


2 03-2013 Y TEÁ THÖØA THIEÂN HUEÁ 

(Xem tiếp trang 7)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2

n NGUYỄN XUYẾN

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, trong một căn 
phòng nhỏ hẹp của xóm thợ thuyền tại 

Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự 
chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, bí danh Vương, đại 
diện Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam 
được thành lập, một đóm lửa đã bùng lên rọi sáng 
cả dân tộc. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan 
trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thành công của Hội nghị thành lập Đảng đã 
làm sáng tỏ thêm tầm cao  tư  tưởng  và phương 
pháp lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc. Từ đêm dài 
nô lệ, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đứng lên đấu tranh giành chính quyền, làm chủ 
đời mình, làm chủ đất nước.

Chỉ mới 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo toàn 
dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945  
rạng rỡ cả trời Nam, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc 
lập - bản trường ca bất diệt - khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chưa tròn 25 tuổi, Đảng ta đã tổ chức toàn 
dân, toàn quân làm nên Chiến thắng Điện Biên 
Phủ rực rỡ tên vàng, miền Bắc hoàn toàn giải 
phóng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để bảo 
vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc kết thúc thắng lợi huy hoàng bằng Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đây, cả nước được 
độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần độc lập 
tự chủ, bản chất cách mạng và sáng tạo của Đảng 
đã được hun đúc trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng nước ta đã phát triển lên tầm cao mới trên 
20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. 
Trước những bước hiểm nghèo, Đảng ta đã đưa 
sự nghiệp đổi mới không ngừng tiến lên phía 
trước và đã giành được những thành tựu hết sức 
quan trọng.

Trên 80 năm tổ chức, lãnh đạo cách mạng 
nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại ba 

bài học lịch sử lớn có giá trị cả lý luận và thực tiễn:
Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội. Năm 1926, trong bài báo Cuộc 
kháng Pháp, Bác Hồ đã viết: “Chỉ có giải phóng 
giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả 
hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của 
chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới” 
(1). Về sau, Người lại viết: “Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc, không có con đường nào khác con 
đường cách mạng vô sản” (2).

Qua từng thời kỳ vận động cách mạng, đường 
lối nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội đã được Đảng quán triệt và cụ thể 
hóa một cách sinh động. Đây là bài học xuyên 
suốt toàn bộ quá trình cách mạng nước ta và là 
một trong những cội nguồn thắng lợi mà nhân dân 
ta đã giành được từ khi có sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, không ngừng củng cố và tăng cường 
đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ 
quý báu của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm 
xây dựng và giữ nước, được Đảng ta kế thừa, 
phát huy, và là bài học lớn của cách mạng nước 
ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết:

 “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công” 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 là kết quả trước hết của việc thực hiện chính 
sách đoàn kết toàn dân vì nhiệm vụ tối cao giải 
phóng dân tộc, giành lấy chính quyền. Thắng lợi 
của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, cứu nước vừa là kết quả của sức mạnh đoàn 
kết toàn dân tộc, vừa là kết quả của sức mạnh 
đoàn kết chiến đấu của các dân tộc trên bán đảo 
Đông Dương cùng có những kẻ thù chung. Những 
thắng lợi đó còn là kết quả của sự giúp đỡ, chi 
viện chí tình, to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và 
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH Y TẾ NĂM 2012
Năm 2012, ngành y tế được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và 

Bộ Y tế, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể. Nhờ vậy sự nghiệp y tế tỉnh 
nhà đã không ngừng phát triển đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân trong 
tình hình mới. Với những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh, Bản tin Y tế Thừa 
Thiên Huế  xin được điểm lại những kết quả nổi bật trong năm qua.

1. Năm 2012 Đảng ủy Sở y tế Thừa Thiên Huế 
tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
Một số đảng bộ bộ phận thuộc đảng bộ Sở Y tế 
được thành lập khẳng định sự lớn mạnh của các 
chi bộ trực thuộc đảng bộ Sở Y tế. Năm 2012, 
Công đoàn ngành y tế tỉnh tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu công đoàn ngành y tế lần thứ 6 nhiệm 
kỳ 2013-2018.

2. Hệ thống tổ chức mạng lưới khám chữa 
bệnh và dự phòng của địa phương ngày càng 
được củng cố và phát triển ở cả các tuyến, ngành 
y tế đã khánh thành và đưa vào hoạt động bệnh 
viện Mắt, bệnh viện Tâm Thần tỉnh; bước đầu 
đưa bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Chân Mây 
đi vào hoạt động; hoàn thành dự án xây dựng 4 
Trung tâm y tế dự phòng cho 4 huyện Phong Điền, 
Phú Vang, Phú Lộc, Thị xã Hương Trà.

3. Hoạt động phòng chống dịch bệnh được 
thực hiện một cách  chủ động và hiệu quả, các 
dịch bệnh nguy hiểm  như tả, sốt xuất huyết, sốt 
rét... được khống chế và dập tắt kịp thời; các dịch 
bệnh mới phát sinh như cúm A(H5N1), cúm A 
(H1N1), bệnh tay – chân - miệng…được giám sát 
chặt chẽ. Hoạt động truyền thông giáo dục sức 
khoẻ về vệ sinh phòng bệnh và nâng cao nhận 
thức trong cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ được 
tăng cường. Các ca bệnh truyền nhiễm gây dịch 
được phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để lan 
rộng và bùng phát thành dịch, góp phần ổn định 
tình hình kinh tế địa phương.

4. Các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia 
được triển khai có hiệu quả, đảm bảo độ bao phủ, 
đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Tỷ lệ tiêm chủng đầy 
đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi duy trì trên 98%, tỷ lệ 
suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt 14,6%, các 
bệnh lao, bệnh phong được kiểm soát hiệu quả...

5. Công tác khám chữa bệnh được nâng cao 
về chất lượng dịch vụ và tinh thần thái độ phục 
vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc 
bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; công tác chăm 
sóc người bệnh toàn diện, giáo dục 12 điều y 
đức, thực hiện quy tắc ứng xử được chú trọng. 
Công  tác khám chữa bệnh nói chung, khám 
chữa bệnh Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho 
người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 

tuổi, diện chính sách, vùng sâu, vùng xa đã được 
thực hiện tốt.     

6. Trong năm qua, bằng nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia và từ 
nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế như: AP, 
World Bank, MSIVN… đã giúp tuyến y tế cơ sở được 
đầu tư trên cả 3 mặt: cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và 
nhân lực đã phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho nhân dân, tạo điều kiện cho người 
dân tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng ngay tại 
cơ sở, đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh, 
góp phần giảm tải tuyến trên.

7.  Chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia 
đình tiếp tục được củng cố và hoàn thiện từ tuyến 
tỉnh đến cơ sở. Hoạt động thông tin tuyên truyền 
được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung 
phong phú, đa dạng góp phần chuyển đổi nhận 
thức của người dân về lĩnh vực dân số - kế hoạch 
hoá gia đình, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 1,12% và 
tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh 
thai là 71%. Mô hình “xã, phường, cụm dân cư 
không có con thứ 3” trở lên tiếp tục được triển khai 
có hiệu quả đã góp phần tích cực hạ tỷ lệ sinh con 
thứ ba trên địa bàn tỉnh.  

8. Xã hội hoá y tế ngày càng được đẩy mạnh, 
mạng lưới y tế ngoài công lập được tạo điều kiện 
thuận lợi ngày càng phát triển đã góp phần đáng 
kể vào việc cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ 
y tế, đồng thời góp phần làm giảm bớt gánh nặng 
cho y tế của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu bảo vệ 
chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân 
trên địa bàn.  

9. Năm 2012,  Hội Cựu Chiến binh Sở y tế tiếp 
tục tổ chức đoàn khám bệnh, thăm hỏi tặng quà 
cho đồng bào bản Ireo huyện Klưm tỉnh Sekông 
Cộng hòa DCND Lào. Đoàn công tác  đã thực 
hiện khám bệnh, xét nghiệm máu phát hiện ký 
sinh trùng sốt rét, điều trị bệnh sốt rét và các bệnh 
về mắt, tai – mũi họng, da liễu cho 200 người dân 
ở bản Ireo, trong đó phát thuốc điều trị cho 185 
người. Tiến hành phun hoá chất diệt muỗi xung 
quanh khu dân cư, hướng dẫn dân bản cách xử lý 
nước bằng Cloramin B và sử dụng bình xịt muỗi. 
Thông qua các hoạt động này, cán bộ ngành y tế 
đã góp phần giúp đỡ cho người dân vùng biên 
giới nước bạn Lào được chăm sóc sức khoẻ ngày 
càng tốt hơn. n
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013
 

n PGS.TS Nguyễn Dung                                                                                                                    
Giám đốc Sở Y tế

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 46 – NQ/TW của Bộ Chính trị, 
Nghị quyết số 34-NQ/TU về chăm 
sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Chỉ 
thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư TW 
về củng cố hoàn thiện mạng lưới y 
tế cơ sở; triển khai thực hiện Quyết 
định số 3447/2011/QĐ-BYT về 
Chuẩn Quốc gia y tế xã giai đoạn 
2011- 2020 và Đề án 1816 của Bộ 
Y tế; Nghị quyết số 11 – NQ/TU của 
Tỉnh uỷ về xây dựng Thừa Thiên 
Huế xứng tầm là Trung tâm y tế 
chuyên sâu của khu vực miền Trung 
và cả nước giai đoạn 2012 – 2015 
và tầm nhìn đến năm 2020.

 2. Tích cực củng cố, phát triển 
hệ thống y tế địa phương: đưa vào 
hoạt động hiệu quả Bệnh viện đa 
khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Chân 
Mây; tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư các bệnh viện, 
Trung tâm Chuyên khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa 
huyện, hoàn thiện y tế cơ sở, y tế dự phòng.

3. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch chủ 
động phòng chống dịch, luôn cảnh báo cao với 
các dịch bệnh lưu hành và các dịch bệnh mới nổi; 
tổ chức tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó 
với thiên tai, không để dịch bệnh xảy ra sau lũ lụt, 
giám sát phát hiện sớm, bao vây dập tắt kịp thời 
không để dịch xảy ra.

4. Triển khai có hiệu quả các Chương trình 
mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015; triển 
khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch hành động 
thực hiện chiến lược quốc gia của tỉnh về YHCT, 
Dân số - Sức khoẻ sinh sản; an toàn thực phẩm, 
Phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống HIV/
AIDS, phòng chống sốt rét giai đoạn 2012 – 2020 
và tầm nhìn 2030.

5. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT – BYT 
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng 
cao chất  lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi 
điều chỉnh giá dịch vu y tế; tích cực thực hiện phân 
tuyến kỹ thuật, tăng cường đào tạo cán bộ chuyên 
môn, duy trì phủ kín bác sỹ 100% xã, phường, thị 
trấn; tổ chức tốt việc khám chữa bệnh cho người 
nghèo và cho trẻ em dưới 6 tuổi.

6. Tiếp tục thực hiện Chính sách Quốc gia về 
thuốc, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu thầu 

cung ứng thuốc, tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra để bảo đảm chất lượng và bình ổn thuốc 
trên thị trường.

7. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về Đề án 
phát triển nguồn nhân lực y tế địa phương đến 
năm 2015 và Chính sách thu hút nguồn nhân lực 
y tế cho tỉnh.

8. Phát huy nội lực và tiềm năng của ngành, 
đồng thời tranh thủ các dự án, sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực để phát triển sự nghiệp y tế và nâng 
cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân 
dân.

9. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng 
cường công tác giáo dục 12 điều y đức, quy tắc 
ứng xử của cán bộ y tế; tăng cường thực hiện Quy 
chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hoá.

10. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực y tế: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 
hoạt động thanh tra chuyên ngành; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 
chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước 
và các chủ trương, giải pháp của ngành; tích cực 
thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 
Tăng cương công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật, bảo đảm an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ 
trong toàn ngành. n

Ông Ngô Hòa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến thăm và trao hoa cho 
ngành y tế và đoàn lãnh đạo tổ chức AP nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: PH)
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n Bs NGUYỄN THỊ THANH NỞ 
 CT CĐ ngành Y tế TT Huế

Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2013-2018. (Ảnh: NN)

(Xem tiếp trang 9)
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế 
được thành lập ngày 02/6/2008 và chính 

thức đi vào hoạt động ngày 02/1/2013 sau quá 
trình xây dựng hoàn chỉnh xong cơ sở vật chất, 
lắp đặt các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho 
công tác khám chữa bệnh của người dân trên địa 
bàn. Đây là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện trung 
ương Huế và Bệnh viện thực hành của Trường 
Đại học Y Dược Huế.

Bệnh viện xây dựng trên diện tích 36.000 m2 
với quy mô 500 giường bệnh được khởi công ngày 
27/9/2009 từ nguồn vốn vay được ký kết giữa chính 
phủ Việt Nam và Hàn Quốc. Ngân hàng Korea 
Eximbank là đơn vị chính cung cấp vốn với hơn 
30 triệu USD; ngoài ra còn có nguồn vốn đối ứng 
với khoảng 8 triệu USD. Nhà thầu của Hàn Quốc 
chịu trách nhiệm thiết kế và thi công công trình xây 
dựng, chủ đầu tư là Ban Đầu tư xây dựng Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay bệnh 
viện đã có 196 cán bộ được tuyển dụng gồm 1 tiến 
sĩ y khoa, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 5 thạc sĩ y khoa, 
10 bác sĩ chuyên khoa I, 16 bác sĩ chuyên khoa 
định hướng, 7 bác sĩ đa khoa. Ngoài ra còn có 8 
dược sĩ chuyên khoa I, đại học, trung học; 1 thạc 
sĩ quản trị kinh doanh; 7 kỹ sư cơ khí chế tạo máy, 
điện, điện lạnh, điện tử viễn thông, xây dựng, kỹ 
thuật điện; 17 cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh, 
sinh học, tin học; 1 cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị 
y tế; 62 điều dưỡng đại học, cao đẳng, trung học 
đa khoa, gây mê hồi sức, nha khoa; 18 cử nhân, 
cao đẳng, trung học các chuyên ngành kỹ thuật y 
học, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, xét 

n TTƯT.BS. NGUYỄN VÕ HINH

nghiệm; 5 y sĩ y học cổ truyền; 1 cao đẳng quản trị 
văn phòng, 1 cao đẳng tin học, 5 nữ hộ sinh trung 
học, 1 kế toán trung học và 29 cán bộ hợp đồng 
thuộc các lĩnh vực bảo trì điện nước, lái xe, thủ 
quỹ, bảo vệ, hộ lý...

Số cán bộ, viên chức được tuyển dụng đã được 
cử đi đào tạo, bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp 
vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện thực 
hành Trường Đại học Y Dược Huế để nâng cao kỹ 
năng thực hành đáp ứng yêu cầu công việc. Khởi 
đầu cho các hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện 
đã hoàn chỉnh các phòng chức năng kế hoạch tổng 
hợp, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, kế toán 
tài vụ, trang thiết bị y tế, điều dưỡng và các liên 
khoa như nội tổng hợp, nội tim mạch, hồi sức cấp 
cứu; ngoại sản; vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, 
y học cổ truyền; hóa sinh, vi sinh, huyết học. Ngoài 
ra, có một số khoa hoạt động độc lập gồm khoa 
khám bệnh, khoa nhi, khoa răng hàm mặt, khoa tai 
mũi họng, khoa mắt, khoa truyền nhiễm, khoa tâm 
thần, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa gây mê hồi 
sức, khoa da liễu, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa 
lao, khoa dược, khoa nội soi, khoa thăm dò chức 
năng, khoa dinh dưỡng và khoa giải phẫu bệnh.

Do đặc thù của một bệnh viện tỉnh mới được 
thành lập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
đã có chủ trương xây dựng mô hình Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế là bệnh viện vệ tinh 
của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện thực 
hành của Trường Đại học Y Dược Huế nhằm phục 
vụ tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các >
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tỉnh miền Trung lân cận. Việc hỗ trợ nguồn lực trên 
tất cả các lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương 
Huế và Bệnh viện thực hành Trường Đại học Y 
Dược Huế nhằm đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa 
Thiên Huế đi vào hoạt động và phát triển lâu dài, 
bền vững, có hiệu quả ngang tầm của một bệnh 
viện đa khoa tỉnh, góp phần vào sự vững mạnh 
của hệ thống y tế chuyên sâu tại địa phương, sớm 
đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực 
thuộc trung ương trong những năm đến. Bệnh viện 
đang triển khai dự án của bệnh viên vệ tinh với các 
dự án như tăng cường công tác quản lý bệnh viện, 
tăng cường năng lực khám chữa bệnh, đào tạo và 
chỉ đạo tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và kết 
nối mạng trực tuyến, tăng cường thông tin truyền 
thông giáo dục sức khỏe.

Sau 1 tháng đi vào hoạt động, tính đến ngày 
30/1/2013 mặc dù bệnh viện chưa được phân bổ 
thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng cơ sở 
điều trị đã tiếp nhận được 2.068 bệnh nhân. Trong 
đó có 1.291 bệnh nhân được kê đơn bảo hiểm y tế, 
224 bệnh nhân được nhập viện điều trị, 188 bệnh 
nhân được điều trị khỏi và ra viện, 9 bệnh nhân 
được phẫu thuật. Đối với hoạt động cận lâm sàng, 
đã thực hiện 571 xét nghiệm hóa sinh, 466 xét 
nghiệm huyết học, 18 xét nghiệm vi sinh, 436 siêu 
âm bụng tổng quát, 118 siêu âm thai, 3 siêu âm tim, 
544 chụp X quang, 22 chụp CT Scan... 

Mặc dù bước đầu đi vào hoạt động còn gặp 
nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo và cán bộ, viên 
chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế 
quyết tâm phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ được giao đối với công tác khám chữa bệnh, 
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
cho cán bộ bệnh viện, phối hợp các cơ sở đào 
tạo tổ chức giảng dạy thực hành cho sinh viên y 
dược. Ngoài ra, triển khai công tác nghiên cứu 
khoa học và áp dụng sáng kiến cải tiến, chỉ đạo 
chuyên môn tuyến dưới, thực hiện công tác phòng 
bệnh, hợp tác quốc tế và nâng cao việc quản lý 
kinh tế trong y tế.

Sự hình thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa 
Thiên Huế với quy mô hiện đại, có phương tiện, 
trang thiết bị y tế tối tân; cán bộ, nhân viên y tế 
có trình độ chuyên môn tốt, tận tâm, năng động 
với công việc đã đáp ứng được sự mong mỏi của 
người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận khi 
có nhu cầu khám chữa bệnh do đau ốm, bệnh tật 
và tai nạn trong tình trạng bệnh nhân quá tải hiện 
nay tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện 
thực hành Trường Đại học Y Dược Huế. Hy vọng 
rằng bệnh viện sẽ liên tục phát triển sau khi đi vào 
hoạt động, góp phần hiệu quả trong sự nghiệp 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.n 

các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác và sự 
đồng tình ủng hộ, cổ vũ của nhân dân tiến bộ và 
yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Ba là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là 
nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. Kể từ ngày ra đời cho đến nay, 
Đảng là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất mọi 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sở dĩ Đảng có 
được vinh quang đó bởi ba lẽ dưới đây:

1) Ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham 
muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 
hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được 
học hành”. Độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc 
cho nhân dân là mục đích, là lý tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2) Đảng luôn luôn quán triệt quan điểm sự 
nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân, phải “lấy dân làm gốc”. 
Biết dựa vào nhân dân, phát huy tính tích cực 
cách mạng của nhân dân, toàn tâm toàn lực phục 
vụ nhân dân và luôn luôn giữ vững mối quan hệ 
chặt chẽ như cá với nước là nguồn sức mạnh cơ 
bản của Đảng.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”.
Đó là bài học kinh nghiệm và cũng là một chân 

lý lịch sử hiển nhiên.
3) Đảng biết nắm vững và vận dụng sáng 

tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng. 
Cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Đảng 
luôn luôn vận dụng một cách độc lập và sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể 
của nước ta, biết kế thừa di sản tư tưởng Hồ Chí 
Minh, sản phẩm trí tuệ của việc kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách 
mạng và tinh hoa truyền thống dân tộc, kết hợp 
hài hòa lợi ích cách mạng nước ta với lợi ích 
cách mạng thế giới. Nhờ đó mà Đảng ta đã đề ra 
được nhiều đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp 
ứng những vấn đề do thực tiễn cách mạng nước 
ta đặt ra. n

(1)(2) Hồ Chí Minh toàn tập-NXB CTQG-H-
1996-T 11- tr 144-162

NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ...>

(Tiếp theo trang 2)
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DỰ ÁN MSIVN(EU)  
QUA 3 NĂM HOẠT ĐỘNG 

TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Dự án “Tăng cường năng lực của các cơ sở 
cung cấp dịch vụ nhà nước và ngoài công lập 

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt 
Nam”, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Marie 
Stopes International tại Việt Nam (MSIVN), nhà tài trợ 
Liên minh Châu Âu (EU), dự án triển khai tại  huyện 
Nam Đông, Phong Điền và thành phố Huế từ tháng 
1/2010 đến tháng 12/2012. Với mục đích góp phần 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản /kế 
hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ). Dự án (DA) 
còn thúc đẩy mối quan hệ qua lại và trao đổi giữa khu 
vực nhà nước và ngoài công lập với đại diện các cơ 
quan quản lý ngành y tế. 

Mạng lưới nhượng quyền xã hội “Tình chị em”  
với tiêu đề thấu hiểu, kín đáo, tận tâm trong chăm 
sóc sức khỏe tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp cận được 
các dịch vụ chăm sóc cần thiết; góp phần nâng cao, 
bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đây là một mô hình sáng 
tạo, mang tính xã hội hóa cao khi được sự tham gia 
của cả hệ thống y tế nhà nước và y tế tư nhân. Qua 3 
năm thực hiện mô hình Nhượng quyền xã hội thương 
hiệu “Tình chị em” với tổng kinh phí được phê duyệt 
là : 6.910.955.524 VN đồng. Tất cả 20 trạm y tế và 
10 phòng khám tư thuộc DA ngay từ đầu đã thực 
hiện tốt công tác cải tạo phòng thương hiệu “Tình 
chị em” theo đúng qui trình chuẩn của DA đề ra. Mỗi 
trạm y tế và phòng khám tư được trang cấp bộ dụng 
cụ trong công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ tương 
đương hơn 20 triệu đồng và được trang cấp đầy đủ 
các trang thiết bị cần thiết cho phòng tư vấn. DA đã 
tổ chức 32 lớp đào tạo cho 693 lượt học viên tham 
gia tập huấn nội dung: Phòng chống nhiễm khuẩn, 
Sàng lọc ung thư cổ tử cung, Ung thư vú, Cấp cứu 
cơ bản ,Chăm sóc Sơ sinh,…Thông qua DA đã  tổ 
chức 2 lần khám lưu động cho 8 xã, tổng số người 
được khám là 3.119 người, siêu âm: 1550 người, 

khám phụ khoa 1519 người, trong đó có 369 người 
bị bệnh được cấp phát thuốc điều trị. 

80 Đại sứ thương hiệu được lựa chọn và tập huấn 
đồng thời ký hợp đồng trách nhiệm. Đại sứ thương 
hiệu đã thực hiện hoạt động truyền thông thăm hộ 
gia đình, phát tờ rơi trên 63.000 tờ các loại, tham gia 
truyền thông, nói chuyện nhóm nhỏ tại cộng đồng: 
40 cuộc/tháng,... Ngoài ra, phát 13.000 thẻ dịch vụ 
và hướng dẫn người được phát thẻ đến các cơ sở 
y tế để nhận dịch vụ CSSKSS và KHHGĐ. Chương 
trình thẻ đã thay đổi hành vi tìm kiếm dịch vụ CSSK 
của phụ nữ nông thôn và tăng cường việc sử dụng 
dịch vụ chăm sóc SKTD/SKSS/KHHGĐ. Ngoài ra, 
DA đã phối  hợp Trung tâm truyền thông giáo dục 
sức khỏe tỉnh sản xuất các ấn phẩm : Bản tin y tế, 
Thông tin y tế, Phụ trang y tế, phóng sự truyền hình, 
các chương trình phát thanh để thực hiện các hoạt 
động truyền thông tại cộng đồng cũng như trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 

Kết quả các đối tượng đích được hưởng lợi từ 
DA : Có 22.371 hộ gia đình, trong đó có trên 52.000 
phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản được tiếp 
cận trực tiếp với các hoạt động của DA; Có 590.107 
lượt dịch vụ KHHGĐ được cung cấp; 210.070 lượt 
dịch vụ SKSS được cung cấp; 26.052 phụ nữ trong 
độ tuổi sinh sản được xét nghiệm sàng lọc ung thư 
cổ tử cung (test VIA); 90.000 lượt người được truyền 
thông trực tiếp về kiến thức KHHGĐ và CSSKSS.

Dự án góp phần thay đổi quan niệm về người sử 
dụng dịch vụ tại trạm y tế: khách hàng thay cho từ 
bệnh nhân. Nhân viên y tế cởi mở, thân thiện, gần 
gũi và nhiệt tình hơn. Người dân đã bắt đầu thay 
đổi thói quen tiếp cận dịch vụ y tế, trước đây chỉ 
có bệnh mới đến y tế, nay tăng cường đến cơ sở 
y tế để phòng và phát hiện bệnh sớm. DA phù hợp 
với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 

Bà Đinh Thị Nhuận- Giám đốc 
vận hành của MSIVN phát biểu 
tại Hội nghị tổng kết 
dự án nhượng quyền xã hội 
“Tình chị em” (Ảnh: NN)

n CN THÁI VĂN KHOA
Trung tâm TTGDSK
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ngành y tế đó là nâng cao năng lực chuyên môn, 
chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị và khám 
chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Phù hợp với nhu 
cầu của người dân tại cộng đồng là cần được chăm 
sóc và tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có chất 
lượng cao đặc biệt là phụ nữ.

. Từ hiệu quả công việc đạt được, mô hình này sẽ 
tiếp tục phát triển, mở rộng thêm nhiều cơ sở, nhiều 
địa phương khác với sự hỗ trợ các nguồn lực của 
các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trong nước và 
nước ngoài để tạo điều kiện cho phụ nữ độ tuổi sinh 
sản được bình an và thương hiệu “Tình chị em” 
thật sự đi vào cuộc sống của mọi người. n

DỰ ÁN MSIVN(EU): HỘI THẢO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Vừa qua, Dự án: Tăng cường năng lực của các 
cơ sở cung cấp dịch vụ nhà nước và ngoài công 
lập trong lĩnh vực chăm sóc SKSS tại Việt Nam do 
tổ chức EU hỗ trợ tổ chức hội thảo triển khai kế 
hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2013, đến dự có 
bà Nguyễn Thị Quý Linh – GĐ dự án, ông Dương 
Quang Minh – PGĐ Sở Y tế và các bác sĩ, nữ hộ 
sinh của 20 Trạm y tế tham gia dự án thuộc huyện 
Phong Điền và Nam Đông.

Theo kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện một 
số hoạt động chính của Dự án như: sản xuất tài 
liệu truyền thông; Thiết lập thương hiệu; Quảng bá 
thương hiệu và cung cấp thẻ dịch vụ tại cơ sở; tổ 
chức truyền thông nhóm, thăm hộ gia đình, khám 
lưu động…; Cung cấp các trang thiết bị, dụng cụ y 
tế; Giám sát hỗ trợ các cơ sở và tổ chức các lớp 
đào tạo kỹ năng truyền thông, kỹ năng tự giám sát 
đánh giá cán bộ y tế tuyến xã. n

VC

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ KỸ NĂNG  
TỰ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

Từ 28/2 đến 22/3/2013 Dự án MSI(EU) Sở Y 
tế phối hợp Trung tâm Truyền thông giáo dục sức 
khỏe tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn mỗi lớp 2 ngày về: 
Kỹ năng truyền thông cho 80 Đại sứ thương hiệu, 
20 cán bộ chuyên trách dân số, 20 bác sĩ và 25 nữ 
hộ sinh để đội ngũ này sẽ tiếp tục thực hiện các 
hoạt động truyền thông nhằm góp phần nâng cao 
hiệu quả của dự án.

Đồng thời, từ 9/4 đến 12/4/2013 Ban quản lý dự 
án MSI(EU) Sở Y tế tổ chức tập huấn 2 lớp kỹ năng 
tự giám sát đánh giá cán bộ y tế tuyến xã cho các 
bác sĩ và nữ hộ sinh tham gia dự án của huyện Nam 
Đông và huyện Phong Điền. n

   VK

(Tiếp theo trang 5)
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Có thể nói rằng, trong các phong trào và 
chương trình hành động của Đoàn thì 

Đoàn cơ sở Sở Y tế có một thế mạnh đặc thù 
riêng của ngành, đó là đa số những Đoàn viên 
đều là các cán bộ y tế trẻ, có tay nghề, thương 
yêu người bệnh như thể người thân của mình và 
luôn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như 
mẹ hiền”. 

Ngoài công tác khám chữa bệnh tại đơn vị 
mình phụ trách, hàng năm Đoàn cơ sở Sở Y tế 
đã tổ chức các đợt khám tình nguyện cho các 
đồng bào vùng sâu, vùng xa như khám và cấp 
phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người tại Quảng 
Điền, 700 người hai xã Thượng Long và Thượng 
Quảng huyện Nam Đông. Đặc biệt, trong năm qua 
Đoàn cơ sở Sở Y tế đã tổ chức đợt khám chữa 
bệnh miễn phí tại nước bạn Lào, đã khám và tặng 
quà cho 1475 bệnh nhân với tổng kinh phí hơn 
300 triệu đồng. Việc làm này không những thể 
hiện tấm lòng lương y của người thầy thuốc mà 
còn thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, sự gắn 
kết giữa hai quốc gia, tình hữu nghị giữa hai nước 
Việt – Lào ngày càng tốt đẹp và bền vững hơn.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, mỗi Đoàn viên 
là một hạt nhân không ngừng học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ vi tính.  
Phong trào “Thi đua học tập, rèn luyện vì ngày 
mai lập nghiệp” được triển khai với các nội dung, 
hình thức cụ thể phù hợp với từng đơn vị. Nhiều 
Đoàn viên thanh niên hăng say nghiên cứu khoa 
học, trong năm 2012 đã thực hiện 10 công trình 
nghiên cứu khoa học cấp ngành và cấp cơ sở, 4 
Đoàn viên học cao học, 15 Đoàn viên học chuyên 
khoa I, 49 Đoàn viên học lên đại học… đã tạo nên 
phong trào học tập rộng rãi trong toàn đoàn. Tiêu 
biểu phong trào này có các Chi đoàn: Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm, 

n CN. VĂN CƯƠNG
Trung tâm TTGDSK

Bệnh viện y học Cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng 
Phục hồi chức năng, Bệnh viện tâm thần…

Công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng 
Đảng được chú trọng, Đoàn cơ sở đã quan tâm 
tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận 
thức cho Đoàn viên thanh niên về Đảng thông qua 
các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu về 
Đảng, tạo điều kiện và môi trường để Đoàn viên 
thanh niên được phấn đấu và trưởng thành. Nhờ 
vậy, đã góp phần làm tốt công tác bồi dưỡng, giới 
thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 
Trong năm 2012 đã có 6 Đoàn viên được đứng 
vào hàng ngũ của Đảng.

Với những gì đã đạt được trong năm 2012, 
năm 2013 Đoàn cơ sở Sở Y tế đã xác định mục 
tiêu vững chắc: tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, 
đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính 
trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể chất và 
năng lực hội nhập cho thanh niên; xây dựng Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế vững mạnh toàn diện, 
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực 
lượng chính trị nòng cốt của cơ quan đơn vị. n

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế Thừa Thiên Huế có gần 400 Đoàn viên thanh 
niên, tập trung ở 19 Chi đoàn trực thuộc. Đây là lực lượng trẻ của ngành y tế, họ 
ngày đêm học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, tham gia nhiệt huyết các phong trào và các chương trình hành động của Đoàn, 
xứng đáng là đội dự bị là cánh tay đắc lực của Đảng.

Đoàn TNCSHCM Sở Y tế tham gia khám bệnh tại Tạ Ôi, 
tỉnh Salavan, CHDCND Lào.
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HUYỆN PHÚ VANG:  

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH  
n BSCKI ĐẶNG VĂN TUẤN 

Trung tâm Y tế Phú Vang

Phú Vang là huyện đồng bằng ven biển, địa bàn 
rộng với ba nhóm địa hình rõ rệt: vùng trũng, 

vùng ven đầm phá và vùng biển gồm 18 xã và 2 thị 
trấn, với dân số 181.149 người, là vùng thấp trũng 
ven biển hay bị lũ lụt. Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, 
6/21 xã, thị trấn thuộc xã nghèo, thu nhập bình quân 
đầu người còn thấp, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, 
ngư nghiệp và buôn bán nhỏ. Môi trường sống của 
người dân còn thiếu vệ sinh, đa số người dân có ý 
thức trong việc phòng chống dịch bệnh chưa cao làm 
cho nguy cơ xảy ra dịch bệnh luôn tiềm ẩn. 

Năm 2010, bệnh Sốt xuất huyết xảy ra ở 17/20 
xã, thị trấn với 67 ca bệnh trong đó 06 ca dương tính. 
Là năm có tỷ lệ bệnh nhân mắc cao và số xã có dịch 
bệnh xảy ra lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại. Năm 
2011, bệnh tay chân miệng 12/20 xã, thị trấn có ca 
bệnh. Là năm có tỷ lệ bệnh nhân mắc cao và số xã 
có dịch bệnh xảy ra lớn nhất trong vòng 10 năm trở 
lại. Bệnh rubella đã ghi nhận 74 ca mắc trong đó có 
06 ca dương tính.  Năm 2012, bệnh Tay chân miệng 
16/20 xã, thị trấn có ca bệnh ghi nhận có 42/19/00 
trường hợp. Bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng 
gia tăng 07/20 xã, thị trấn có ca bệnh, có 17/17/ 00 
trường hợp. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
nguy cơ xảy ra dịch là rất lớn nhưng trong những 
năm qua tình hình dịch bệnh ở người trên địa bàn 
huyện Phú Vang đã được khống chế, hạn chế được 
số người mắc và tử vong do dịch bệnh gây ra, đa số 
các trường hợp bệnh được phát hiện sớm, điều trị 
và xử lý kịp thời.

Trung tâm y tế huyện là cơ quan thường trực chủ 
động lập kế hoạch phòng chống dịch, kiện toàn 2 đội 
chống dịch cơ động, trang bị đầy đủ phương tiện, hóa 
chất, vật tư phòng chống dịch đầy đủ, bảo đảm kịp 
thời cho công tác xử lý dịch khi có dịch xảy ra. Đặc 
biệt là trong năm 2012, theo nhận định của ngành y 
tế là năm có nguy cơ dịch bệnh xảy ra là rất lớn, “dịch 
chồng dịch” và thực tế là trên địa bàn huyện trong 
năm 2012 đã xảy ra song song bệnh Sốt Xuất huyết 
và bệnh Tay chân miệng, nhưng tình hình dịch bệnh 
đã được kiểm soát và không để dịch lây lan. Các hoạt 
động phòng chống dịch được triển khai quyết liệt ngay 
từ những ngày đầu tiên của năm, đó là: UBND huyện 
đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống 
dịch và ký cam kết phòng chống dịch giữa Ban chỉ 
đạo huyện với 20 xã, thị trấn và các ban ngành, đoàn 
thể huyện. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến 
dịch Quốc gia phòng chống bệnh Tay chân miệng . 
Thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công 

tác phòng chống bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết 
tại 86/86 trường học trên địa bàn huyện. Tổ chức hội 
nghị phòng chống dịch trong trường học (trường Mầm 
non, Tiểu học, Trung học cơ sở) và tập huấn công 
tác phòng chống dịch trong trường học cho 212 cán 
bộ quản lý và chuyên trách y tế trường học của các 
trường học trên địa bàn .

Đồng thời, Trung tâm y tế huyện đã tổ chức tập 
huấn công tác phòng chống dịch, quy trình xử lý ổ 
dịch nhỏ, tập huấn sử dụng, bảo quản máy phun hóa 
chất cho cán bộ quản lý máy phun cho trưởng Trạm Y 
tế và cán bộ chuyên trách tuyến xã, thị trấn...Triển khai 
truyền thông phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng, 
sốt xuất huyết, cúm A(H5N1), hội chứng viêm đường 
hô hấp cấp tính có suy thận do chủng mới corana 
virus …tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học 
cơ sở. Đặc biệt là tổ chức truyền thông trực tiếp tại 
cộng đồng, cụm dân cư, người nhà bệnh nhân và 
bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện huyện. Công tác 
truyền thông - giáo dục phòng chống dịch bệnh được 
tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức: phân phối 
tờ rơi, nói chuyện tại cộng đồng, trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng, trên loa truyền thanh của 
xã…Dán hơn 9.500 tờ rơi các loại tại khu vực dân cư 
có ca bệnh. Công tác giám sát dịch tễ được duy trì 
thường xuyên: Hàng tháng Đội Y tế dự phòng huyện 
phối hợp các trạm y tế tổ chức điều tra giám sát dịch 
tễ phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để kịp thời xử 
lý dịch sớm. Do vậy 100% ổ dịch đều được giám sát 
và xử lý kịp thời, đã tổ chức phun hóa chất chủ động 
phòng chống dịch Sốt xuất huyết tại 20 xã, thị trấn, với 
19.217 hộ. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch 
kịp thời theo quy định của Bộ Y tế.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh 
chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, Sở 
Y tế, của các cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn, ban 
ngành liên quan: Phòng giáo dục - đào tạo huyện, 
phòng VHTT huyện… và các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh mà trước hết là TTYT dự phòng tỉnh. 

 Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh ở người của huyện, TTYT huyện 
tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo trong việc tăng 
cường chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền phòng chống 
dịch bệnh, nâng cao chất lượng hệ thống giám sát 
chủ động bệnh truyền nhiễm các tuyến nhanh chóng 
kịp thời… Mặt khác các cấp chính quyền quyết liệt 
hơn nhằm góp phần khống chế không để dịch bùng 
phát, lây lan, giảm tối đa tỷ lệ người mắc và không 
để tử vong do bệnh dịch gây ra. n
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n NHƯ NGUYỆN 
Đài PT-TH tỉnh 
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1. Được chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh 
(KCB) ban đầu gần nơi cư trú theo nguyên tắc 
cùng địa bàn huyện, thành phố với nơi cư trú và 
theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

2. Được KCB, sơ cứu, cấp cứu khi bị tai 
nạn, ốm đau tại nơi đăng ký KCB ban đầu và 
được chuyển lên KCB ở các tuyến chuyên môn 
kỹ thuật cao hơn khi bệnh vượt quá khả năng 
của tuyến dưới. Trường hợp cấp cứu, tai nạn, 
người có thẻ BHYT được khám, điều trị tại bất 
kỳ cơ sở y tế nào có hợp đồng KCB BHYT, kể cả 
ngoại tỉnh.

3. Người tham gia BHYT khi đi KCB được 
hưởng các quyền lợi cơ bản sau:  

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, 
khám thai định kỳ, sinh con;

- Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một 
số bệnh;

- Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến 
huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu 
hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyến tuyến 
chuyên môn kỹ thuật.

4. Mức hưởng theo chế độ BHYT:
4.1. Người tham gia BHYT khi KCB tại nơi 

đăng ký KCB ban đầu và cơ sở KCB khác theo 
giấy chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn 
kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế  và trong trường 
hợp cấp cứu tại các cơ sở KCB BHYT, được cơ 
quan BHXH thanh toán chi phí sử dụng các dịch 
vụ quy định tại khoảng 3 mục này theo giá viện phí 
hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

- Được thanh toán 100% chi phí khi:
+ KCB tại tuyến xã
+ Chi phí KCB dưới 15% mức lương tối thiểu 

hiện hành cho một lần khám, chữa bệnh ở các 
tuyến  trên.

- Được thanh toán 80% chi phí khi có chi phí 
từ 15% mức lương tối thiểu hiện hành trở lên cho 
một lần khám, chữa bệnh trừ tuyến xã; phần 20% 
còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở 
KCB.

- Được hưởng chi phí sử dụng dịch vụ kỹ thuật 
cao theo quy định khi người tham gia BHYT (trừ 
đối tượng người thuộc hộ cận nghèo) phải liên tục 
tham gia BHYT từ 150 ngày trở lên từ ngày thẻ 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BHYT có giá trị sử dụng đối với trường hợp tham 
gia BHYT lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời 
gian gián đoạn.

4.2. Người tham gia BHYT khi đi KCB đúng 
quy định, có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí 
lớn thì được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí 
nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu 
cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.

4.3. Nguời tham gia BHYT liên tục đủ 36 
tháng trở lên, được quỹ BHYT thanh toán 50% chi 
phí của thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải 
ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng 
đã được phép lưu hành tại Việt Nam theo chỉ định 
của cơ sở KCB theo mức hưởng quy định tại điểm 
4.1, 4.4, 4.5,4.6 khoản này.

4.4. Người tham gia BHYT khi KCB không 
đúng nơi đăng ký ban đầu, vượt tuyến (trừ trường 
hợp cấp cứu) trình thẻ BHYT và giấy tờ tuỳ thân 
có ảnh thì được quỹ  BHYT  thanh toán chi phí 
KCB theo quy định tại khoản 4 mục này như sau:

- 70% chi phí đối với trường hợp KCB tại các 
cơ sở KCB hạng II và không vượt quá 40 tháng 
lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ 
thuật cao, chi phí lớn;

- 50% chi phí đối với trường hợp KCB tại các 
cơ sở KCB hạng II và không vượt quá 40 tháng 
lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ 
thuật cao, chi phí lớn;

- 30% chi phí đối với trường hợp KCB tại các 
cơ sở KCB hạng I, hạng Đặc biệt và không vượt 
quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng 
dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

4.5. Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không 
ký hợp đồng KCB BHYT; đi KCB tại cơ sở y tế 
có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ 
tục KCB theo quy định: người bệnh tự thanh toán 
chi phí KCB với cơ sở y tế, sau đó mang chứng 
từ hợp lệ, Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người 
bệnh theo chi phí thực tế nhưng mức tối đa không 
vượt quá mức quy định.

4.6. Trường hợp đi KCB ở nước ngoài: người 
bệnh tự thanh toán chi phí KCB sau đó mang 
chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán theo 
chi phí thực tế nhưng mức tối đa không vượt quá 
mức quy định.    n
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Trẻ sinh mổ có nhiều đặc điểm rất khác với trẻ 
sinh thường vì thế để giúp trẻ phát triển tốt, 

cần chú ý một số vấn đề trong việc chăm sóc trẻ.

1. Đặc điểm trẻ sinh mổ
Theo nghiên cứu của các bác sĩ Phần Lan 

cho thấy, các trẻ được sinh ra có ảnh hưởng tới 
sự phát triển của hệ miễn dịch ở trẻ. So với trẻ 
sinh thường, trẻ sinh mổ bị thiệt thòi do hệ vi sinh 
đường ruột phát triển chậm hơn. Các nhà nghiên 
cứu tin rằng, quá trình chuyển dạ “đánh thức” hệ 
miễn dịch của trẻ.

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lí học, trẻ 
sinh mổ không phải chịu áp lực qua đường sinh 
dục mẹ, chúng chưa được rèn luyện về xúc giác 
và cảm giác bản năng, dễ dẫn tới mẫn cảm về tinh 
thần, không tập trung chú ý, chân tay vụng về. Đó 
có thể là lí do vì sao trẻ sinh mổ thường dễ bị các 
bệnh nhiễm trùng, dị ứng hơn và khi lớn lên trẻ 
thường vụng về hơn so với trẻ sinh thường. Chính 
vì vậy, trẻ sinh mổ cần phải có các biện pháp để 
tăng khả năng phát triển tình cảm và giao tiếp.

2. Các phương pháp vỗ về trẻ sinh mổ giúp 
phát triển tình cảm - khả năng giao tiếp

2.1. Cho con bú sữa mẹ
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. 

8 BIỆN PHÁP CƠ BẢN GIÚP TRẺ SINH MỔ 
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KHẢ NĂNG GIAO TIẾP!

n Ts.Bs. NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
TTYT Thị xã Hương Trà

Sữa mẹ không những chứa đầy đủ hoàn hảo các 
chất mà các sữa khác không thể thay thế được. 
Sữa mẹ còn chứa một lượng các vi khuẩn tốt như: 
bifidobacteria và lactobacillii có lợi cho tăng cường 
bảo vệ miễn dịch cho trẻ. Sữa mẹ còn chứa các 
oligosaccharides và các yếu tố khác giúp tăng 
cường sự phát triển của hệ vi sinh đường ruột ở 
trẻ nhỏ. Vì thế, sữa mẹ là tốt nhất cho tất cả các 
trẻ kể cả trẻ sinh thường và sinh mổ. Trẻ không 
được nuôi bằng sữa mẹ có thể bị thiệt thòi vì thiếu 
hụt các vi khuẩn có lợi này.

Mặt khác khi mẹ cho trẻ bú sữa mẹ, đây là 
phương pháp tốt nhất để truyền tình cảm giữa mẹ 
và trẻ.

2.2. Vuốt ve trẻ
Việc thường xuyên được vuốt ve, trò chuyện 

khiến trẻ cảm nhận tốt thế giới bên ngoài. Điều 
này giúp kích thích phát triển hệ thần kinh của 
trẻ. Trẻ sinh trưởng nhanh hơn và có cảm giác 
an toàn. Sự vuốt ve có thể cải thiện hệ tuần hoàn 
máu, nâng cao khả năng miễn dịch, tăng sức đề 
kháng cho trẻ, giúp trẻ hấp thụ tốt, bớt quấy khóc, 
mất ngủ.

Ba tháng đầu tiên sau khi sinh, trẻ cần được bế 
ẵm, vỗ về, hoặc cho trẻ nằm trong nôi để rèn khả 
năng cân bằng tiền đình. 

Khi trẻ được 7, 8 tháng tuổi, cần tập cho trẻ 
bám, vịn và đi. Cha mẹ không nên cho trẻ tập đi 
sớm, khi trẻ lớn hơn có thể cho trẻ tập đi trên mặt 
phẳng.

Đối với trẻ sơ sinh, sau khi tắm cho trẻ cha 
mẹ dùng khăn khô cuốn quanh cơ thể trẻ cũng có 
tác dụng kích thích xúc giác ở trẻ. Đối với trẻ lớn, 
tăng khả năng mẫn cảm của trẻ cho trẻ nghịch 
nước, nhảy bậc để tăng khả năng mẫn cảm của 
xúc giác.

2.3. Mát xa cho trẻ
Theo nghiên cứu của các bác sĩ nhi khoa, 

mát xa là một liệu pháp tốt giúp trẻ phát triển thật 
nhanh và giúp xương của trẻ được thẳng, tăng 
cường tuần hoàn máu và hệ tim mạch, giúp các 

THÔNG TIN Y KHOA
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cơ của trẻ linh hoạt hơn. Ngoài ra, việc mát xa cho 
trẻ thường xuyên còn là cách tốt để truyền tình 
cảm giữa mẹ và trẻ. 

2.4. Cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung 
quanh

Trẻ sẽ có sức đề kháng tự nhiên tốt hơn do 
cơ thể đã được tập làm quen với những tác nhân 
gây hại (nếu có) trong môi trường. Đây là cách tập 
luyện hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho trẻ, 
đồng thời giúp trẻ hình thành tính cách có lợi cho 
sự phát triển toàn diện.

2.5. Tắm nắng
Trẻ cùng tắm nắng với cha mẹ để tạo cảm giác 

thân thương, gần gũi, giúp trẻ thích thú khi trẻ tắm 
nắng.

Tuy nhiên, mẹ của trẻ cần lưu ý khi tắm nắng 
cho con:

- Nên để hở chân, tay của trẻ dưới ánh nắng 
non.

- Tránh để ánh nắng chiếu thẳng vào mặt và 
đầu trẻ, nên cho trẻ đội mũ.

- Không nên phơi nắng qua cửa kính vì như 
thế sẽ không có tác dụng.

- Thời gian tắm nắng cho trẻ tùy vào tháng tuổi, 
không được quá 30 phút trở lên.

- Ngay cả trong mùa đông vẫn có thể tắm nắng 
cho trẻ nếu trời có nắng, nên tránh những ngày 
thời tiết bất thường hoặc vào thời điểm giao mùa.

2.6. Hình thành thói quen ngủ tốt
Thiếu ngủ khiến trẻ dễ bị ốm hơn, do bị giảm 

các tế bào xung kích tự nhiên – vũ khí của hệ 
miễn dịch có tác dụng tấn công vi khuẩn và các tế 
bào ung thư. Thông thường, khoảng thời gian ngủ 
chuẩn tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ: trẻ sơ sinh 
cần ngủ 18 tiếng/ ngày, trẻ ở tuổi tập đi thì 12-
13 tiếng và trẻ trước độ tuổi đến trường cần ngủ 
khoảng 10 tiếng. Ngủ đúng và đủ giấc giúp tăng 
sức đề kháng cho trẻ.

2.7. Trẻ lớn cho trẻ chơi thể thao
Trẻ sinh mổ cảm giác không được nhạy cảm, 

khả năng điều hoà cơ thể kém, động tác vụng về, 
một số trẻ còn gặp khó khăn về khả năng ngôn 
ngữ. Khi trẻ lớn, cha mẹ cần tập cho chúng các 
môn thể thao như: chơi bóng, cầu lông, nhảy dây, 
đá cầu,…

2.8. Giữ vệ sinh sạch sẽ
Bạn nên rèn cho trẻ thói quen giữ vệ sinh sạch 

sẽ và rửa tay sau khi đi vệ sinh, đặc biệt trước 
khi ăn. Trẻ sẽ hình thành thói quen, tránh đưa vi 
khuẩn vào người. n
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phòng chống dịch
l Quyền lợi của người tham gia BHYT
l 8 Biện pháp cơ bản giúp trẻ sinh mổ 
phát triển tình cảm - khả năng giao tiếp!
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