnh ghi nhận số ca mắc 
tăng cao, có ca tử vong như: SXH số 
ca mắc tăng 30,2%, ghi nhận 01 trường 
hợp tử vong, bệnh Quai bị tăng gấp 5,9 
lần, bệnh Thương hàn tăng 2,5 lần. Ghi 
nhận nhiều chùm ca bệnh Thủy đậu, 
Quai bị tại cộng đồng và trường học.

Để chủ động phòng, chống các dịch 
bệnh trong mùa Đông - Xuân, ngoài 
kế hoạch thường niên, Ngành Y tế đã 
tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các 
huyện, thành phố tăng cường phối hợp 
các cơ quan chức năng giám sát chặt 
chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là trên 
gia cầm có nguy cơ lây nhiễm sang 
người; kiểm soát việc vận chuyển, kinh 
doanh gia cầm và các sản phẩm gia 
cầm. Tổ chức các hoạt động giám sát 
tại cộng đồng và cửa khẩu, nhằm phát 

hiện sớm, khẩn trương xử lý ổ dịch 
không để lây lan ra cộng đồng. Các 
đơn vị trực thuộc Ngành Y tế tổ chức 
phân tuyến thu dung, cấp cứu điều trị 
người bệnh tránh lây nhiễm chéo trong 
các cơ sở y tế, hạn chế thấp nhất tử 
vong. Phối hợp các ngành liên quan 
bảo đảm an toàn thực phẩm và ngăn 
ngừa các bệnh truyền nhiễm qua thực 
phẩm; tiến hành thường xuyên công 
tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 
các vi phạm về an toàn thực phẩm trên 
địa bàn… Ngoài ra, các đơn vị, các địa 
phương cũng có kế hoạch sẵn sàng và 
chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, trang 
thiết bị, nguồn nhân lực để sẵn sàng 
hỗ trợ, triển khai các hoạt động phòng, 
chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
về các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh mùa Đông - Xuân như cảm, cúm, 
tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu,TCM, 
SXH,… lợi ích của việc tiêm phòng 
vắc-xin phòng bệnh để tự bảo vệ cho 
bản thân, gia đình và cộng đồng. 

 PV: Bên cạnh công tác phòng, 
chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân thì 
bệnh do vi rút Zika đang diễn biến rất 
phức tạp, lây lan nhanh, nhất là tại 
khu vực Châu Mỹ. Xin Bác sĩ cho biết 
dự báo nguy cơ dịch đối với VN nói 
chung và BR-VT nói riêng? Ngành Y 
tế đã có kế hoạch như thế nào để tham 
mưu UBND tỉnh các biện pháp phòng 
ngừa và các giải pháp nhằm ứng phó 
hiệu quả nếu dịch xảy ra?

Bs.Hà Văn Thanh: Trong thời 
gian cuối năm 2015, đầu năm 2016, 
tình hình dịch bệnh do vi rút Zika diễn 
biến phức tạp, lây lan nhanh trên nhiều 
quốc gia. Đến ngày 16/3/2016, theo 
thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, 
trên thế giới đã ghi nhận 54 quốc gia 
và vùng lãnh thổ có sự lưu hành hoặc 
lây truyền vi rút Zika, chủ yếu ở các 

Y TẾ BR-VT: 

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
mùa Đông - Xuân và dịch bệnh do vi rút Zika
Theo các chuyên gia dịch tễ, khi thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân thường 
tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… là điều kiện thuận 
lợi cho các mầm bệnh (vi khuẩn, vi rút) phát triển và lây lan… Hiện Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã có cảnh báo về dịch bệnh do vi rút Zika 
đã xuất hiện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. 
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm bệnh do vi rút 
Zika, tuy nhiên nguy cơ dịch có thể xâm nhập và lây lan rộng trong cộng 
đồng là hoàn toàn có thể. Trước thực trạng nêu trên, chúng tôi đã có cuộc 
phỏng vấn Bác sĩ Hà Văn Thanh – Giám đốc TTYT Dự phòng tỉnh BRVT 
xung quanh công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân và dịch 
bệnh Zika mới nổi giúp cộng đồng có thêm kiến thức để phòng tránh. 
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nước thuộc khu vực Nam Mỹ, khu vực 
Caribe và các quần đảo ở Thái Bình 
Dương. Ngày 08/3/2016 Tổ chức Y tế 
thế giới đã triệu tập cuộc họp lần thứ 
hai của Ủy ban khẩn cấp thực hiện 
điều lệ y tế quốc tế đánh giá ngày càng 
có nhiều bằng chứng cho thấy có mối 
liên quan giữa các trường hợp mắc 
bệnh đầu nhỏ với vi rút Zika và nhận 
định dịch bệnh này vẫn tiếp tục là sự 
kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan 
ngại quốc tế. Tại Việt Nam, theo kết 
quả báo cáo từ các đơn vị kiểm dịch 
y tế tại các cửa khẩu quốc tế, trong 
thời gian từ tháng 12/2015 đến nay 
chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ 
mắc bệnh do vi rút Zika về từ vùng có 
dịch và các kết quả giám sát tiếp tục 
khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận 
trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika. 
Song chúng ta cần tiếp tục cảnh giác 
với nguy cơ xâm nhập của vi rút Zika 
vào nước ta. Tỉnh BR-VT hội đủ các 
yếu tố nguy cơ tạo điều kiện cho sự 
xâm nhập của vi rút Zika: du lịch, giao 
thương, cảng biển,… đặc biệt tỉnh ta 
là một trong những địa phương có sự 
hiện diện muỗi vằn gây bệnh Sốt xuất 
huyết cũng là véc tơ trung gian truyền 
bệnh do vi rút Zika, do đó việc triển 
khai ngay kế hoạch phòng chống bệnh 
do vi rút Zika là hết sức cấp bách. 

Ngành Y tế đã tham mưu UBND 
tỉnh triển khai ngay công điện của Bộ 

Y tế về phòng chống dịch bệnh do vi 
rút Zika kịp thời đến tất cả Sở Ngành, 
các địa phương trong tỉnh; kịp thời 
tham mưu kế hoạch cụ thể về công 
tác phòng chống dịch bệnh do vi rút 
Zika trên cơ sở hướng dẫn chuyên môn 
của Bộ Y tế về giám sát, phòng chống 
và thu dung điều trị trong từng tình 
huống cụ thể. 

Trong tình hình hiện nay, tập trung 
vào ba hoạt động chính là: giám sát 
ca bệnh xâm nhập, tuyên truyền và 
triển khai các hoạt động diệt muỗi, 
diệt lăng quăng. 

 PV: Bác sỹ có khuyến cáo gì cho 
người dân cũng như khách du lịch để 
chủ động phòng ngừa dịch bệnh mùa 
Đông -Xuân nói chung cũng như là đối 
với dịch bệnh do virut Zika nói riêng?

Bs.Hà Văn Thanh: Như đã nêu 
trên, trong tình hình hiện nay, dịch 
bệnh luôn là nguy cơ hiện hữu trong 
đời sống xã hội ở mọi thời điểm, đặc 
biệt là giai đọan giao mùa hiện nay.

Đối với người dân, cần thực hiện 
việc tiêm vắc- xin phòng bệnh đầy 
đủ và đúng lịch như hướng dẫn của 
ngành y tế; thường xuyên giữ ấm cơ 
thể khi trời chuyển lạnh; tránh tiếp 
xúc với những người đang có dấu hiệu 
mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, 
bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sởi, thủy 
đậu,…Đồng thời, người dân cần ăn 

uống đủ chất, bảo đảm dinh dưỡng; 
bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường 
xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh 
mũi, họng hằng ngày; bảo đảm vệ sinh 
môi trường, vệ sinh gia đình,... Khi có 
các dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh cần 
đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để 
được tư vấn hướng dẫn, khám và điều 
trị kịp thời.

Để chủ động phòng chống bệnh do 
vi rút Zika xâm nhập và lây lan, Bộ Y 
tế khuyến cáo các biện pháp sau đây:

1. Phụ nữ có thai hoặc dự định có 
thai trong vòng 6 tháng tới không nên 
đến các quốc gia đang có dịch bệnh 
do vi rút Zika khi không cần thiết.  
Danh sách các quốc gia lưu hành hoặc 
ghi nhận vi rút Zika được cập nhật 
trên Website của Cục Y tế dự phòng: 
http:www.vncdc.gov.vn.

2. Người đi/đến/về từ quốc gia 
đang có dịch bệnh do vi rút Zika chủ 
động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 
ngày, nếu có dấu hiệu bất thường về 
sức khỏe hãy đến cơ sở y tế để được 
khám, tư vấn và điều trị. Điện thoại 
đường dây nóng: 0989. 671. 115.

3. Để phòng chống bệnh do vi rút 
Zika, người dân hãy áp dụng các biện 
pháp chống muỗi đốt, chủ động diệt 
muỗi và lăng quăng. 

  Xin cảm ơn Bác sĩ!
TRẦN NGỌC

(thực hiện)

Hội nghị triển khai kế hoạch ứng phó nhanh với dịch bệnh do vi rút Zika. Ảnh: XUÂN LÊ
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Hàng năm sau Tết Nguyên đán, 
người dân thường đi lễ hội 
để cầu mong những điều tốt 

lành sẽ đến trong năm mới. Chính vì 
vậy, nhiều dịch vụ, nhà hàng phục vụ 
ăn uống nở rộ nhằm đáp ứng nhu cầu 
của du khách.

An toàn vệ sinh thực phẩm tại 
các lễ hội là vấn đề cần được quan 
tâm đúng mức. Hoạt động dịch vụ 
ăn uống, thức ăn đường phố tại các lễ 
hội, đền chùa thường đa dạng và khó 
kiểm soát nên nguy cơ ảnh hưởng đến 
sức khỏe cộng đồng là rất lớn. Mặt 
khác, do người dân chưa nhận thức 
và ý thức đầy đủ về mối nguy hại từ 
thực phẩm không an toàn nên ít khi 
chú ý đến vần đề ATTP. 

Theo báo cáo nhanh của Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, trong 
dịp trước Tết Nguyên đán Bính Thân 
2016, các đoàn thanh tra, kiểm tra an 
toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra 
738 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở 
có ý thức chấp hành các quy định về 
an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn 
còn 78 cơ sở vi phạm, trong đó có 5 
cơ sở bị phạt tiền, thu nộp ngân sách 
Nhà nước 12.250.000 triệu đồng, có 7 
cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm với tổng số 
loại sản phẩm bị tiêu hủy là 8 loại, chủ 
yếu là các sản phẩm thực phẩm hết 
hạn sử dụng, không có nhãn mác thể 

hiện nguồn gốc xuất xứ hoặc không 
có công bố phù hợp/hợp quy.

Mùa lễ hội trên địa bàn tỉnh còn 
tiếp tục kéo dài, vì vậy, để tránh xảy 
ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực 
phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm, 
ngành Y tế và chính quyền các địa 
phương tiếp tục tập trung vào công tác 
quản lý chỉ đạo thông tin tuyên truyền 
giáo dục; thanh tra liên ngành về an 
toàn thực phẩm; giám sát phát hiện 
sớm ca ngộ độc thực phẩm trong cộng 
đồng; điều tra, xử lý khắc phục sớm 
các vụ ngộ độc thực phẩm; bảo đảm 
vật tư, hóa chất, phương tiện phòng 
chống ngộ độc thực phẩm.

Ban tổ chức lễ hội, UBND địa 
phương cần quy hoạch địa điểm, bố 
trí nguồn nước sạch, hệ thống nước 
sạch, thu gom, xử lý rác thải, nước 
thải bảo đảm an toàn phục vụ các cơ 
sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh 
dịch vụ ăn uống trong khu vực lễ hội. 
Chú trọng các biện pháp vệ sinh ngăn 
ngừa ô nhiễm thực phẩm.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan 
liên quan triển khai quyết liệt, rộng 
khắp công tác thanh tra liên ngành 
về việc chấp hành các quy định về an 
toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung 
vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
rau, củ, quả, bánh, kẹo, rượu, cơ sở 

sản xuất thực phẩm ăn ngay, các cơ 
sở kinh doanh nước giải khát, nước 
đá, các cơ sở kinh doanh ăn uống, 
thức ăn đường phố phục vụ lễ hội. Xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm theo 
quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, 
mỗi người dân cũng phải tự nâng cao 
ý thức bảo vệ sức khỏe chính mình, 
chỉ mua, sử dụng các loại thực phẩm 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Ngoài ra, Chi Cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm phối hợp với Trung tâm 
Y tế dự phòng tỉnh, các cơ sở điều trị 
triển khai các hoạt động giám sát ca 
ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền 
qua thực phẩm, giám sát các mối nguy 
ô nhiễm thực phẩm để phát hiện sớm 
và dự phòng ngộ độc thực phẩm trong 
cộng đồng.

Bài, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Đảm bảo  
an toàn vệ sinh 
thực phẩm  
mùa lễ hội

Đảm bảo  
an toàn vệ sinh 
thực phẩm  
mùa lễ hội

Kiểm tra ATVSTP trên địa bàn. 

Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Vũng Tàu kiểm tra 
ATVSTP tại một sạp hàng bán đậu hủ, giò chả ở 
chợ Trần Bình Trọng. 6
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Bệnh viện Bà Rịa triển khai 
ứng dụng kỹ thuật cao về 
tim mạch can thiệp

Ngày 10/3/2016 đoàn chuyên gia Khoa tim mạch 
BV. Chợ Rẫy – TP.HCM đã trực tiếp chuyển 
giao kỹ thuật tim mạch can thiệp cho BV Bà 

Rịa theo hợp đồng thuê chuyên gia giai đoạn 2015 – 
2017. 

Chụp và can thiệp nong, đặt Stent động mạch vành 
giúp giải quyết tình trạng hẹp, tắc trong động mạch 
vành, giúp tưới máu cho cơ tim tốt hơn, làm giảm tỷ lệ 
tử vong do hội chứng mạch vành cấp từ 20-25% xuống 
còn dưới 5%.

Dưới sự hướng dẫn của e kip chuyên gia BV. Chợ 
Rẫy, 04 ca đặt stent do hẹp động mạch tại BV Bà Rịa 
trong ngày đã thành công tốt đẹp, các bệnh nhân đều 
hồi phục tốt sau can thiệp. 

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám 
chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ tại 
các cơ sở Y tế của tỉnh BR-VT, Sở Y tế đã 

mở lớp tập huấn “quản lý chất lượng bệnh viện và 
an toàn người bệnh” trong 02 ngày (4 và 5/3/2016) 
cho đội ngũ bác sỹ là Lãnh đạo, trưởng các Khoa, 
Phòng và cán bộ phòng quản lý chất lượng của 
các bệnh viện và trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. 
Giảng viên của lớp tập huấn là Ths.Bs Phan Thị 
Hà Linh - giảng viên chính chương trình đào tạo 
quản lý chất lượng của Bộ y tế.

Tại lớp tập huấn, Ths.Bs Phan Thị Hà Linh 
đã chia sẻ những khó khăn mà công tác quản lý 

Tiến hành đặt stent cho bệnh nhân.

Việc tiếp nhận và thực hiện thành công kỹ thuật cao 
này của BV. Bà Rịa mang lại lợi ích rất lớn cho người 
bệnh tỉnh nhà. Trước đó, những trường hợp tương tự 
đều phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu, 
can thiệp.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

chất lượng của tỉnh BRVT cũng như tất cả các tỉnh, thành trong 
cả nước đều gặp phải trong việc đáp ứng đầy đủ 6 mục tiêu an 
toàn quốc tế cho người bệnh. Theo bà, ngoài việc nâng cấp cơ 
sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị thì cần phải đầu tư phát triển 
tốt hơn nữa yếu tố con người. Trong đó yếu tố năng lực quản lý 
bệnh viện cần phải được đổi mới kịp thời để hướng đến sự hài 
lòng của người bệnh

Thông qua các chuyên đề như: quy trình cải tiến chất lượng; 
tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, làm thế nào triển khai hiệu 
quả tại cơ sở... Các học viên đã có thêm kiến thức, kỹ năng... cải 
thiện thái độ giao tiếp, ứng xử với người bệnh, nâng cao hơn nữa 
chất lượng công tác quản lý nhằm đáp ứng sự tin tưởng và kỳ 
vọng của người dân.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT: 

Tập huấn quản lý chất 
lượng bệnh viện và an 
toàn người bệnh cho 
nhân viên y tế

Lớp tập huấn theo phương pháp tích cực. 
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Tại lễ ký kết, đại diện BV Bà 
Rịa, BV Lê Lợi, BV Mắt tỉnh 
đã tiến hành ký hợp đồng với 

các chuyên gia đến từ BV Chợ Rẫy, 
BV Nhân dân 115 TPHCM, BV Mắt 
TPHCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch – TPHCM…triển khai thực 
hiện các kỹ thuật trong chuyên khoa 
Hồi sức tích cực, Nội, Tim mạch, Nhi, 
Ngoại thần kinh, Mắt, TMH… Tổng 
cộng trong đợt ký kết này có 41 kỹ 
thuật được chuyển giao từ các chuyên 
gia tuyến trên, trong đó BV Bà Rịa 
được chuyển giao 31 kỹ thuật, bao 
gồm nhiều nhiều kỹ thuật phức tạp 
như: Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa 
type I, II, II, III, IV; Phẫu thuật nội 
soi mở các xoang sàng, hàm, trán, 
bướm; Chụp động mạch vành; Chụp, 
nong động mạch vành bằng bóng; 
Chụp, nong và đặt stent động mạch 
vành; Đặt catheter hai nòng có cuff, 
tạo đường hầm để lọc máu; Lọc máu 
bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch 
bù trực tiếp từ dịch lọc; Theo dõi áp 
lực nội sọ liên tục dưới 8h… BV Mắt 
được chuyển giao 6 kỹ thuật gồm: 

Kỹ thuât bắn Laser điều trị bệnh lý 
bề mặt nhẵn cầu, mi mắt; Phẫu thuật 
dẫn lưu tiền phòng điều trị bệnh Gờ-
lô-côm (Glaucoma); Tiêm nội nhãn 
thuốc chống tăng sinh mạch máu điều 
trị bệnh đáy mắt; Chẩn đoán điều trị 
bệnh Glaucoma và đọc kết quả thị 
trường; Chẩn đoán điều trị mắt lé; 
Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ-mũi. BV Lê 
Lợi được chuyển giao 4 kỹ thuật gồm: 
Lọc máu liên tục; Kỹ thuật chụp và 
đọc CT bụng, mạch vành, mạch máu 
chi; Sinh thiết kim nhỏ dưới siêu âm; 
khai thông mạch máu não bằng điều 
trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu 
não cấp. Sau đó, các đơn vị tiếp tục 
ký hợp đồng chuyển giao các kỹ thuật 
cao khác theo đề án đến hết năm 2017.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê 
Thanh Dũng- Phó chủ tịch UBND tỉnh 
cho biết, trong những năm qua, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, 
các ngành tại địa phương luôn quan 
tâm và tạo mọi điều kiện để ngành Y 
tế phát huy năng lực, nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh phục vụ tốt 
hơn cho nhân dân trong việc chăm sóc 
sức khỏe. Phê duyệt đề án thuê chuyên 

gia ngành y tế giai đoạn 2015-2017 
là một trong những giải pháp quan 
trọng nhằm đạt được mục tiêu trên. 
Ông cũng yêu cầu các đơn vị được 
thuê chuyên gia phải chuẩn bị thật tốt 
điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu 
cầu của bên chuyển giao, lựa chọn các 
cán bộ phù hợp, có khả năng nắm bắt 
nhanh trên tinh thần cầu thị, nghiêm 
túc tiếp cận để tiếp thu những kiến 
thức, kinh nghiệm mà các chuyên gia 
đầu ngành truyền thụ, triển khai thực 
tế tại BR-VT.

Theo đề án thuê chuyên gia đã 
được UBND tỉnh phê duyệt, từ năm 
2015- 2017, các chuyên gia từ các 
BV tuyến trên sẽ chuyển giao gần 
200 kỹ thuật cao cho các BV tỉnh 
BR-VT. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng 
đã phê duyệt đề án cho BV Bà Rịa 
thuê Công ty TNHH CBRE Việt Nam 
tư vấn trong lĩnh vực quản lý về cơ 
sở hạ tầng, quản lý điều khiển trung 
tâm, an toàn an ninh, thực hành tiết 
kiệm… Tổng kinh phí thực hiện đề án 
thuê chuyên gia là 17 tỷ đồng trích từ 
nguồn ngân sách tỉnh. 

KHÁNH CHI

Lãnh đạo BV Lê Lợi và BV Mắt, ký kết hợp đồng thuê chuyên gia với các BV tuyến trên.  
Ảnh: THĂNG THÀNH

Ngành y tế tỉnh ký hợp đồng thuê chuyên 
gia nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Sáng 16/3, tại Bệnh viện Bà Rịa, 
được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở 
Y tế phối hợp với các bệnh viện 
tuyến trên tổ chức Lễ ký hợp đồng 
thuê chuyên gia nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh tại tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2015-2017. Đến 
dự có bà Nguyễn Thị Yến- Phó bí 
thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lê 
Thanh Dũng- Phó chủ tịch UBND 
tỉnh; đại diện các đơn vị cho thuê 
chuyên gia tuyến trên; đại diện các 
Sở, Ban, ngành, địa phương và các 
đơn vị Y tế trong và ngoài tỉnh.
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Cơ sở xây dựng đề án là tình 
trạng thiếu hụt đội ngũ bác 
sĩ, đặc biệt là bác sĩ có trình 

độ cao, chuyên môn sâu tại các cơ sở 
khám chữa bệnh trong tỉnh. Tính đến 
thời điểm 30/9/2014 toàn ngành Y tế 
có 3.188 công chức, viên chức; bao 
gồm: Trình độ sau đại học là 234, đại 
học 585, cao đẳng 95, trung cấp 1.918, 
Sơ cấp 356. Số lượng bác sĩ có trình 
độ sau đại học là 225, trong đó có 01 
Tiến sĩ, 31 Chuyên khoa II, 18 Thạc 
sĩ, 175 Chuyên khoa I. 

Đến cuối tháng 09/2014, nhu cầu 
bác sĩ trong các cơ quan đơn vị y tế 
công lập toàn tỉnh cần khoảng 694 bác 
sĩ, nhưng thực tế chỉ có khoảng 499 
bác sĩ, còn thiếu khoảng 195 bác sĩ. 
Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân của tỉnh tới 
thời điểm cuối năm 2013 là khoảng 
6,1 (cuối năm 2015 là 6,5), trong khi 
đó trung bình cả nước tỷ lệ này là 7,4 
(cuối năm 2015 là 8,0). Như vậy, số 

lượng bác sĩ tại tỉnh BR –VT còn rất 
thấp so với cả nước và còn thiếu rất 
nhiều so với thực tế. Số lượng bác sĩ 
thiếu nhiều nhất xảy ra tại 02 bệnh 
viện đa khoa tuyến tỉnh, cụ thể BV 
Bà Rịa 700 giường thiếu khoảng 88 
bác sĩ, bệnh viện Lê Lợi 420 giường 
thiếu khoảng 42 bác sĩ.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch của 
tỉnh, thời gian tới dự kiến sẽ thành lập 
một số cơ sở Y tế mới như: Bệnh viện 
Y học cổ truyền, bệnh viện Phụ sản, 
bệnh viện Lao và bệnh phổi, bệnh viện 
Ung thư... nên tình trạng thiếu bác sĩ 
sẽ càng tăng.

Trong nhiều năm nay, mặc dù tỉnh 
đã triển khai một số chế độ đãi ngộ 
nhưng số bác sĩ đăng ký tuyển dụng 
mới rất hạn chế. Theo số liệu tổng 
hợp từ năm 2003 đến tháng 09/2014, 
bằng mọi hình thức thu hút, toàn tỉnh 
tuyển được 90 bác sĩ (trong đó: tuyển 
mới 68, từ nơi khác đến 22), nhưng 

lại có 97 bác sĩ chuyển ra khỏi ngành 
(trong đó: Nghỉ việc 71 người, chuyển 
công tác: 26 người), như vậy đã giảm 
đi 07 bác sĩ.

Đề án tập trung thu hút nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong và ngoài tỉnh 
được UBND tỉnh phê duyệt nhằm thu 
hút những bác sĩ có kinh nghiệm làm 
việc lâu năm, tốt nghiệp đại học hoặc 
sau đại học hệ chính quy của các cơ 
sở đào tạo uy tín...(Chính sách hỗ trợ 
này sẽ không áp dụng cho những bác 
sĩ đang làm việc hoặc từng làm việc 
tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn 
tỉnh và các trường hợp là sinh viên 
trong chương trình “đào tạo theo địa 
chỉ” của tỉnh.

Đối tượng được hưởng chính sách 
thu hút bao gồm: 

Nhóm 1 - (Nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, hỗ trợ từ 300 đến 350 triệu 
đồng): là những người có học hàm, 
học vị là giáo sư, phó giáo sư; bác sĩ 

UBND TỈNH BR-VT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN 

“Chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực 
cho ngành Y tế tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020”

Ngày 06/3/2015, UBND tỉnh BR-VT đã 
ban hành quyết định số 14/2015/QĐ-
UBND, về việc ban hành đề án Chính 
sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực 
cho ngành Y tế tỉnh, giai đoạn 2015-
2020. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý 
chi hơn 36 tỷ đồng nhằm thực hiện 
chính sách đãi ngộ, thu hút bác sĩ có 
chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 
nhà, mỗi bác sĩ trong diện được tuyển 
chọn sẽ được nhận số tiền từ 200 đến 
350 triệu đồng và một số chế độ ưu 
đãi khác.

Một buổi thực hành của học viên trường Trung cấp Y tế. Ảnh: THẾ PHI
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nội trú, bác sĩ có trình độ chuyên môn sau 
đại học (Tiến sĩ, Chuyên khoa II, Thạc sĩ, 
Chuyên khoa I) được đào tạo tại các trường: 
Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Huế, 
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch- TP Hồ Chí Minh, 
Đại học Y Dược Cần Thơ; có uy tín trong 
ngành Y, có kinh nghiệm công tác từ 10 
năm trở lên;

Nhóm 2 – (Bác sĩ có trình độ sau đại học, 
hỗ trợ 250 triệu đồng): là Tiến sĩ, Chuyên 
khoa II, Chuyên khoa I, Thạc sĩ) được đào 
tạo tại các trường: Đại học Y Hà Nội, Đại 
học Y Dược Huế, Đại học Y Dược TP. HCM, 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch- TP. 
HCM, Đại học Y Dược Cần thơ; có kinh 
nghiệm công tác từ 05 năm đến dưới 10 năm;

Nhóm 3 – (bác sĩ tốt nghiệp đại học hệ 
chính quy, hỗ trợ 200 triệu đồng nếu về công 
tác tại Y tế tuyến xã): tại các trường: Đại học 
Y Hà Nội, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y 
Dược TP HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch – TP HCM, Đại học Y Dược Cần thơ.

Ngoài ra người được thu hút còn được 
hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng trong 02 
năm với số tiền mỗi tháng tương đương 1,0 
mức lương cơ bản/người/tháng (hiện nay là 
1.150.000 đồng)

Các bác sĩ muốn nhận hỗ trợ của tỉnh 
theo Đề án, buộc phải cam kết làm việc ít 
nhất 5 năm và chịu sự quản lý, phân công 
của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh. Trong 
thời gian làm việc theo cam kết, nếu tự ý bỏ 
việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm 
việc, chuyển công tác mà không được sự 
đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm 
quyền, không hoàn thành nhiệm vụ theo 
đánh giá của cơ quan công tác trong thời 
gian 02 năm liên tiếp...thì phải bồi hoàn 
100% số tiền trợ cấp đã nhận. Nếu không 
hoàn trả, hoặc hoàn trả chậm sẽ bị xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Được biết hiện nay Sở Y tế đang tổ chức 
tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên thuộc diện 
thu hút của Đề án. Mỗi ứng viên sẽ trải qua 
phỏng vấn trước khi được xét duyệt bởi Hội 
đồng tư vấn đề án. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức 
Cán bộ Sở Y tế: Số 1, đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa; 
điện thoại: 0643.811.943 vào giờ hành chính.

KHÁNH CHI

Muốn người bệnh hài lòng, 
phải thể hiện bằng hành động:

Theo thống kê của bệnh viện 
Mắt tỉnh, mỗi năm, bệnh viện 
tiếp nhận khám và điều trị cho 
hơn 50.000 lượt bệnh nhân, trong 
đó thực hiện trên 10.000 ca phẫu 
thuật, thủ thuật. Mặc dù luôn 
trong tình trạng quá tải, công 
suất sử dụng giường bệnh luôn 
vượt chỉ tiêu, nhưng đội ngũ y 
bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên 
ở đây luôn tận tình, niềm nở 
trong chăm sóc, phục vụ người 
bệnh. Những câu như: “xin chào! 
Xin mời! Xin vui lòng! Xin cảm 
ơn!...” là những câu nói thường 
trực, là thói quen, phản xạ của 
mỗi cán bộ, nhân viên Y tế khi 
giao tiếp.

Anh Lê Quang Hóa - Một 
bệnh nhân đến từ huyện Châu 
Đức cảm kích cho biết: “Tôi bị 
tai nạn vào Mắt khi đang chơi 
thể thao, mắt trái của tôi bị tụ 
máu gây tăng nhãn áp phải vào 
điều trị nội trú tại bệnh viện Mắt 
tỉnh. Từ khi nhập viện đến giờ tôi 
rất hài lòng với cung cách phục 
vụ người bệnh của các y, bác sĩ 

nơi đây. Tất cả mọi thứ đều rất 
chuyên nghiệp, từ khâu tiếp nhận 
bệnh cho đến làm hồ sơ bệnh án, 
điều trị... đều không gây phiền 
hà cho tôi cũng như người thân 
của tôi. Các điều dưỡng nói năng 
nhẹ nhàng, lịch sự, không cộc 
lốc như một số nơi trước đây tôi 
từng đến khám. Tôi rất yên tâm 
và hài lòng khi đến điều trị tại 
bệnh viện này”.

Cũng giống anh Hóa, Chị 
Nguyễn Hoàng Mai – phường 
4, thành phố Vũng Tàu đưa con 
đi khám tật khúc xạ cũng có 
những nhận xét tương tự: “Tôi 
đã đi nhiều bệnh viện tuyến trên, 
phải thú thật là cũng rất khó tính 
trong việc đánh giá, nhận xét chất 
lượng phục vụ. Dù vậy, khi đến 
với bệnh viện Mắt tỉnh tôi cảm 
thấy hài lòng về nhiều thứ. Trước 
hết là cách sắp xếp các khoa 
phòng hợp lý, chỗ ngồi chờ cho 
bệnh nhân thoáng mát, lịch sự, 
có ti vi để xem, có tờ rơi hướng 
dẫn cách chăm sóc mắt để đọc, 
các nhân viên dù ở vị trí nào cũng 
luôn tươi cười niềm nở, chia sẻ 
thông tin, giải đáp thắc mắc hết 

BỆNH VIỆN MẮT TỈNH BR-VT:

Đổi mới phong cách để 
chăm sóc khách hàng  
và tiếp sức người bệnh
Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II, với quy mô 50 giường 
bệnh, 14 khoa phòng và hơn 70 CBVC (14 bác sĩ, 11 cử nhân và 23 
điều dưỡng KTV chuyên khoa Mắt), sau 10 năm thành lập, bên cạnh 
việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), đầu 
tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, thì một hoạt động được bệnh viện đặc 
biệt chú trọng đó là “Nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của nhân viên để hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
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sức thân thiện. Tôi cũng đã nghe nhiều 
người khen về bệnh viện này, nhưng 
phải chứng thực tôi mới tin và giờ 
thì tôi tin rồi”, chị nói và cười vui vẻ.

Để có được những lời khen ngợi từ 
bệnh nhân cũng như thân nhân người 
bệnh là cả một quá trình phấn đấu 
không ngừng trong suốt 10 năm qua 
của tập thể CBVCLĐ BV Mắt. Bs 
Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc BV Mắt 
cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, 
đơn vị chúng tôi luôn coi trọng vấn đề 
nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử cho 
nhân viên y tế và chất lượng KCB. 
Từ khi ngành Y tế triển khai thông tư 
07/2014/TT quy định về Quy tắc ứng 
xử của công chức, viên chức, người 
lao động làm việc tại các cơ sở Y tế và 
quyết định 2151/QĐ-BYT về việc phê 
duyệt kế hoạch đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh của Bộ 
Y tế, thì chúng tôi lại càng đặc biệt 
quan tâm, chú trọng. Chúng tôi hiểu 
rằng, để làm được điều này, không chỉ 
là những câu khẩu hiệu, không chỉ là 
những kế hoạch, chương trình … mà 
phải cụ thể hóa bằng hành động để 
cả tập thể cùng quyết tâm thực hiện”.

Đổi mới từ những hành động 
nhỏ nhất

Đúng với tinh thần: “bệnh nhân 
đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân 
ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về 
dặn dò chu đáo”, thời gian qua BV 
Mắt đã triển khai hàng loạt các biện 
pháp nhằm hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh như: sắp xếp lại các khoa, 
phòng, các quy trình một cách khoa 
học, hợp lý; bố trí khu vực khám, 
chờ khám thuận tiện, thoáng mát 
cho người bệnh; cải cách các thủ tục 
hành chính trở nên đơn giản, gọn nhẹ 
để người dân dễ thực hiện, giảm thời 
gian chờ đợi, giảm sự phiền hà; từng 
bước nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, triển khai nhiều quy trình cải 
tiến và kiểm soát chất lượng, đưa các 
kỹ thuật mới vào điều trị để nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, đơn 
vị đã thành lập tổ công tác xã hội, bộ 
phận chăm sóc khách hàng ngoại trú 
và nội trú; thành lập đội tình nguyện 
tiếp sức người bệnh trước và sau phẫu 
thuật hoạt động hiệu quả để mang đến 
cho bệnh nhân những điều kiện chăm 
sóc, hỗ trợ tốt hơn khi khám và điều 
trị tại bệnh viện. Việc rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên 
được thực hiện thường xuyên, liên tục. 
Ngoài các chương trình tập huấn quy 
tắc ứng xử do ngành Y tế tỉnh triển 
khai, bệnh viện còn chủ động triển 
khai và duy trì các hoạt động một cách 
sáng tạo và hiệu quả: Mỗi sáng thứ 2 
đầu tuần, ban lãnh đạo bệnh viện Mắt 
thường đưa ra các tình huống giao tiếp 
cần phải xử lý làm bài học về thực 
hành ứng xử đúng cho bác sĩ, nhân 
viên. Đơn vị cũng xây dựng một bộ 
quy tắc ứng xử dành riêng cho nhân 
viên của mình từ nhận thức đến hành 
động, tài liệu này được coi như một 
cẩm nang giao tiếp trong đơn vị mà 
tất cả nhân viên cùng đồng thuận và 
tích cực thực hiện.

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý những 
phản ánh từ phía người bệnh, khách 
đến liên hệ công tác cũng như chính 
nhân viên bệnh viện, lãnh đạo bệnh 
viện Mắt đã cho bố trí những thùng 
thư góp ý, và công bố số điện thoại 
đường dây nóng ngay tại những nơi 
thường xuyên tiếp xúc đông bệnh 

Đoàn viên tham gia nhóm “Tiếp sức người bệnh”, hướng dẫn thủ tục KCB cho bệnh nhân tại BV Mắt. 
Ảnh: THẾ PHI

Một ca phẫu thuật mắt.  
Ảnh: THẾ PHI 11



nhân như: Khoa khám bệnh, các 
khoa lâm sàng, nơi làm các thủ tục 
hành chính, phòng phẫu thuật, phòng 
thu phí … Tại mỗi vị trí đều bố trí 
sẵn giấy, bút, bàn kê để tiện lợi trong 
việc góp ý, phản ánh. Hàng tuần bệnh 
viện có quy định về việc mở hòm thư 
và tiếp nhận ý kiến đóng góp, mọi 
thông tin đều được chuyển đến lãnh 
đạo bệnh viện và các bộ phận liên 
quan giải quyết kịp thời 

Kết quả khảo sát độ hài lòng của 
người bệnh ngày càng tăng

Bằng những việc làm cụ thể, thiết 
thực, lấy bệnh nhân làm trung tâm để 
cải tiến và nâng cao chất lượng phục 
vụ, kết quả khảo sát do Sở Y tế tiến 

hành đồng loạt tại các đơn vị khám 
chữa bệnh trong tỉnh, BV Mắt luôn 
nằm trong top dẫn đầu về mức độ hài 
lòng của người bệnh. Ngoài ra, đơn vị 
cũng tiến hành xây dựng một bộ câu 
hỏi khảo sát riêng mang tính đặc thù, 
để có thể đánh giá so sánh mức độ hài 
lòng của người bệnh và nhân viên y tế 
giữa các khoa phòng, tạo phong trào 
thi đua sôi nổi, kịp thời biểu dương 
cũng như điều chỉnh chỉnh những vấn 
đề còn vướng mắc.

Kết quả khảo sát độ hài lòng ở 
quý I năm 2014 cho thấy ở cả hai khu 
vực nội trú và ngoại trú chỉ đạt mức B 
(hài lòng), thì sang các quý tiếp theo 
của năm 2014 và 2015 tất cả đều đạt 

và duy trì ở mức A (rất hài lòng), sau 
những điều chỉnh, phân công, cải tiến, 
tổ chức lại các hoạt động, đặc biệt ở 
khâu bố trí nhân sự và có những hình 
thức động viên, khuyến khích, khen 
thưởng kịp thời.

Xác định duy trì những kết quả đã 
đạt được, tiếp tục đem đến sự hài lòng 
cho người bệnh một cách bền vững, 
lâu dài, ban lãnh đạo và tập thể đơn vị 
đã, đang không ngừng đổi mới, sáng 
tạo tìm ra những cách làm hay, thiết 
thực, phù hợp với nhu cầu và mong 
muốn của người bệnh. Trong một cơ 
chế thị trường, hội nhập đa chiều, việc 
thay đổi nhận thức từ cơ chế “xin-
cho” sang “xin mời”, “xin cảm ơn” là 
việc hết sức cần thiết nhưng không dễ 
dàng gì, như BS Nguyễn Viết Giáp, 
giám đốc bệnh viện đã nói: “Trong 
tình trạng quá tải tại các bệnh viện với 
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và nhân lực chưa được như mong 
muốn, thì việc vừa làm hài lòng người 
bệnh, vừa hài lòng nhân viên y tế là rất 
khó. Tuy nhiên nếu có sự quyết tâm, 
quyết liệt, thường xuyên, liên tục thì 
sẽ tạo thành những thói quen tốt và 
nếu việc làm đó xuất phát từ “cái tâm 
và lòng yêu nghề” thì câu chuyện làm 
hài lòng người bệnh không phải là quá 
khó ” để có được thành công “hãy bắt 
đầu từ nơi người khác dừng lại”, ông 
cười thân thiện và chia sẻ!

KHÁNH CHI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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Khám sàng lọc các bệnh lý về mắt cho Hội người cao tuổi huyện Long Điền. Ảnh: THẾ PHI
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Liệt dây thần kinh VII ngoại biên thường  
do nhiều nguyên nhân:

Do lạnh (trúng phong hàn ở kinh lạc)
Do viêm nhiễm (trúng phong nhiệt ở kinh lạc)
Do chấn thương (ứ huyết ở kinh lạc)
Thể lâm sàng:
Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh (Y học cổ 

truyền cho là hàn tà gây trúng phong ở kinh lạc): 
Triệu chứng: 
Tại chỗ: sau khi bị lạnh xuất hiện miệng méo, mắt 

nhắm không kín, khó thổi lửa, huýt sáo, ăn uống nước 
trào ra bên liệt, nhai cơm đọng lại ở má bên liệt, nhai 
khó khăn, nhân trung liệt về bên lành, rãnh mũi má mất. 

Toàn thân: sợ gió, sợ lạnh, gai rét, tiểu tiện bình thường 
hoặc trong dài, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù khẩn.

Pháp điều trị: Khu phong tán hàn thông kinh hoạt lạc.
Bài thuốc: Đại tần giao thang gia giảm
Khương hoạt  12g  Ngưu tất  12g
Độc hoạt  12g  Đương quy  12g
Tần giao  8g  Thục địa 12g
Bạch chỉ  12g  Bạch thược  12g
Xuyên khung  8g  Đẳng sâm  12g
Phục linh  12g  Bạch truật  12g
Hoàng cầm  8g  Cam thảo  6g
Sắc uống ngày 1 thang
Châm cứu: Cứu, ôn châm, ôn điện châm các huyệt:
Tại chỗ: Toản trúc, Tình minh, Đồng tử liêu, Dương 

bạch, Thừa khấp, Nghinh hương, Địa thương, Giáp xa, 
Nhân trung, Thừa tương, Ế phong, Ty trúc không, Phong 
trì, Quyền liêu.

Toàn thân: Hợp cốc bên đối diện
Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do nhiễm trùng (Y 

học cổ truyền cho là nhiệt tà gây trúng phong ở kinh lạc).
Triệu chứng:
Tại chỗ: giống thể phong hàn.

Toàn thân: Sốt, sợ gió, tiểu tiện vàng, đại tiện táo, chất 
lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch phù sác.

Pháp điều trị: Khu phong thanh nhiệt giải độc, hoạt 
huyết (khi còn sốt)

Khu phong bổ huyết hoạt lạc (khi hết sốt)
Bài thuốc: Nghiệm phương
Kim ngân hoa 16g  Ké đầu ngựa  12g
Bồ công anh  16g  Xuyên khung  12g
Thổ phục linh  12g  Đan sâm  12g
Ngưu tất  12g  Trần bì  8g
Sắc uống ngày 1 thang
Châm cứu: Châm tả các huyệt
Tại chỗ: Như thể trên
Toàn thân: Hợp cốc bên đối diện, Khúc trì, Nội đình 

cùng bên.
Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do sang chấn  

(Y học cổ truyền gọi là ứ huyết kinh lạc):
Triệu chứng: 
Tại chỗ: như thể trên. Nguyên nhân thường do chấn 

thương như: sau ngã, sau phẫu thuật vùng tai, vùng xương 
chẩm, nhổ răng…

Pháp điều trị: Hoạt huyết, hành khí, tiêu ứ.
Bài thuốc: Tứ vật đào hồng gia giảm
Xuyên khung  12g  Đương quy  12g
Bạch thược  12g  Đào nhân  10g
Hồng hoa  8g  Đan sâm  12g
Ngưu tất  12g  Tô mộc  8g
Uất kim  8g  Trần bì  6g
Chỉ xác  6g  Hương phụ  6g
Ngày sắc uống 1 thang

Y học cổ truyền
điều trị liệt  
dây thần kinh VII 
ngoại biên
Liệt dây thần kinh VII ngoại biên là một bệnh khá phổ biến ở mọi lứa tuổi. Một số trường hợp khỏi, 
còn một số trường hợp để lại di chứng làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ, đặc biệt là nữ giới. Liệt dây thần 
kinh VII ngoại biên là hiện tượng hạn chế hay không cử động được các cơ bám da mặt. 
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Châm cứu: Châm tả các 
huyệt:

Tại chỗ: như trên
Toàn thân: Hợp cốc bên đối 

diện, Huyết hải, Túc tam lý hai 
bên

Những điểm cần lưu ý: Liệt 
dây thần kinh VII ngoại biên là 
bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi, 
chẩn đoán xác định không khó. 
Nhưng chúng ta phải khám tỉ 
mỉ để phân biệt được là liệt dây 
thần kinh VII ngoại biên đơn độc 
hay phối hợp (hội chứng giao 
bên) và tìm ra nguyên nhân tổn 
thương để điều trị. Hiện nay có 
nhiều phương pháp điều trị phối 
hợp Y học hiện đại với Y học cổ 
truyền nên đem lại kết quả điều 
trị tốt. Đa số liệt dây thần kinh 
VII ngoại biên do lạnh hoặc ứ 
huyết điều trị bằng điện châm 
có kết quả tốt. Trường hợp liệt 
dây thần kinh VII ngoại biên do 
nhiễm trùng phục hồi chậm hơn. 
Đối với các trường hợp phục hồi 
chậm (>2 tháng) thầy thuốc và 
người bệnh phải phối hợp nhiều 
phương pháp điều trị như thủy 
châm, tập VLTL thường kết quả 
thu được tốt hơn. Chỉ được phối 
hợp châm với cứu trong trường 
hợp liệt mặt do lạnh, còn liệt mặt 
do nhiễm trùng không được cứu. 
Khi cứu nên cẩn thận vì dễ để 
lại sẹo trên mặt do bỏng. Khi bị 
bệnh nên đeo kính khi ra ngoài 
đường, nhỏ thuốc đau mắt nhiều 
lần trong ngày để bảo vệ mắt. 
Hướng dẫn người bệnh tự xoa 
bóp bên mặt bị liệt, nhai kẹo cao 
su bên liệt.

BS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN.
Trưởng khoa Đông Y – BV Lê Lợi

Bồ Công Anh
(Bồ cóc, Diếp hoang, Diếp dại, Mũi mác, Diếp trời)

Cây Bồ công anh nhỏ cao 0,6- 
1,0m, thân mọc thẳng, nhẵn, 
không cành. Lá dài 30cm rộng 

5-6cm, mép có răng cưa thưa. Bấm 
vào lá và thân đều thấy tiết ra nhũ dịch 
màu trắng đục như sữa. Trồng Bồ công 
anh bằng hạt, trồng vào tháng 3-4 hoặc 
tháng 9-10. Có thể trồng bằng mấu gốc, 
sau 4 tháng là thu hoạch được.

Có 2 loại: Bồ công anh Trung 
Quốc, Bồ công anh Việt Nam. Ở đây 
nói về công dụng của Bồ công anh 
Việt Nam.

Bộ phận dùng: Thường dùng lá 
Bồ công anh, thu hoạch lá về dùng 
tươi hay phơi hoặc sấy khô, dùng tươi 
tốt hơn. Cũng có thể dùng rễ, toàn cây 
phơi khô. Lựa thứ nhiều lá, mầu lục 
tro, rễ nguyên đủ là tốt.

Nơi sống và thu hái: Bồ công anh 
mọc hoang nhiều ở các tỉnh phía Bắc 
và những nơi vùng núi cao như Đà Lạt, 
Tam Đảo, Sa Pa... 

Thu hái vào giữa tháng 4 đến tháng 
5 là thời kỳ có vị đắng nhiều nhất. 
Dùng toàn cây phơi trong râm cho khô.

Tính vị, tác dụng: Vị ngọt hơi 
đắng, tính bình hơi hàn làm cho mát 
huyết, giải nhiệt. Vào kinh Can, Vị, 
Dương minh Vị và Thái âm Phế.

Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc, 
tán sưng tiêu ung. Trị đinh nhọt sưng 
tấy, tuyến vú viêm, nhiễm trùng đường 
tiểu, amidal viêm cấp tính... 

Liều dùng: Dùng 10-15g lá khô 
dạng thuốc sắc. Dùng 20-40g lá tươi 
giã với ít muối, vắt nước cốt uống, bã 
đắp chỗ viêm tấy.

Một số cách dùng chữa bệnh:
- Chữa sưng vú, tắc tia sữa: 20-40g 

lá tươi, rửa sạch, thêm ít muối, giã nát, 
vắt lấy nước uống, bã đắp lên chỗ vú 
sưng đau, ngày 1- 2 lần. Hoặc Bồ công 
anh 120g, Sài đất 80g, lá Quýt hôi 40g, 
nước 60ml sắc còn 200ml, chia 2 lần 
uống sáng và tối.

- Chữa đau dạ dày: Bồ công anh 
20g, lá Khôi 15g, lá Khổ sâm 10g, 
nước 300ml, đun sôi 15 phút, thêm 
chút đường đủ ngọt, uống 1 ngày 1 
thang. Uống đợt 10 ngày, nghỉ 3 ngày 
rồi uống tiếp, uống đến khi khỏi bệnh. 
Hoặc bài Viêm loét dạ dày, tá tràng: 
Bồ công anh 40g, lá Khôi, Nghệ vàng 
20g, Mai mực 10g, Cam thảo 5g. Sắc 
uống ngày một thang.

- Mắt đau sưng đỏ: Bồ công anh 
40g, Dành dành 12g. Sắc uống ngày 
một thang.

- Mụn nhọt: Bồ công anh 40g, Bèo 
cái 50g, Sài đất 20g. Sắc uống ngày 
một thang.

- Viêm họng: Bồ công anh 40g, 
Kim ngân hoa 20g, Cam thảo Nam 
10g. Sắc uống ngày một thang.

- Viêm phổi, phế quản: Bồ công anh 
40g, vỏ rễ Dâu 20g, hạt Tía tô 10g, Kim 
ngân hoa 20g, Cam thảo Nam 10g. Sắc 
uống ngày một thang.

Kiêng kỵ: Không có thấp nhiệt ung 
độc kỵ dùng. Hư hàn âm cấm dùng.

ThS. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế
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Bệnh Lao là một trong số các 
nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu trên thế giới ở người 

trưởng thành, ước tính có 1,5 triệu ca 
tử vong do Lao trên toàn thế giới mỗi 
năm. Ngoài ra còn có khoảng 200 ngàn 
người nhiễm HIV chết vì bệnh Lao. 

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh 
nặng về bệnh Lao, đứng hạng thứ 12 
trong 22 nước có tình hình dịch tễ 
Lao cao nhất toàn cầu và đứng thứ 14 
trong 27 nước có gánh nặng bệnh lao 
đa kháng thuốc cao nhất thế giới. Theo 
ước tính của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), tại Việt Nam, hằng năm có 
khoảng 130.000 người mắc Lao mới, 
190.000 người hiện mắc Lao, khoảng 
5.000 người mắc Lao đa kháng thuốc 
và gần 20.000 người chết vì bệnh Lao 
(nghĩa là cứ 26 phút lại có một người 
tử vong do bệnh Lao).

Theo Trung tâm Phòng chống 
bệnh xã hội, BR-VT mỗi năm phát 
hiện mới khoảng 1500 bệnh nhân 
Lao, công tác phòng chống Lao kháng 
thuốc triển khai từ quí IV năm 2013 
đến nay đã phát hiện 69 bệnh nhân 
Lao kháng đa thuốc và đang quản lý 
điều trị 49 bệnh nhân. Tuy vậy, theo 
các nhà chuyên môn, số người mắc 

Lao mà chưa được phát hiện, quản 
lý đang ngoài cộng đồng còn lớn, là 
nguồn lây nhiễm Lao nguy hiểm cho 
cộng đồng.

Bệnh Lao trước đây được coi là 
“tứ chứng nan Y”, mọi người hoặc 
là quá lo sợ, giấu bệnh, hoặc là bỏ 
mặc không chữa trị, dẫn đến tình trạng 
bệnh Lao lây lan nhanh và diễn biến 
phức tạp, gây hậu quả xấu đến sức 
khỏe cộng đồng. 

Trước tình hình đó, tổ chức Y tế 
Thế giới đã quyết định lấy ngày 24/3 
hàng năm là ngày Thế giới chống 
Lao, với mục đích kêu gọi các cấp 
lãnh đạo cũng như mọi người dân nỗ 
lực bằng mọi nguồn lực có thể, với 
những hành động thiết thực nhất nhằm 

giảm dần tỷ lệ người dân bị mắc bệnh 
Lao, từng bước phấn đấu tiến tới thanh 
toán bệnh Lao. Một trong những giải 
pháp quan trọng là chủ động phòng 
lây nhiễm lao và cộng đồng không nên 
kỳ thị, xa lánh người bệnh lao, qua 
đó động viên họ không giấu bệnh, đi 
khám, điều trị kịp thời, tránh lây lan 
cho cộng đồng.

Bệnh Lao là gì?
Bệnh Lao là một bệnh truyền 

nhiễm do vi khuẩn Lao gây nên. 
Nguồn lây chính của bệnh Lao là 
những bệnh nhân Lao phổi có vi trùng 
Lao trong đờm. Đường lây truyền chủ 
yếu là qua hô hấp. Người bị lây do hít 
phải những hạt nước bọt nhỏ li ti có 
chứa vi trùng Lao của những người 
bị Lao phổi bắn ra môi trường xung 
quanh khi ho, khạc, hắt hơi, hoặc khi 
nói chuyện.

Chủ động 
phòng ngừa 
và không nên kỳ thị
người bệnh lao

Minh họa các biểu hiện 
của người nghi bệnh lao.

(Xem tiếp trang 19)

Giảm cân                  Ho kéo dài trên 2 tuần             Ra mồ hơi trộm
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Ảnh: THẾ PHI

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Văn nghệ chào mừng.

Bs CKII Trương Đình Chính - TP NVY SYT, công bố quyết định 
đề án thuê chuyên gia của UBND tỉnh.

Ký hợp đồng thuê chuyên gia giữa các BV tuyến trên  
với các BV của tỉnh BR- VT.

Ông Lê Thanh Dũng- PCT UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Bs CKII Nguyễn Thành Hưng- Trưởng phòng chỉ đạo tuyến 
BV Chợ Rẫy phát biểu.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các BV  
tuyến trên có chuyên gia hỗ trợ tỉnh BR-VT.



Ảnh: THẾ PHI

Đo điện tim cho bệnh nhân chuẩn bị Can thiệp Tim mạch.

Khám tầm soát bệnh Glaucoma tại BV Mắt.

Các BS BV Mắt thực hiện kỹ thuật tiêm nội nhãn với sự 
hướng dẫn của chuyên gia.

BV Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật Tim mạch can thiệp cho  
Bệnh viện Bà Rịa.

Các BS BV Mắt tham gia hội chẩn với chuyên gia.

BV Nhân Dân 115 chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật lọc máu 
liên tục tại BV Lê Lợi.



Chiều 03/3/2016, tại Hội trường 
Bệnh viện Bà Rịa, Đảng bộ Sở 
Y tế tiến hành Hội nghị tổng 

kết công tác Đảng năm 2015 và đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm 
Minh An – Bí thư Đảng ủy đã báo cáo 
kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
bộ trong năm qua. Báo cáo nêu rõ: 
Trong năm 2015, mọi chủ trương, 
kế hoạch đề ra đều cơ bản được triển 
khai thực hiện và ngành Y tế tỉnh đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao trên các mặt hoạt động, công tác. 
Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng 
bộ tiếp tục phát động và thực hiện 
chuyên đề “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên 
truyền, cổ vũ chào mừng đại hội Đảng 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần 
thứ XII của Đảng... Nhìn chung cán 
bộ, đảng viên và quần chúng đều tin 
tưởng vào chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước, yên tâm công tác. 

Ở lĩnh vực chuyên môn, công suất 
sử dụng giường bệnh bình quân các 
bệnh viện tuyến tỉnh đạt 100%, các 
huyện trong đất liền là 63,2%, Côn 
Đảo 19%. Tổ chức khám chữa bệnh 
cho 2.920.493 lượt người, đạt 123% 
chỉ tiêu tỉnh giao, các bệnh viện tuyến 
Trung ương đã chuyển giao 17 kỹ 

thuật mới cho tỉnh. Công tác phòng 
chống dịch chủ động, kịp thời nên hạn 
chế được số mắc và số tử vong. Trong 
năm có 2.980 ca mắc SXH và 3.012 
ca mắc Tay - Chân - Miệng. Tiếp tục 
bảo vệ các thành quả: Loại trừ bệnh 
phong, loại trừ uốn ván sơ sinh. Duy 
trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em 
đạt 98%. Quản lý thai đạt hiệu quả, 
duy trì tỷ suất tử vong mẹ liên quan 
đến thai sản và tỷ suất tử vong trẻ em 
ở mức thấp. Triển khai công tác phòng 
chống các bệnh không lây như: Tăng 
huyết áp, đái tháo đường, bảo vệ sức 
khỏe tâm thần, các chương trình y tế 
học đường, chiến lược quốc gia về 

dinh dưỡng. Công tác Phòng chống 
HIV ngày càng phát huy hiệu quả, 
trong năm đã giám sát 20.016 mẫu, 
phát hiện 110 ca nhiễm HIV mới. Kết 
hợp hiệu quả giữa Y học cổ truyền và 
Y học hiện đại trong phòng và điều 
trị bệnh. Công tác giám sát ATVSTP 
được tăng cường. Các cơ sở kinh 
doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, 
sản xuất chế biến thực phẩm đạt chỉ 
tiêu vệ sinh chiếm tỷ lệ 80%, tỷ lệ bếp 
ăn tập thể trên 30 người đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh chiếm tỷ lệ 94,9%. Thực hiện 
tốt các hoạt động DS-KHHGĐ, tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên đạt chỉ tiêu được 
giao, ổn định mức giảm sinh và sinh 
con thứ 3 trở lên. Công tác Truyền 

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ:

Tổng kết hoạt động năm 
2015 và triển khai phương 
hướng nhiệm vụ năm 2016

Trao giấy khen của Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
trong 5 năm (2011-2015). Ảnh: THĂNH THÀNH
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Đồng chí Phạm
 M

inh An- Bí thư Đảng ủy Sở Y tế báo cáo hoạt động của Đảng bộ Sở Y tế tro
ng năm
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thông – Giáo dục sức khỏe đặc biệt 
được chú trọng với nhiều hình thức 
truyền thông phong phú, hiệu quả, 
kịp thời...

Công tác lãnh đạo xây dựng cơ 
quan và các đoàn thể chính trị xã 
hội luôn được chú trọng. Quy chế 
dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử, 
thực hiện 12 điều Y đức, công tác 
cải cách hành chính, phòng chống 
tham nhũng... được tiến hành thường 
xuyên, liên tục. Đẩy mạnh công tác 
xây dựng tổ chức đảng và phát triển 
đảng viên. Trong năm qua đã phát 
triển được 30 đảng viên mới và được 
Đảng ủy khối cơ quan tỉnh tặng giấy 
khen vì đạt thành tích xuất sắc trong 
công tác phát triển đảng giai đoạn 
2011 – 2015.

Trong phương hướng công tác 
năm 2016, Đảng bộ Sở Y tế xác định 
sẽ tập trung lãnh đạo hoàn thành các 
chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ tiêu, kế 
hoạch của UBND tỉnh đã giao cho 
ngành Y tế. Cụ thể sẽ phấn đấu đạt 
18,8 giường bệnh/vạn dân; 6,8 bác 
sĩ/vạn dân; 70% xã, phường đạt Bộ 
tiêu chí Quốc gia về y tế; 40% tỷ lệ 
xã có bác sĩ hoạt động…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
thi đua xây dựng tổ chức đảng trong 
sạch, vững mạnh, 95% đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ 
chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 
và phấn đấu kết nạp ít nhất 45 đảng 
viên mới.

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Y 
tế đã trao giấy khen của Ban thường 
vụ Đảng ủy khối cho 03 đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 
liền (2011-2015) là đồng chí Nguyễn 
Văn Lên –Chi bộ Trung tâm Truyền 
thông – GDSK; đồng chí Tiêu Văn 
Linh – Chi bộ Chi cục VSATTP và 
đồng chí Hồ Lộc – Chi bộ bệnh viện 
Tâm thần.

KHÁNH CHI

Người bị Lao phổi có ho khạc ra 
vi trùng Lao, sau 1 năm có thể làm 
cho 10-15 người bị nhiễm Lao và 
10% số nhiễm đó có thể trở thành 
bệnh Lao. 

Bệnh Lao có những biểu hiện 
gì và điều trị ở đâu?

Những người bị mắc bệnh Lao 
thường có các biểu hiện: 

Ho kéo dài trên 2 tuần (ho khan, 
ho có đờm hoặc ho ra máu) là biểu 
hiện nghi bị bệnh Lao quan trọng 
nhất; Người bệnh gầy sút, kém ăn, 
mệt mỏi, có sốt nhẹ về chiều, ra mồ 
hôi “trộm” ban đêm, kèm theo có 
đau ngực, đôi khi khó thở.

Khi có các biểu hiện như trên, 
người bệnh cần đến ngay các trạm 
y tế, các trung tâm y tế huyện, thành 
phố khám, xét nghiệm đờm, chụp 
X-quang phổi để được chẩn đoán 
và điều trị sớm. Nếu bị mắc Lao 
sẽ được điều trị theo chỉ dẫn và 
giám sát chặt chẽ của thầy thuốc. 
Thuốc chữa Lao hoàn toàn miễn 
phí. Tuyệt đối người dân không tự ý 
dùng thuốc, hoặc chữa thuốc Nam, 
hoặc chữa trị tại phòng mạch tư.

Mọi người làm gì để phòng 
chống bệnh Lao?

Để phòng chống bệnh Lao có 
hiệu quả, hiện nay tất cả trẻ sơ sinh 
đều được chích vắc-xin BCG theo 
chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Khi có những biểu hiện ho khạc 
trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều, người 
mệt mỏi thì nên tới các cơ sở Y tế để 
được kiểm tra và điều trị kịp thời. 
Khi bị bệnh Lao người bệnh phải 
tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ 

càng sớm càng tốt theo nguyên tắc 
Đúng - Đủ - Đều (Đúng phác đồ; 
Đủ thuốc, Đủ thời gian; Đều đặn 
hàng ngày) để mau khỏi bệnh, tránh 
lây lan cho những người trong gia 
đình và những người xung quanh. 

Mọi người nên thường xuyên 
dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng 
mát; ăn uống dinh dưỡng hợp lý; 
thường xuyên luyện tập để tăng 
cường sức khỏe. Những người bị 
tiểu đường, suy dinh dưỡng, người 
nhiễm HIV... rất dễ bị bệnh Lao, do 
đó phải thường xuyên khám sức 
khoẻ định kỳ để phát hiện sớm 
bệnh Lao. Người bệnh ăn chén đũa 
riêng; chú ý đeo khẩu trang phòng 
lây lan bệnh; ho khạc, xử lý đàm 
theo hướng dẫn của nhân viên y 
tế. Người nhà cần chú ý đeo khẩu 
trang khi tiếp xúc, chủ động các 
biện pháp phòng ngừa. 

Đặc biệt, cộng đồng không nên 
kỳ thị, xa lánh người bệnh Lao, vì 
không may mắc bệnh Lao cũng như 
không may mắc các bệnh truyền 
nhiễm khác, cần được chia sẻ, quan 
tâm. Hơn nữa, chúng ta càng kỳ thị, 
xa lánh người bệnh thì họ càng tự 
ti, giấu bệnh và sẽ mang vi trùng 
Lao lây lan khắp nơi – Nguy hiểm 
vô cùng!

Vì sức khỏe của bản thân, của 
gia đình và của cộng đồng, hướng 
tới mục tiêu “vì một Việt Nam 
không còn bệnh Lao” vào năm 
2030, các cấp, các ngành, mọi 
người, mọi nhà hãy tích cực thực 
hiện tốt các biện pháp phòng chống 
bệnh Lao.

T.T.V

Chủ động phòng ngừa...
(Tiếp theo trang 15)
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Từ 06-29/01/2016, các đơn vị 
trực thuộc Sở Y tế tỉnh BR-VT 
tiến hành tổng kết công tác năm 

2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
2016.

Trong năm 2015, 100% các đơn vị 
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế 
hoạch y tế, thực hiện tốt các chương 
trình mục tiêu Quốc gia, đẩy mạnh 
các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, thực hiện tốt công tác dân số 
- kế hoạch hoá gia đình; tuyến y tế 
huyện/TP và các xã/phường/TT được 
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh 
của nhân dân. 

 Để đạt được những kết quả đáng 
khích lệ như trên là nhờ sự quan tâm 
của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp, hỗ 
trợ từ chính quyền, các ban ngành, 
đoàn thể, tại các địa phương đã chung 

vai, sát cánh cùng các đơn vị y tế. 
Trong năm 2016 và những năm 

tiếp theo, ngành y tế sẽ đối diện với 
những thách thức, khó khăn rất lớn 
như sự bùng phát về các dịch bệnh 
theo mùa, nguy cơ sự xâm nhập của 
các bệnh, dịch nguy hiểm có khả năng 
lây lan hết sức phức tạp, nhiều bệnh 
dịch lạ trên thế giới mới được phát 
hiện chưa có vắc xin phòng ngừa và 
thuốc điều trị như Ebola, Mers-Cov, 
Zika…vì vậy trọng tâm nhiệm vụ 
trong năm 2016, ngành y tế tỉnh đã 
xác định:

Đối với công tác điều trị: Không 
ngừng nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh; có kế hoạch thu hút nhân tài 
về phục vụ nhân dân tỉnh nhà; Đẩy 
nhanh tiến độ kế hoạch thuê chuyên 
gia về chuyển giao kỹ thuật cho các 
bệnh viện tuyến tỉnh cũng như tiếp tục 
đẩy mạnh đề án 1816, bệnh viện vệ 

tinh đã triển khai thực hiện hiệu quả 
trong những năm gần đây. Bên cạnh 
đó, quyết liệt thực hiện đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh. 

Đối với công tác dự phòng: BRVT 
là tỉnh có cảng biển, là cửa ngõ thông 
thương với nhiều nước trên thế giới, 
là điểm đến du lịch nổi tiếng, vì vậy 
nguy cơ thâm nhập của các bệnh dịch 
mới nổi từ bên ngoài vào là rất lớn. Do 
đó công tác phòng chống dịch phải sát 
sao, chủ động và quyết liệt hơn nữa, 
phải đi trước đón đầu, xử lý nhanh, 
kịp thời đem lại hiệu quả cao nhất.

Đối với công tác bảo đảm 
ATVSTP: Tăng cường công tác tuyên 
truyền giáo dục cũng như thường 
xuyên phối hợp thanh kiểm tra liên 
ngành các cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm. Hoàn thiện 
mô hình thức ăn đường phố an toàn 
thực phẩm; mô hình an toàn từ nông 
trại đến bàn ăn..., hạn chế tới mức 
thấp nhất các trường hợp ngộ độc thực 
phẩm xảy ra trên địa bàn.

Đối với công tác tuyên truyền: 
Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình 
truyền thông, lựa chọn các thông điệp 
đơn giản, dễ hiểu giúp người dân dễ 
nhớ, dễ thực hiện. Song song đó, các 
đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện 
hiệu quả các chương trình mục tiêu 
Y tế - Dân số khi năm 2016 không 
còn các chương trình mục tiêu quốc 
gia về Y tế.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
Lễ tổng kết tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

TỔNG KẾT CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ 
TỈNH BR-VT:

Nhận diện 
nhiều cơ hội và 
thách thức mới

Lễ tổng kết tại BV Bà Rịa.
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Chiều 26/2, Sở Y tế tỉnh tổ chức 
Lễ kỷ niệm 61 năm ngày Thầy 
thuốc Việt Nam (27/2/1955 

– 27/2/2016) và tổng kết hoạt động 
ngành Y tế tỉnh BR-VT năm 2015, 
đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 
2016. Đến dự có ông Bùi Thanh Nghĩa 
- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Thanh 
Dũng-Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh 
đạo các Sở Ban Ngành; UBND các 
huyện/thành phố; Lãnh đạo, nguyên 
lãnh đạo Sở y tế; các thế hệ thầy thuốc 
qua các thời kỳ, lãnh đạo và đại diện 
nhân viên y tế các đơn vị trực thuộc 
Sở Y tế; các phòng Y tế huyện/thành 
phố; các đơn vị y tế ngành đứng chân 
trên địa bàn; các Hội nghề nghiệp 
Y-Dược…

Sau khi ôn lại truyền thống vẻ 
vang của ngành Y tế, nhắc lại sự kiện 
quan trọng, đánh dấu sự ra đời của 
ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông Phạm 
Minh An – Giám đốc Sở Y tế nêu rõ: 
“Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, trong những năm qua, 
ngành y tế tỉnh luôn luôn quán triệt 
quan điểm, tư tưởng của Bác trong 
xây dựng, phát triển cũng như trong 
mọi hoạt động của ngành để phục vụ 
sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Riêng năm 2015, mặc 
dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng 
đội ngũ y bác sĩ toàn ngành đã nỗ lực 
vượt khó, đẩy lùi bệnh tật, mang lại 
sức khỏe cho nhân dân. Toàn ngành 
Y tế tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, với kết quả đáng ghi nhận: 
Tiếp tục duy trì thành quả thanh toán 
bại liệt; loại trừ uốn ván sơ sinh; loại 
trừ bệnh phong. Khống chế tốt bệnh 
sốt xuất huyết, không để dịch bệnh 
lây lan trên diện rộng, hạn chế đến 
mức tối đa tử vong do SXH; Ngăn 
chặn các dịch bệnh mới nguy hiểm 
xâm nhập địa bàn; Duy trì tiêm chủng 
cho trẻ em đạt 98%; công tác phòng 
chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 

5 tuổi có nhiều chuyển biến tốt, tỷ lệ 
trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
giảm từ 8,2% (năm 2014) xuống còn 
7,8%; Quản lý thai sản đạt hiệu quả, 
duy trì tỷ suất tử vong mẹ liên quan 
đến thai sản và tỷ suất tử vong ở trẻ 
em ở mức thấp; triển khai thực hiện 
có hiệu quả các chương trình y tế học 
đường, chiến lược quốc gia về dinh 
dưỡng; phục hồi chức năng cho hơn 
2.200 bệnh nhân, qua đó giúp hơn 
1000 người khuyết tật tái hòa nhập 
xa hội; Tiếp nhận chuyển giao 17 kỹ 
thuật từ tuyến trên, trong đó có nhiều 
kỹ thuật phức tạp như: lọc máu liên 
tục, các kỹ thuật cấp cứu bỏng, kỹ 
thuật vi sinh, kỹ thuật chụp và đọc 
MRI, kỹ thuật nhĩ châm và cấy chỉ, 
khám và chẩn đoán Glaucome....phẫu 
thuật chấn thương chỉnh hình, điều trị 

sốt xuất huyết, phẫu thuật tổng quát, 
phẫu thuật thẩm mỹ tại 2 bệnh bệnh 
viện tuyến tỉnh; chuyển đổi Trung tâm 
Mắt thành bệnh viện Mắt tỉnh... Trong 
năm 2015, công trình bệnh viện Bà 
Rịa đi vào hoạt động đã đáp ứng gần 
2000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh 
mỗi ngày. Bên cạnh đó, toàn ngành 
đã triển khai mạnh mẽ kế hoạch “Đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh”, tạo bước chuyển biến 
mới làm thay đổi thái độ, nâng cao kỹ 
năng giao tiếp ứng xử với bệnh nhân 
của đội ngũ nhân viên y tế...”

Sở Y tế Họp mặt kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc 
Việt Nam và Tổng kết hoạt động năm 2015

BS Phạm Minh An- Giám đốc Sở Y tế đọc diễn văn chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam, báo cáo  
hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của ngành năm 2016. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bên cạnh những việc đã làm được, 
phát biểu của Giám đốc Sở Y tế cũng 
thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều hạn 
chế cần tập trung giải quyết. Ông nhận 
định: “... bước sang năm 2016, năm 
đầu tiên của kế hoạch 5 năm (2016 
– 2020) trong bối cảnh thiên tai địch 
họa vẫn còn phức tạp, nền kinh tế đất 
nước còn đối mặt với nhiều biến động 
của thị trường thế giới, việc đáp ứng 
các yêu cầu phòng bệnh, khám chữa 
bệnh cho nhân dân trên địa bàn cả 
nước nói chung, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu nói riêng vẫn đang phải đối mặt 
với những thách thức lớn lao. Trong 
khi đó, so với yêu cầu phát triển, so 
với kỳ vọng của xã hội, so với trách 
nhiệm mà Đảng và Nhà nước đã giao 
phó cho ngành y tế, sẽ còn rất nhiều 
lĩnh vực, sẽ có rất nhiều bài toán mà 
ngành y tế phải tiếp tục đầu tư công 
sức và trí tuệ để giải quyết”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, thay 
mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Thanh Dũng 
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 
toàn thể cán bộ, nhân viên y tế nhân 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời 
ghi nhận những thành tựu mà ngành Y 
tế tỉnh đã đạt được trong những năm 
qua. Phát biểu khẳng định “Đầu tư cho 
giáo dục, y tế là đầu tư cho con người, 
cho sự phát triển bền vững. Dân có 
giàu thì nước mới mạnh, dân có khỏe 
thì mới cống hiến được công sức của 
mình cho xã hội. Vì vậy những nhu 
cầu đầu tư cho sự nghiệp phát triển y 
tế luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh xem xét và giải quyết. Trên nền 
tảng đó, tôi yêu cầu Ngành y tế tập 
trung nỗ lực thực hiện các chức năng 
nhiệm vụ của mình, vươn lên đồng bộ 

trong mọi lĩnh vực, là nhân tố đảm bảo 
sức khỏe, là chỗ dựa vững chắc của 
người dân khi ốm đau bệnh tật.....”

Định hướng phát triển trong năm 
2016, báo cáo của ngành Y tế cho biết 
sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng việc 
đổi mới phong cách phục vụ bệnh 
nhân của đội ngũ nhân viên y tế. Tăng 
cường chất lượng bộ máy tổ chức của 
các đơn vị dự phòng tuyến tỉnh để bảo 
đảm đủ năng lực triển khai hiệu quả 
các mục tiêu thuộc chương trình mục 
tiêu y tế cũng như các chương trình 
y tế khác. Phấn đấu 40% xã, phường 
trên địa bàn tỉnh có bác sĩ đảm nhiệm; 
tăng tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc 
gia từ 65% lên 90%. Phấn đấu đạt chỉ 
tiêu 18,8 giường bệnh/vạn dân; 6,8 
bác sỹ/vạn dân. Tiếp tục đề án tăng 
giường bệnh cho Bệnh viện Bà Rịa, và 
các bệnh viện chuyên khoa. Nâng cao 
năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực y tế, cải cách thủ tục hành chính, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý điều hành. 

Cũng trong dịp này, Sở Y tế đã 
tặng giấy khen cho các tập thể, cá 
nhân có nhiều đóng góp trong công 
tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
và cho sự phát triển của ngành y tế 
tỉnh nhà và đề nghị cấp trên tặng nhiều 
phần thưởng cao quý (khen cao) cho 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong những năm qua.

 HOÀI THANH - VIỆT LÊ

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015. 
Ảnh: THĂNG THÀNH

Xe hoa tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: THẾ PHI
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Sáng 19/2, tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, Hội Y học tỉnh phối hợp 
với Sở y tế tổ chức Hội thảo 

chuyên đề “Xây dựng tính chuyên 
nghiệp trong thực hành nghề y và 
những thách thức trong chăm sóc sức 
khỏe hiện nay”. Dự Hội thảo có ông 
Lê Thanh Dũng- Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cùng 600 đại 
biểu, hội viên là các thầy thuốc trong 
hệ thống công lập và ngoài công lập 
trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên của Hội thảo là 
GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ 
tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, 
nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ 
Y tế, nguyên Phó ban Tuyên giáo 
Trung ương; GS.TS Phạm Thị Minh 
Đức- PCT Tổng hội Y học Việt Nam, 
nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại 
học Y hà Nội.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, 
ông Lê Thanh Dũng- Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, trong thời gian 
qua, ngành Y tế tỉnh đã nỗ lực trong 
việc tăng cường các nguồn lực để 
phục vụ và chăm sóc bệnh nhân và 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị 
của mình. Trong đó đã không ngừng 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 

chú trọng công tác giao tiếp ứng xử, 
đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh theo chủ trương của Bộ Y tế. 
Bên cạnh đó ngành Y tế đã nỗ lực 
tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, hỗ 
trợ và phát triển hoạt động mạng lưới 
y tế tư nhân, tăng cường tuyên truyền 
tham gia bảo hiểm y tế toàn dân..vv.. 
Việc tổ chức buổi hội thảo với chủ đề 
“xây dựng tính chuyên nghiệp trong 
thực hành nghề y và những thách thức 
trong chăm sóc sức khỏe hiện nay” là 
một việc làm hết sức có ý nghĩa của 
Hội Y học tỉnh BR - VT, tạo cơ hội 
để cập nhật thông tin, kiến thức và 
kỹ năng hành nghề cho đội ngũ thầy 
thuốc tỉnh nhà.

Tại Hội thảo, GS.TSKH Phạm 
Mạnh Hùng đánh giá cao sự quan tâm 
đầu tư của lãnh đạo UBND tỉnh đối 
với lĩnh vực Y tế, sự nỗ lực của tập 
thể cán bộ, nhân viên y tế tỉnh BR-VT 
trong việc nâng cao chất lượng dự 
phòng, khám và điều trị bệnh cho nhân 
dân, đưa các hoạt động của ngành Y 
tế tỉnh BR-VT ngày một phát triển 
theo hướng chuyên nghiệp . Đồng thời 
bằng kinh nghiệm và kiến thức uyên 
thâm trong lĩnh vực y tế và xã hội, GS 
đã trình bày trước hội thảo chuyên đề 

“những thách thức đối với chăm sóc 
sức khỏe hiện nay”, trong đó làm rõ 
một số nội dung chi phối đến y – đức 
của người thầy thuốc trong nền kinh 
tế thị trường, tầm quan trọng của tính 
chuyên nghiệp trong hành nghề Y…

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng được 
nghe GS.TS Phạm Thị Minh Đức chia 
sẻ 02 chuyên đề về “Sự cố y khoa và 
an toàn người bệnh” và “Xây dựng 
tính chuyên nghiệp trong thực hành 
nghề Y”. 

TTƯT, Bs CK2 Nguyễn Thị Thu 
Hồng, Chủ tịch Hội Y học tỉnh BR-
VT thay mặt các thầy thuốc của tỉnh 
cảm ơn sự tận tâm, hết lòng của các 
Giáo sư đã không quản tuổi cao, 
đường sá xa xôi đã truyền thụ bằng 
tất cả tâm huyết và những điều cốt 
lõi nhất giúp cho các y, bác sĩ đã và 
đang công tác trong ngành nhận diện 
được những thách thức đối với nghề 
Y trong tình hình mới, đồng thời hiểu 
được tầm quan trọng trong việc xây 
dựng tính chuyên nghiệp trong hành 
nghề, không ngừng học tập nâng cao 
tay nghề, chau dồi Y đức, Y đạo, Y 
nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, vai 
trò của người thầy thuốc, trong xã hội 
hiện nay, tất cả vì sức khỏe của người 
bệnh, người dân.

KHÁNH CHI

GSTS Phạm Thị Minh Đức – Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam 
trình bày 02 chuyên đề: “Sự cố Y khoa và an toàn người bệnh và 
“Xây dựng tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề y” . 
 Ảnh: THĂNG THÀNH

GS TSKH Phạm Mạnh Hùng- Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam trình bày chuyên 
đề “Những thách thức đối với chăm sóc sức khỏe hiện nay” . Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội thảo “Xây dựng tính chuyên nghiệp trong 
thực hành nghề Y và những thách thức trong 
chăm sóc sức khỏe hiện nay”
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Ngày 26/02/2016, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc phối 
hợp Phòng Y tế huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Thầy 
thuốc Việt Nam 27/2. Tham dự có ông Tạ Quốc Trung - 

Phó Chủ tịch UBND huyện, Ông Hồ Văn Hải – Giám đốc TTYT 
Xuyên Mộc, các y, bác sĩ và cán bộ y tế TTYT huyện và đặc biệt 
là sự có mặt của các sinh viên đang theo học Y khoa theo diện 
chính sách thu hút nhân lực của tỉnh, là con em người dân đang 
sinh sống, làm việc tại địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Tại buổi gặp mặt, ông Hồ Văn Hải đã ôn lại truyền thống vẻ 
vang của ngành Y tế nước nhà trong 61 năm xây dựng và phát 
triển, ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các thế hệ thầy thuốc 
đối với sự phát triển chung của đơn vị cũng như của ngành trong 
những năm qua, đồng thời chia sẻ, bày tỏ mong muốn các em sinh 
viên đã và đang theo học ngành Y nhận thức được vai trò, trách 
nhiệm của mình, học tập, chau dồi chuyên môn, y đức để xứng 
đáng với lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Cũng tại buổi họp mặt, ông Tạ Quốc Trung, phó chủ tịch 
UBND huyện đã phát biểu chúc mừng tập thể Y, bác sĩ TTYT 
Xuyên Mộc nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, bày 
tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn của ngành y tế địa phương 
trong vấn đề nguồn lực và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng 
của các bậc phụ huynh, các bạn sinh viên để có những giải pháp, 
hỗ trợ trong thời gian tới.

Sau những trao đổi, tâm sự cởi mở, thẳng thắn với lãnh đạo 
UBND huyện và lãnh đạo TTYT, các sinh viên đều bày tỏ quyết 
tâm và mong muốn học tập thật tốt để sau này trở về phục vụ cho 
ngành Y tế huyện nhà. NGUYỄN MINH HIỀN

TTYT huyện Tân Thành 
họp mặt nhân Ngày thầy 
thuốc Việt Nam 27/2
Ngày 26/02/2016, Trung tâm Y tế huyện 

Tân Thành tổ chức buổi họp mặt và giao 
lưu văn nghệ giữa các tổ công đoàn trong 

đơn vị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày 
Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2016),

Tham dự buổi họp mặt có sự hiện diện của 
những cán bộ hưu trí, những người đã từng trải 
qua quãng thời gian gắn bó với đơn vị và đông 
đảo CBVCLĐ của Trung tâm.

Sau khi ôn lại Truyền thống vẻ vang của 
ngành Y tế, nhắc lại sự kiện Bác Hồ gửi thư cho 
Hội nghị cán bộ Y tế ngày 27/2/1955, đặt nền 
móng cho sự ra đời của ngày Thầy thuốc Việt 
Nam, TTYT đã tổ chức giao lưu văn nghệ giữa 
các tổ công đoàn.

Thông qua lời ca, tiếng hát, CBVCLĐ Trung 
tâm Y tế huyện Tân Thành đã truyền tải những 
thông điệp và tình cảm của những chiến sĩ ngành 
Y, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm 
lặng cống hiến, tất cả vì sức khỏe người bệnh, 
người dân. 

Buổi họp mặt đã đọng lại những kỷ niệm 
đẹp, giúp các CBVCLĐ thêm yêu nghề, yên tâm 
công tác, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

HOA QUỲNH
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Họp mặt ngày truyền thống 
Thầy thuốc Việt Nam và gặp gỡ 
sinh viên y khoa
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Ngày 27/2, BV Mắt tỉnh BR-VT 
long trọng tổ chức kỷ niệm 
10 năm thành lập (28/2/2006-

28/2/2016).Tham dự có GSTS.Tôn 
Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội nhãn 
khoa Việt Nam; ông Lê Thanh Dũng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện 
Viện thị giác Brien Holden; lãnh đạo 
một số bệnh viện chuyên khoa Mắt của 
các tỉnh, thành bạn; lãnh đạo các đơn 
vị Y tế trong toàn ngành, các Phòng 
Y tế huyện, thành phố, các đơn vị Y 
tế ngành đứng chân trên địa bàn và 
toàn thể CBCCVC bệnh viện mắt tỉnh.

Kể từ khi thành lập đến nay, BV 
Mắt đã không ngừng nỗ lực vươn 
lên vượt mọi khó khăn để nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh. Trong 
10 năm qua, BV đã triển khai 85 kỹ 
thuật mới, trong đó 45 kỹ thuật lâm 
sàng và 40 kỹ thuật cận lâm sàng. Đã 
nghiệm thu và đưa vào ứng dụng 90 
đề tài nghiên cứu khoa học và sáng 
kiến giải pháp kỹ thuật, mang lại hiệu 
quả điều trị cao cho công tác khám, 
điều trị. Đã có hơn 330.000 bệnh nhân 
được khám và điều trị mắt tại bệnh 
viện, hơn 200.000 bệnh nhân và học 
sinh được khám mắt tại cộng đồng, 
hơn 21.000 bệnh nhân được điều trị 
nội trú, 22.000 bệnh nhân được phẫu 
thuật (trong đó gần 20.000 ca phẫu 
thuật đục thủy tinh thể), đem lại ánh 
sáng cho người mù nghèo.

Một trong những kết quả nổi bật 
nhất của BV Mắt trong thời gian qua 

là triển khai rất thành công chương 
trình chăm sóc mắt cộng đồng, khúc 
xạ học đường cho học sinh với sự tài 
trợ của Viện thị giác Brien Holden 
(BHVI) - Một tổ chức phi chính phủ 
của Australia. Với những thành công 
và sự tin cậy cao, Viện thị giác Brien 
Holden đã công bố tiếp tục đồng hành 
cùng BV Mắt BR – VT trong dự án 
Hỗ trợ chăm sóc mắt học đường tại 
tỉnh BR-VT trong năm 2016 và những 
năm tiếp theo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê 
Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã chúc mừng cũng như đánh giá 
rất cao sự cố gắng nỗ lực của tập thể y, 
bác sỹ BV Mắt, từ một trung tâm nhỏ, 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ông Lê Thanh Dũng – PCT UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng sự hợp tác tốt đẹp của BV Mắt  
và Viện thị giác Brien Holden.

Bs. Nguyễn Viết Giáp- Giám đốc Bv Mắt báo cáo kết quả 10 năm 
xây dựng và phát triển .

Bệnh biện Mắt
kỷ niệm 10 năm 
thành lập

cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, 
nhân sự thiếu và yếu, sau 10 năm đã 
trở thành Bệnh viện chuyên khoa hạng 
II với nhiều trang thiết bị hiện đại, 
nhiều kỹ thuật mới được triển khai, 
đem lại nhiều lợi ích cho người dân 
tỉnh nhà với các chương trình hướng 
tới cộng đồng... Đồng thời ông cũng 
bày tỏ hy vọng trong những năm tiếp 
theo, BV Mắt sẽ phát huy những thành 
quả đã đạt được, mạnh dạn phát triển 
những kỹ thuật cao, chú trọng chương 
trình chăm sóc mắt cộng đồng; tăng 
cường hợp tác quốc tế...đem lại nhiều 
lợi ích thiết thực hơn nữa cho người 
dân tỉnh nhà.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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Sáng 27/2/2016, Chính quyền, 
BCH Công đoàn cơ sở và 
BCH chi đoàn Trung tâm Y 

tế Tp. Vũng Tàu đã phối hợp tổ 
chức hoạt động kỷ niệm 61 năm 
ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 
và chào mừng ngày Quốc tế phụ 
nữ 8/3. 

Tham dự có đồng chí Từ Phúc 
Hải, phó chủ tịch công đoàn ngành, 
các bác sĩ nguyên là lãnh đạo đơn 
vị qua các thời kỳ và đông đảo 
CBVCLĐ đến từ Trung tâm Y tế 
và các TYT trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh việc tổ chức họp mặt 
ôn lại truyền thống 61 năm kể từ 
ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y 
tế, ôn lại truyền thống ngày Quốc 
tế phụ nữ 8/3 và chặng đường phát 
triển của đơn vị kể từ khi thành 
lập (năm 1992) đến nay, đây còn 

là dịp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ tình 
cảm giữa các thế hệ thầy thuốc, các 
đồng nghiệp đã và đang công tác 
tại Trung tâm y tế và các trạm y tế, 
đồng thời tạo cơ hội giao lưu, phát 
huy tinh thần đoàn kết giữa các 
CBVCLĐ thông qua các trò chơi 
dân gian như trò “khiêu vũ trên 
ghế”, “cướp cờ”, “mò tìm Ngọc 
quý”, và dạ hội khiêu vũ.... 

Buổi họp mặt đã để lại nhiều 
kỷ niệm đẹp, truyền thêm lửa nhiệt 
huyết, yêu nghề cho tất cả VCLĐ, 
giúp họ có thêm động lực, sẵn sàng 
vượt qua những gian nan, vất vả 
để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của 
người thầy thuốc.

Tin, ảnh:  
BS. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

Trung tâm y tế TP. Vũng Tàu 

Trước tốc độ lây lan nhanh của vi rút Zika trên thế 
giới và tình hình diễn biến phức tạp của bệnh do 
Não mô cầu tại Việt Nam, sáng ngày 16/3/2016 Sở 

Y tế tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng chống dịch bệnh do 
vi rút Zika và bệnh não mô cầu cho các đơn vị trực thuộc; 
các Phòng Y tế huyện, thành phố; các đơn vị Y tế ngành 
trên địa bàn...

Tại hội nghị, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch hành động 
phòng chống dịch do vi rút Zika tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu với 3 tình huống ứng phó, bao gồm: Tình huống chưa 
ghi nhận ca bệnh tại BR-VT; tình huống xuất hiện ca bệnh 
xâm nhập vào BR-VT; tình huống dịch lây lan trong cộng 
đồng. Tùy theo từng tình huống là các kịch bản ứng phó 
tương ứng trên mọi phương diện của ngành y tế, bao gồm: 

Công tác chỉ đạo, kiểm tra; Công tác giám sát, dự phòng; 
Công tác điều trị; hoạt động truyền thông; Công tác hậu 
cần; Công tác hợp tác quốc tế... 

Bên cạnh đó, cán bộ y tế còn được hướng dẫn chi tiết về 
giám sát, chẩn đoán và điều trị, truyền thông phòng chống 
dịch bệnh do vi rút Zika và bệnh do Não mô cầu. 

Kết luận tại Hội nghị, Bs. Nguyễn Văn Thái - Phó Giám 
đốc Sở Y tế yêu cầu các Trung tâm y tế phối hợp Phòng y 
tế tham mưu UBND huyện/thành phố hoàn thiện kế hoạch 
phù hợp với từng địa phương nhằm tăng cường tối đa khả 
năng chủ động giám sát, chẩn đoán phát hiện sớm và sẵn 
sàng thu dung, điều trị bệnh nhân khi có dịch bệnh xảy ra. 

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

Trung tâm TT-GDSK trình bày phương pháp truyền thông đối phó với dịch 
bệnh do vi rút Zika.

Ôn lại truyền thống nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

CBVC LĐ vui hết mình trong trò chơi khiêu vũ trên ghế.

Trung tâm y tế TP. Vũng Tàu kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc  
Việt Nam và chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Tập huấn phòng chống dịch bệnh do vi rút zika và bệnh não mô cầu

TTYT Dự phòng tỉnh hướng dẫn công tác giám sát, phòng chống  
dịch bệnh.
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NGỌC LAN

Người thức  
cho mùa xuân 
Em vẫn thức những đêm giao thừa
Khi xuân đến trầm tư trong bệnh viện
Nơi rất dễ khiến lòng người xao xuyến
Nơi cuộc đời gửi trọn niềm tin

Phòng cấp cứu và vườn cây đứng im 
Ngọn đèn đỏ và mắt em không ngủ
Bệnh nhân đến, quên mọi điều tư lự
Ca mổ xong, khúc nhạc ngân vang

Cơn đau nào đang nhói giữa tim gan
Cơn đau dịu, bỗng ùa về nỗi nhớ
Em lắng nghe từng tiếng tim, hơi thở
Chia sẻ buồn vui như thể người thân 

Tiếng bé khóc chào đời lúc sang xuân
Cùng gợi nhớ những phút giây đoàn tụ
Sáng mai đây, nhiều bông hoa cùng đua nở
Em sẽ là tia nắng đầu tiên
 
Bao năm rồi em vẫn thức thâu đêm
Đêm mùa hạ, oi nồng không chút gió
Đêm mùa đông, đầy rừng cây sương phủ
Đêm giao thừa, hi vọng chứa chan…

Áo em choàng trắng mãi với thời gian
Người thầy thuốc là Mẹ hiền- Thế đó
Em đón xuân đêm nay về trước ngõ 
Cho cuộc đời mãi có bình yên… 
 

Hồ Minh Trân (ST) 

Triển khai kế hoạch tiêm ngừa vắc xin 
Sởi - Rubella cho đối tượng từ 16 -17 
tuổi tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng 11/3/2016,tại hội 

trường Trung tâm Y tế Dự 
phòng tỉnh, Sở Y tế phối 

hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
tổ chức hội nghị triển khai chiến 
dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella 
cho đối tượng từ 16-17 tuổi tại 
tỉnh BR-VT. Tham dự Hội nghị 
có lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo; 
đại diện phòng NVY-Sở Y tế; 
lãnh đạo Phòng Y tế các huyện/
TP; lãnh đạo và chuyên trách 
chương trình TCMR các Trung 
tâm Y tế huyện/TP; Hiệu trưởng 
và cán bộ y tế các trường PTTH, 
TTGDTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đối tượng của 
đợt tiêm lần này bao gồm:

Học sinh lớp 11 và 12 (có 
ngày sinh từ 01/01/1998 – 
31/12/1999 đang học tại các 
trường Trung học Phổ thông 
và Trung tâm giáo dục thường 
xuyên trên toàn tỉnh (kể cả các 
đối tượng có năm sinh lớn hơn 
nhưng đang học lớp 11, lớp 12 
năm học 2015-2016 vẫn được 
tiêm chủng trong đợt này); Học 
sinh sinh năm 1998-1999 đang 
học lớp 10 tại các trường Trung 
học Phổ thông và Trung tâm giáo 
dục thường xuyên trên toàn tỉnh.

Những đối tượng trong độ 
tuổi nhưng không tiêm đợt này, 
bao gồm: Những đối tượng đã 

tiêm vắc xin Sởi hoặc Sởi-Quai 
bị-Rubella dưới 1 tháng trước 
khi triển khai chiến dịch; phụ nữ 
đang mang thai hoặc nghi ngờ 
mang thai; các đối tượng có phản 
ứng nặng với lần tiêm trước.

Thời gian thực hiện tiêm 
vắc xin sẽ diễn ra vào ngày 06-
07/4/2016 cho đối tượng học 
sinh lớp 11; ngày 08-09/4/2016 
cho đối tượng học sinh lớp 12 
và tiêm vét vào ngày 11/4/2016.

Phát biểu tại hội nghị, Thầy 
Nguyễn Văn Ba – Phó Giám đốc 
Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo 
ban lãnh đạo các Trung tâm giáo 
dục thường xuyên, Hiệu trưởng 
các trường Trung học phổ thông 
cần phối hợp chặt chẽ với các 
đơn vị của ngành Y tế trong 
chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – 
Rubella, triển khai các hoạt động 
tuyên truyền cho giáo viên, học 
sinh và các bậc phụ huynh về 
mục đích, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của chiến dịch nhằm huy 
động sự tham gia tích cực của 
phụ huynh và các em học sinh để 
chiến dịch triển khai thuận lợi, 
thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch 
đề ra với trên 90% số đối tượng 
được tiêm chủng vắc xin Sởi – 
Rubella.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THỦY

Quang cảnh hội nghị kế hoạch tiêm ngừa vắc xin Sởi – Rubella.
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Trong cái nắng dịu của những 
ngày đầu Xuân, chúng tôi 
đến xã đảo Long Sơn để quay 

phóng sự về công việc thầm lặng của 
những cán bộ y, bác sĩ đang công tác 
tại đây để góp phần tạo nên một bộ 
phim phản ánh tổng thể các hoạt động 
của ngành Y tế BR –VT từ tuyến tỉnh 
đến cơ sở, trong lễ kỷ niệm ngày Thầy 
thuốc Việt Nam 27/2 – Một ngày có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi 
CBCCVC ngành Y tế.

Với mong muốn đem lại những 
thước phim phóng sự trung thực và 
sống động nhất về hoạt động của trạm, 
nên chúng tôi không hẹn trước thời 
gian, do vậy khi xuống đến nơi, mọi 
hoạt động của trạm vẫn đang diễn ra 
bình thường. Trong lúc bộ phận quay 
phim tác nghiệp, tôi dạo một vòng 
quanh khuôn viên trạm. Vừa đặt chân 
đến phòng khám bệnh đầu tiên, tôi 
khựng lại vì bị chú ý vào một cô bé 
tầm 8 hay 9 tuổi đang khóc ngằn ngặt 
và gào rất to: “con sợ tiêm, đừng ai 
đụng vào con, con ghét bác sĩ”, mặc 
cho người mẹ vừa quát vừa lôi đủ 

thứ trên đời ra dọa, cô bé nhất định 
không chịu ngồi vào ghế khám bệnh 
và một, hai đòi về. Bệnh nhân ngồi 
chờ rất đông, không khí phòng khám 
càng thêm ngột ngạt. Tôi dợm bước, 
định bụng thoát khỏi mớ âm thanh 
không mấy dễ chịu này, thì một giọng 
Nam nhỏ nhẹ, êm ái cất lên: “Con gái 
ngoan, ngồi lên đây bác sĩ xem cái gì 
trong cổ khiến con bị đau, bị sốt, bác 
sĩ sẽ giúp con làm cho nó hết đau, 
bác sĩ chỉ xem thôi chứ bác sĩ hổng 
có tiêm, con hổng tin thì nhìn tay bác 
sĩ đi, đâu có cầm kim tiêm đâu nè!”, 
nói đoạn cô giơ hai bàn tay lên xoay 
xoay, như để minh chứng và củng cố 
thêm niềm tin của cô bé. Chẳng biết 
vì nhìn thấy đúng như lời bác sĩ nói, 
không có cái kim tiêm nào, hay vì lời 
thuyết phục ngọt ngào, dễ thương và 
đôi mắt lấp lánh, trìu mến trên gương 
mặt của người bác sĩ nọ, mà cô bé gần 
như nín khóc ngay lập tức và đồng ý 
làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, ngồi thẳng 
lên ghế khám, miệng há to, tròn để bác 
sĩ khám họng, rồi sau đó thở đều đều 
để bác sĩ nghe tim, phổi. 

“Công nhận bác sĩ Phượng hay 
thiệt chớ, nói có mấy câu mà con bé 
nín khe hà, lúc nào cũng nhẹ nhàng, 
tình cảm biểu sao bà con không quý?” 
– hai bệnh nhân nữ ngồi chờ khám bên 
cạnh tôi nói chuyện. Tự dưng tôi nảy 
ra ý định tìm hiểu thêm về người bác 
sĩ này. Nhác thấy người phụ nữ luống 
tuổi đang loay hoay tỉa lá cho vườn 
cây thuốc Nam, đoán là nhân viên 
của trạm, tôi bước đến bắt chuyện: 
“Chào cô! Cô đang làm gì vậy ạ?”, 
cô ngước lên mỉm cười như đáp lễ rồi 
tiếp tục cúi xuống làm tiếp công việc 
của mình, vừa làm vừa trả lời: “Tôi tỉa 
lá cây Lẻ bạn cho nó phát triển, với lại 
cũng một công đôi việc, mang lá lên 
chùa cho sư thầy làm thuốc chữa bệnh 
luôn, lá cây Lẻ bạn này có nhiều công 
dụng lắm”. Thêm một vài câu hỏi nữa, 
tôi biết được thông tin về người phụ 
nữ này, cô tên Nguyễn Thị Mi Ra, 
là nhân viên tạp vụ của trạm. Thấy 
không khí đã có sự thân thiện, cởi mở, 
tôi đi vào vấn đề chủ định: “Cô ơi, 
cho con hỏi, bác sĩ đang khám bệnh 
ở phòng đầu tiên kia có phải là bác sĩ 

Trọn đời sống với ước mơ
Từ một xã đảo gần như “trắng” về Y 
tế, dịch bệnh tràn lan khắp nơi, nào là 
sốt rét, sốt xuất huyết, viêm ruột hoại 
tử, bệnh tả, bệnh dại... đến nay trạm y 
tế Long Sơn đã được xây dựng khang 
trang, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng 
được nhu cầu khám chữa bệnh, đặc 
biệt ý thức về phòng chống dịch, bệnh 
của bà con ngày càng nâng lên rõ rệt...
là công sức của cả tập thể, các thế hệ 
đã và đang găn bó với trạm, trong đó 
có phần đóng góp không nhỏ của bác 
sĩ Mai Thị Kim Phượng. 

Bs. Phượng ân cần thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Phượng không ạ?”, “Cô hỏi đúng rồi 
đó. Ủa, mà cô không phải người dân 
ở đây đúng không?, tôi chưa kịp trả 
lời thì cô Mi Ra nói tiếp: “Vì nếu là 
người dân ở đây thì ai cũng biết Bs 
Phượng”. “Vì sao vậy ạ?” - tôi ngạc 
nhiên hỏi. “Vì Bs Phượng đã công tác 
ở trạm này từ khi trạm mới thành lập, 
nhưng đó không phải là lý do quan 
trọng nhất, mà cái chính là (lúc này cô 
Mi Ra dừng hẳn công việc đang làm, 
lấy tay áo chận chận mồ hôi trên trán, 
đứng tiếp chuyện tôi) bác sĩ Phượng 
rất mát tay, chữa bệnh giỏi lắm, lại 
nhiệt tình nữa, đêm hôm khuya sớm 
gì mà có người bệnh cần, là cổ đều 
có mặt”. Tôi và cô Mi Ra đang dở 
câu chuyện thì Bs Phượng đi ngang 
qua chỗ chúng tôi đứng, bước vội về 
phía phòng siêu âm. Tranh thủ thời 
cơ tôi tiến đến, ngắn gọn giới thiệu 
về mình, rồi đề nghị chị cho phép gặp 
riêng trao đổi chút chuyện, mỉm cười 
vui vẻ chị đáp: “Ừ, em đợi chị siêu 
âm xong cho 3 bệnh nhân này nữa rồi 
chị em mình trao đổi nhé”. Trong lúc 
đợi chị, tôi tiếp tục câu chuyện với cô 
Mi Ra và được cô cho biết thêm: “Với 
Bs Phượng, trạm Y tế chẳng khác gì 
nhà, ngày nào cô ấy cũng có mặt từ 
lúc 7 giờ sáng cho đến khi nhá nhem 
tối mới kết thúc công việc, hôm nào 
đông bệnh, có khi còn trễ hơn vì cô 

ấy không bao giờ để bệnh nhân ra về 
mà chưa được thăm khám”.

Sau khi giải quyết xong 3 ca siêu 
âm và sắp đặt ổn định công việc, bác 
sĩ Phượng mời tôi vào phòng riêng 
nói chuyện. Khi biết ý định tôi muốn 
viết bài về mình, chị gần như giãy 
nảy: “Trời ơi, chị chỉ làm công tác 
chuyên môn, có gì đâu mà viết”. Tôi 
mỉm cười trấn an chị: “Thì em cũng 
chỉ viết về những hoạt động thường 
ngày của trạm, của nhân viên y tế thôi. 
Em mong muốn qua một nhân vật cụ 
thể, giúp người dân hiểu thêm về công 
việc của những cán bộ ngành y, hoàn 
toàn không nhân hóa hay cường điệu 
nhân vật đâu, chị yên tâm nhé!”. Có lẽ 
vì cảm nhận được sự chân thành trong 
lời đề đạt của tôi nên chị đồng ý, chỉ 
một lúc sau câu chuyện giữa hai chị 
em đã trở nên cởi mở.

Chị tên đầy đủ là Mai Thị Kim 
Phượng, mảnh đất Long Sơn chính 
là nơi chị được sinh ra và lớn lên. Sự 
hồn hậu, chân chất - điểm đặc trưng 
của người con vùng đất mà đạo ông 
Trần (dạy con người phải sống chân 
thật, đạo nghĩa, gắn bó, thủy chung, 
chan hòa) thấm đẫm trong từng lời 
ăn tiếng nói của chị. Trong suốt câu 
chuyện với tôi, sự tự hào và tình cảm 
đối với mảnh đất quê hương cũng như 
tình yêu, sự gắn bó đặc biệt đối với 
công việc là nét nổi bật nhất, chi phối 

toàn bộ mọi lựa chọn, quyết định và 
trở thành lẽ sống lớn nhất của đời chị.

Câu đầu tiên khi chị nói với tôi về 
công việc của mình là một câu khẳng 
định chắc nịch: “Đến giờ phút này 
chưa một phút giây nào chị có ý nghĩ 
mình chọn sai nghề”. Với chị, nghề 
Y là một giấc mơ từ khi còn bé xíu. 
Giấc mơ ấy được khởi nguồn từ một 
câu chuyện có thật. Ngày xưa, khi 
đời sống còn nhiều khó khăn, Long 
Sơn là một xã đảo nghèo, việc thông 
thương với bên ngoài gặp nhiều khó 
khăn do hệ thống cầu, đường chưa 
được đầu tư xây dựng, cả xã chỉ có 
hơn chục cái ghe chở người qua, lại. 
Cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu, các loại 
bệnh dịch cứ thế bủa vây. Cả xã đảo 
không có lấy một cơ sở khám chữa 
bệnh nào, thuốc men lại khan hiếm, 
bà con ai có bệnh chỉ trông đợi vào 
thuốc Nam là chính. 

Lần ấy cả nhà chị đều bị ốm (nhà 
chị có 5 anh em và chị là con gái duy 
nhất), ba mẹ chị bốc thuốc Nam cho 
các con, nhưng uống hoài mà bệnh 
vẫn không thuyên giảm. Rồi không 
rõ vì nguyên cớ nào mà một cô Y tá 
ở rừng về (Chị không nhớ tên, chỉ 
biết tất cả mọi người đều gọi là má 
Hai - Là cán bộ Y tế thời kỳ kháng 
chiến) biết bệnh tình của gia đình chị, 
đến nhà mang theo một ít thuốc cho 
cả nhà uống. Mới uống buổi sáng thì 
buổi chiều tất cả mọi người đều khỏe 
lại, cảm giác của chị lúc đó là má Hai 
có “phép màu” và trong đầu chị nhen 
nhóm ước mơ lớn lên sẽ học nghề 
chữa bệnh cứu người, đem phép màu 
về chăm sóc sức khỏe cho người thân, 
bà con lối xóm.

Kết thúc những ngày học phổ 
thông tại xã, rồi những tháng ngày 
khăn gói xa gia đình học cấp III tại 
trường PTTH Châu Thành, thị xã Bà 
Rịa mà cả xã đảo chỉ còn chị và 3 

Bs. Phượng phụ trách cả  
chuyên môn siêu âm  
của trạm y tế. Ảnh: THĂNG THÀNH
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người nữa kiên trì theo đuổi, chị bắt 
đầu những ngày tháng thực hiện ước 
mơ của mình. Đầu tiên chị học Y tá 
sơ cấp tại trường “Sơ cấp Y tế đặc khu 
Vũng Tàu Côn Đảo (1983) rồi trở về 
địa phương công tác (1984) tại phân 
trạm thôn 2 (một phân trạm nhỏ do 
một số mạnh thường quân và người 
dân của xã đóng góp xây dựng), 4 năm 
sau chị tiếp tục thi và học ở trường 
Trung học Y tế Sông Bé (năm 1992 
ra trường), chị quay về tiếp tục phụ 
trách Y tế tại phân trạm thôn 1. Những 
kiến thức mà chị có được ở thời điểm 
này cũng tạm đủ để đáp ứng nhiệm 
vụ chuyên môn, song cái khát khao 
được tiếp cận với những kiến thức cao 
hơn, sâu hơn, giúp được cho nhiều 
bà con hơn lại thôi thúc chị khăn gói 
theo học lớp cử tuyển do UBND tỉnh 
giới thiệu, chị thi và đậu Đại học Y 
Dược TP. HCM (năm 1996), 3 năm 
sau (1999) chị tốt nghiệp và trở về địa 
phương công tác tại TYT cũ (lúc bấy 
giờ TYT xã Long Sơn mới đang bắt 
đầu xây dựng), năm 2002 trạm mới 
đi vào sử dụng và chị gắn bó với trạm 
suốt từ bấy đến nay.

Điểm lại “hành trình chạm tay đến 
ước mơ” của chị, kéo dài hơn 10 năm 
đằng đẵng và với một người phụ nữ 
đó là một sự quyết tâm rất lớn. Tuổi 
thanh xuân của chị cứ lặng lẽ trôi đi, 
đến mức chị không có thời gian để 
nghĩ đến một thiên chức khác vô cùng 
thiêng liêng của người phụ nữ là làm 
vợ, làm mẹ. Hơn 32 năm miệt mài 
công tác, chị tận tâm cống hiến với 
nghề, không một tham vọng nào khác 
ngoài việc được phục vụ, đem những 
kiến thức đã học chăm lo sức khỏe cho 
người dân nơi chị sinh ra và lớn lên. 
Con số trung bình trên 60 lượt bệnh 
nhân đến khám, điều trị mỗi ngày (cao 

điểm lên tới 100) mà chị (là bác sĩ duy 
nhất của trạm) phải đóng vai trò chủ 
lực. Ngoài ra, chị còn kiêm nhiệm 
một số chương trình Y tế quốc gia 
khác và được anh em tín nhiệm phụ 
trách mảng công đoàn của trạm. Áp 
lực công việc lớn, do vậy, để có thời 
gian hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 
của mình chị phân chia thời gian rất 
rõ ràng, sáng khám bệnh 2 tiếng, siêu 
âm 2 tiếng; chiều cũng tương tự như 
vậy, những công việc khác chị tranh 
thủ làm thêm ngoài giờ hoặc mang về 
nhà giải quyết.

Thuộc lòng địa bàn, nắm rõ thói 
quen sinh hoạt cũng như dễ dàng nắm 
bắt tâm tính của bệnh nhân để phục 
vụ cho công tác điều trị, là lợi thế mà 
chị có được từ những năm tháng bám 
trụ cơ sở, xuống địa bàn vận động bà 
con nâng cao ý thức phòng chống dịch 
bệnh, thay đổi thói quen sử dụng thuốc 
Đông Y sang điều trị bằng Tây Y đối 
với những loại bệnh cấp tính, tiêm 
ngừa vắc xin phòng bệnh cho trẻ... 
Đối với nhiều bà con, bác sĩ Phượng 
như là một người thân trong gia đình 
của mình, nhiều đứa trẻ trìu mến gọi 
chị bằng cái tên “má Phượng” như 
xưa kia chị từng gọi “má Hai”, người 
đã thổi ước mơ vào tâm hồn chị, vì 
chị luôn ân cần, tận tình với từng ca 
bệnh và sẵn sàng có mặt bất kể đêm 
hôm, khuya sớm, miễn có người cần 
đến mình. 

 “Có bao giờ chị cảm thấy cuộc 
sống của mình đơn điệu không?”, tôi 
đã buộc miệng hỏi chị một câu rất 
“vô duyên” như vậy khi chuẩn bị ra 
về, nhưng hình như chị không hề khó 
chịu về điều đó mà dịu dàng trả lời 
tôi: “Chị cũng như tất cả anh em ở 
đây luôn có chung suy nghĩ, mảnh 
đất Long Sơn này so với trước kia đã 
đổi thay nhiều, cuộc sống người dân 
nay cũng khấm khá hơn, nhưng so 
với mặt bằng chung vẫn còn nhiều 
khó khăn lắm, nhất là điều kiện chăm 

sóc sức khỏe của bà con còn nhiều 
hạn chế. Việc thu hút cán bộ Y tế từ 
các nơi đến đây làm việc tới giờ vẫn 
là chuyện “xa tầm tay” vì “đất khách 
quê người” vì các chế độ ưu đãi chưa 
thực sự thu hút..., mình là người con 
của mảnh đất này, sinh ra và lớn lên 
ở đây mà không gắn bó, không làm 
hết sứ mệnh với quê cha đất tổ, thì thử 
hỏi làm sao làm tròn sứ mệnh của một 
người thầy thuốc? Rồi chị trầm ngâm: 
“Được làm công việc mình yêu thích 
chính là đam mê, là lẽ sống của chị. 
Nếu em sống có ước mơ em sẽ thấy 
cuộc đời này thực ra rất ngắn, nếu sự 
tồn tại của em đem lại niềm vui, hạnh 
phúc cho người khác em sẽ thấy cuộc 
đời là một món quà vô cùng quý giá 
mà ta phải trân trọng từng phút giây 
trôi qua. Bởi lẽ đó chị luôn bằng lòng 
và hạnh phúc với những gì mà ngày 
hôm nay chị có được, em ạ!”

Dù tôi có nhiều lần nhắc đi nhắc lại 
câu hỏi về những thành tích mà chị có 
được trong suốt 32 năm cống hiến cho 
ngành nhưng không hiểu bằng cách 
nào đó chị đã không hề trả lời tôi dù 
chỉ một lần. Tuy nhiên bằng sự cảm 
nhận của mình trước tình cảm mà bà 
con dành cho chị, đồng nghiệp dành 
cho chị mà nồng nhiệt nhất phải kể 
đến Y sĩ Huỳnh, trưởng trạm, biết tôi 
viết bài về Bs Phượng đã cố gắng giải 
quyết công việc xong sớm để gặp tôi 
và nói rằng: “Em viết thế nào thì viết, 
nhưng đừng quên miêu tả chị Phượng 
với những từ như: nhiệt huyết, hết 
lòng vì công việc, cái gì có lợi cho 
tập thể là làm, luôn hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao em nhé! 
Chị phát biểu là chính xác lắm đấy, vì 
chị và chị Phượng là bạn học và công 
tác cùng nhau hơn 30 năm rồi...” và 
tôi tin rằng đó là thành tích lớn nhất, 
đáng tự hào nhất của người nữ bác sĩ 
đã dành trọn cuộc đời mình để cống 
hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe của người dân xã đảo.

KHÁNH CHI

HOA ĐẸP NGÀNH Y
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Ảnh: THẾ PHI

Văn nghệ chào mừng.

Ông Lê Thanh Dũng- PCT-UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo  
tại hội nghị.

Bs Võ văn Hùng PGĐ-SYT- Chia sẻ về chủ đề “Thay đổi phong 
cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Bs Phạm Minh An-GĐ Sở Y tế tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Kỷ niệm 61 
năm ngày  
thầy thuốc Việt 
Nam 27/2 và 
tổng kết hoạt 
động Ngành Y 
tế năm 2015



Ảnh: THẾ PHI

Hội nghị Đảng bộ SYT nhất trí thông qua báo cáo tổng kết năm 
2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Hội thảo “Xây dựng tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề y  
và những thách thức trong chăm sóc sức khỏe hiện nay.

Sở Y tế BR-VTtổ chức Tập huấn giám sát và điều trị bệnh do Vi rút Zika và bệnh do não mô cầu.

Ông Lê Thanh Dũng-PCT UBND tỉnh (giữa) chúc mừng BV Mắt 
10 năm thành lập và công bố dự án “ Hỗ trợ chăm sóc mắt 
học đường” do viện thị giác BHVI tài trợ.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội Y học VN- 
Nguyên Thứ trưởng Thường trực BYT-Báo cáo viên  
tại hội thảo.

Kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2  
và tổng kết hoạt động Ngành Y tế năm 2015


