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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, dược 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 mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính 
phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh 
tật và giữ sức khỏe cho 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.
Tháng 02 năm1955

HỒ CHÍ MINH

  BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THĂM, 
CHÚC MỪNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH NHÂN NGÀY 
THẦY THUỐC VIỆT NAM

Ngày 26/2/2019, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy 
viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế nhân ngày Thầy 
thuốc Việt Nam 27/02/2019.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy 
viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng 
đến Ban lãnh đạo, đội ngũ công chức, viên chức, 
người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời 

đồng chí ghi nhận những nỗ lực của đơn vị sau 10 
tháng hợp nhất và biểu dương những thành tích mà 
Trung tâm đã đạt được trong công tác phòng chống 
dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng, phòng 
chống HIV/AIDS, khám chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tóm tắt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 
những kết quả hoạt động của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn 
Đình Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã 
nêu lên một số khó khăn nhất định khi sáp nhập các 
đơn vị. Nhưng với điểm thuận lợi là Trung tâm có 
Ban Giám đốc và trưởng phó các khoa phòng của 
các đơn vị cũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên 

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ 
- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao lẵng hoa chúc 

mừng Trung tâm KSBT tỉnh. (người thứ 2 từ phải qua)

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 – 27/02/2019) 
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2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ lên cao, xuống thấp 
đột ngột dễ gây bệnh hô hấp, đặc biệt là hen phế 
quản. Nếu dự phòng hen không tốt, có thể làm khởi 
phát các cơn hen ác tính, xử lý chậm trễ có thể gây 
nguy hiểm tính mạng.

1. Bệnh hen phế quản là bệnh có đặc điểm rất nhạy 
cảm với môi trường bên ngoài, khi thời tiết giao mùa, 
nóng lạnh thất thường, bệnh dễ lên cơn hen cấp đột 
ngột, rất nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời. Chính vì 
vậy, trong thời điểm này người bệnh cần chú ý kiểm soát 
và điều trị dự phòng tốt để bảo vệ sức khỏe của mình.

2. Các yếu tố nguy cơ khởi phát cơn hen
Bệnh hen phế quản có thể khởi phát đột ngột cấp 

khi thời tiết thay đổi, ô nhiễm môi trường; gắng sức, 
tiếp xúc với các yếu tố gây dị ứng như phấn hoa, da 
lông súc vật, hóa chất, nấm mốc, bụi bẩn. Một số thực 
phẩm, thuốc, hóa chất,... đặc biệt ở những người có 
cơ địa nhạy cảm và nhiều trường hợp biểu hiện rất 
nặng nề.

Bệnh hen rất nguy hiểm, trong cơn hen cấp nếu 
không xử trí kịp thời có thể xảy ra những biến chứng 
như: suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong hoặc gây tràn 
khí phế nang, thiếu oxy kéo dài dẫn đến thiếu oxy não. 
Đáng chú ý bệnh nhân hen cấp tính nặng hoặc hen ác 
tính, tình trạng suy hô hấp càng trầm trọng, nguy cơ tử 
vong càng cao.

Về diễn biến lâu dài, hen phế quản có thể gây ra 
giãn phế nang, khí phế thủng, chuyển sang tâm phế 
mạn (suy tim phải). Vì vậy ngay khi có biểu hiện cơn 
hen cấp cần phải xử trí nhanh chóng và đúng cách.

3. Xử trí cơn hen phế quản cấp
-Triệu chứng lâm sàng: Mệt mỏi, ngứa họng, ngứa 

cổ, nghẹt mũi hay chảy mũi, ho nhiều, khò khè, thở 
nhanh hơn bình thường, khó thở khi thở ra tăng dần, 
nặng ngực, lo lắng hoảng hốt, thức giấc vào ban đêm. 
Khó thở làm cho bệnh nhân phải ngồi dậy để thở. Đối 
với trẻ nhỏ có biểu hiện trẻ mệt hơn bình thường (biếng 
ăn, biếng chơi),... biểu hiện rõ nhất là tiếng cò cử hay 
tiếng thở khò khè nặng nhọc, ngực như có cảm giác bó 
chặt, chèn ép và thường phải ngồi dậy, bám vào thành 
giường để thở,...

-Cách xử trí: Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu đầu 
tiên của cơn hen, việc cần làm đầu tiên là tránh xa các 
yếu tố có thể kích phát cơn hen như phấn hoa, lông thú 
vật, mùi khói thuốc lá, hóa chất,... giữ ấm cơ thể nếu 
như bị nhiễm lạnh.

Sau đó sử dụng thuốc cắt cơn hen tùy theo mức độ 
cơn hen. Nếu cơn hen phế quản nhẹ hoặc vừa (các 
triệu chứng chỉ có khi hoạt động, khi gắng sức), dùng 
ngay thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh (phổ biến 
nhất là Salbutamol dạng hít, xịt) theo đúng chỉ dẫn. Sau 
đó nghỉ ở nhà một giờ nếu đỡ khó thở.

Nếu nặng hơn, có biểu hiện ho, khò khè, bệnh nhân 
tự xịt vào họng của mình, cứ 20 phút xịt từ 2 - 4 lần. 
Trong 1 giờ đầu tiên, người bệnh có thể sử dụng 3 lần 
thuốc xịt cắt cơn, mỗi lần cách nhau 20 phút.

Nếu tình trạng khó thở không được cải thiện, thở 
vẫn nhanh và khó, phải cố gắng để thở; Có biểu hiện 
co kéo cơ liên sườn và hõm ức khi người bệnh thở; 
Môi, đầu chi tím; cánh mũi phập phồng khi người bệnh 
thở; khó nói, khó đi lại... thì cần gọi ngay cấp cứu hoặc 
đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử 
trí và điều trị kịp thời.

4. Dự phòng tái phát cơn hen
Hen phế quản có liên quan chặt chẽ đến việc thay 

đổi thời tiết, môi trường sống. Chính vì thế, bệnh nhân 
hen phế quản luôn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất 
là khi giao mùa, thời tiết lạnh dễ mắc các bệnh viêm 
nhiễm đường hô hấp do nhiễm vi khuẩn, virut, cảm 
cúm,... làm phế quản co thắt dẫn đến cơn hen cấp.

Đối với những người có cơ địa dị ứng càng cần phải 
chú ý đến môi trường sống, nên tránh tiếp xúc với những 
dị nguyên dễ gây dị ứng như phấn hoa, bụi bẩn, hóa 
chất, khói thuốc lá,... Nếu môi trường làm việc thường 
xuyên phải tiếp xúc với chất gây dị ứng như bụi bẩn, 
hóa chất,... tốt nhất nên chuyển đổi nghề nghiệp để bảo 
vệ sức khỏe.Các hoạt động gắng sức quá mức cũng là 
yếu tố khởi phát cơn hen đối với một số người. Khi vận 
động mạnh, nhu cầu ôxy tăng khiến bệnh nhân phải thở 
nhanh, luồng khí ra vào phế quản nhanh và mạnh hơn, 
ít được làm ẩm và làm ấm hơn đã gây kích ứng các tiểu 
phế quản gây cơn hen. Do đó, bệnh nhân hen phế quản 
không nên lao động quá nặng, vận động quá sức, nên 
làm việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, có chế độ nghỉ 
ngơi hợp lý. Bên cạnh đó nên thường xuyên luyện tập 
thể lực bằng các bài tập phù hợp với sức khỏe, ăn uống 
đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống đủ nước cũng là biện 
pháp hiệu quả ngăn ngừa bệnh tái phát.

Tiêm vacxin dự phòng vi rút cúm. Đến bác sĩ chuyên 
khoa hô hấp để được tư vấn và dùng thuốc dự phòng 
khi chưa khởi phát cơn hen./.

Ts.Bs. Nguyễn Đức Hoàng - BVTW Huế

DỰ PHÒNG HEN KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI

môn tốt trong công tác quản lý, điều hành và khám 
chữa bệnh; tận dụng trang thiết bị sẵn có của 5 
đơn vị để phục vụ hoạt động cho cả đơn vị. Đặc 
biệt, được sự quan tâm của lãnh đạo  và các phòng 
chức năng của Sở Y tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các 
chuyên khoa đầu ngành để tăng cường các nguồn 
lực cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, HIV/
AIDS, SKSS…; các chương trình mục tiêu trong 
năm Trung tâm đều hoàn thành và đạt kết quả tốt.

   Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Trưởng 

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh  luôn phát huy truyền thống tốt 
đẹp, đổi mới, trau dồi y đức, quy hoạch, xây dựng và 
phát triển đội ngũ nhân lực trẻ có chuyên môn giỏi 
(ưu tiên cán bộ nữ), thực hiện tốt công tác phòng 
chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh và cung cấp dịch vụ, góp phần phục vụ nhu 
cầu dự phòng, khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ 
ngày càng cao của người dân./.

Ngọc Thạch
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Nghiên cứu, được công bố trên tờ Asia Pacific 
Journal of Clinical Oncology, đã so sánh 833 bệnh 
nhân ung thư ruột với số người đối chứng tương 
đương, sử dụng bảng câu hỏi về tần số thực phẩm.

Li chỉ ra rằng phương pháp nấu ăn có ảnh hưởng. 
Ví dụ, hành tây luộc sẽ bị giảm các hóa chất hữu ích, 
trong khi tỏi tươi thái lát và nghiền sẽ có lợi.

(Theo Dân trí)

LÝ DO BẠN NÊN RỬA QUẢ BƠ 
TRƯỚC KHI ĂN

Theo Medical Daily, Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa kiểm tra hơn 1.600 quả 
bơ. Kết quả phát hiện gần 18% vỏ quả bơ chứa vi 
khuẩn Listeria monocytogenes. Khuẩn này là tác 
nhân gây nhiễm khuẩn listeriosis.

Tại Mỹ, khoảng 1.600 người bị nhiễm khuẩn liste-
riosis mỗi năm. Ước tính khoảng 260 người tử vong 
vì nhiễm trùng. 

Ngoài rau củ quả, thực phẩm nguy cơ gây lây 
nhiễm khuẩn listeriosis còn có thịt nguội, phô mai 
mềm và kem, theo giáo sư Michael Doyle, Đại học 
Georgia, Mỹ.

Giáo sư Michael Doyle cho hay những người bị 
suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao nhiễm khuẩn. 
Nhóm này thường là người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ 
mang thai và người dùng thuốc ảnh hưởng đến hệ 
thống miễn dịch. Michael Doyle khuyên trái cây vốn 
rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên cần rửa sạch trước khi 
ăn, hoặc nấu chín để tránh nhiễm khuẩn. 

(Theo Vnexpress)

QUỐC GIA NÀO CÓ TỶ LỆ BÉO PHÌ 
CAO NHẤT EU?

Trong khi Malta là một trong những quốc gia có tỷ 
lệ người béo phì cao nhất hành tinh, thì Rumani lại 
được coi là đất nước của những người dân có vóc 
dáng chuẩn nhất châu Âu, với tỷ lệ béo phì rất thấp.

Là tỷ lệ người béo phì tại Malta, biến nước này 
trở thành quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất tại Liên 
minh châu Âu (EU). Đây là số liệu đưa ra bởi Eu-
rostat (Cục thống kê EU).

Liên quan tới lối sống và rèn luyện thể chất, Malta 
là một trong những quốc gia trên hành tinh có người 
dân béo nhất, lười vận động nhất và chủ yếu phụ 
thuộc vào ô tô. Xếp sau Malta ở EU là Estonia, Lat-
via, Hungary và Anh quốc, cũng có hơn 1/5 người 
trưởng thành bị béo phì.

Trong khi đó, Rumani được coi là quốc gia mà 
người dân có thân hình chuẩn nhất EU (chỉ có 9,4% 
tỷ lệ béo phì), các nước với người dân có “vóc dáng 
chuẩn” tiếp theo là Italia, Hà Lan, Bỉ và Thụy Điển.

 (Theo Euro News)
BSCKII Hầu Văn Nam

THIẾU VITAMIN A CÓ THỂ GÂY 
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Trong một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa 
học Anh và Thụy Điển đã chỉ ra rằng có một lượng 
lớn các thụ thể vitamin A trên bề mặt của các tế bào 
beta, được gọi là GPRC5C có ảnh hưởng tới việc 
sản sinh insulin. Thực hiện thí nghiệm ngăn chặn 
các thụ thể vitamin A trên các tế bào beta từ chuột, 
hay nói cách khác là loại bỏ khả năng vitamin A gắn 
kết với các tế bào này, nhóm nghiên cứu nhận thấy 
rằng khả năng tiết ra insulin của chúng đã giảm đi 
khi đáp ứng với đường ăn.

Nghiên cứu đã thử nghiệm các tế bào beta có 
nguồn gốc từ người có và không có bệnh tiểu đường 
týp 2.Các nhà nghiên cứu đã tiến hành chặn một 
phần GPRC5C trong các tế bào beta này. Khi họ 
dùng đường ăn áp dụng cho các tế bào này, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng giải phóng in-
sulin giảm khoảng 30%.

Do sự suy giảm insulin là nguyên nhân chính gây 
ra bệnh tiểu đường týp 2, các nhà nghiên cứu tin 
rằng kết quả này chứng tỏ việc thiếu vitamin A (vi-
tamin có nhiều trong gan, dầu cá và các loại rau củ 
quả khác) có thể là nguyên nhân gây bệnh.

Hơn nữa, nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng 
việc cơ thể thiếu vitamin A dẫn đến giảm khả năng 
ngăn chặn các tế bào beta bị hư hại. Nếu thiếu hụt 
hoàn toàn loại vitamin này sẽ gây ra tình trạng các 
tế bào beta bị chết. 

Phát hiện cho thấy thiếu vitamin A cũng có thể 
liên quan đến bệnh đái tháo đường týp 1 do các tế 
bào beta bị phá hủy.

(Theo Honour Whiteman)

ĂN BAO NHIÊU HÀNH TỎI ĐỂ GIẢM 
NGUY CƠ UNG THƯ RUỘT

  Mỗi năm có 42.000 người Anh được chẩn đoán 
mắc bệnh và hơn 16.000 người tử vong, nhưng ng-
hiên cứu cho thấy ăn một củ hành tây nhỏ mỗi ngày 
có thể đủ để ngăn ngừa bệnh.

Ăn khoảng 16kg rau họ hành tỏi mỗi năm giúp 
giảm nguy cơ ung thư ruột. 

Nghiên cứu trên 1.600 nam giới và phụ nữ cho 
thấy những người ăn nhiều nhất ít có khả năng phát 
triển ung thư ruột hơn 79% so với những người ăn 
ít nhất.

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong hành tỏi 
trước đây đã được chứng minh là có tác dụng bảo 
vệ chống lại ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Zhi Li, thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Y Trung 
Quốc ở Thẩm Dương, cho biết: “Lượng rau họ hành 
tỏi càng nhiều thì khả năng bảo vệ càng tốt”.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn ít nhất 35 pao 
(khoảng 15,8kg) mỗi năm có thể làm giảm nguy cơ 
ung thư ruột. Lượng này là khoảng 42,5g một ngày 
- tương đương một củ hành tây.



rộng rãi nội dung công tác chuyển tuyến giữa các cơ 
sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh để người 
dân hiểu rõ hơn; bên cạnh đó các cơ sở KCB phải luôn 
thực hiện công tác chuyển tuyến, chế độ báo cáo đúng 
qui định, số liệu chính xác./.

Ngọc Thạch

GIẢI CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI TRUYỀN THỐNG 
NGÀNH Y TẾ LẦN THỨ XV NĂM 2019

Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt 
Nam 27/2/1955 - 27/2/2019, hưởng ứng phong trào rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngày 22/02/ 2019 Sở Y tế, Công đoàn ngành y 
tế tổ chức khai mạc giải cầu lông truyền lần thứ XV 
năm 2019  tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Tham dự lễ khai mạc có ông Đào Phóng - UVTV, 
Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh; ông Lê Viết Bắc - Chủ 
tịch Công đoàn ngành Y tế, phó Giám đốc Sở Y tế; đại 
diện Công  ty cầu lông Bubadu - đơn vị tài trợ cầu chính 
thức cho giải; trưởng phó phòng Sở Y tế; lãnh đạo, Chủ 
tịch công đoàn cơ sở các đơn vị trong ngành Y tế;  hơn 
200 vận động viên (20 đội nam và 10 đội nữ) của 24 
đơn vị trực thuộc ngành Y tế tham gia giải cầu lông và 
cán bộ đoàn viên công đoàn  tham gia cổ động.

Giải đấu  diễn ra từ ngày 22 đến 23/02/2019, các đội 
thi đấu theo hình thức vòng tròn và đấu loại trực tiếp 
để chọn ra đội nhất, nhì các bảng vào thi đấu bán kết, 
chung kết. Kết quả sau hai ngày thi đấu sôi nổi và quyết 
liệt, BTC đã trao giải đồng đội nam giải Nhất: TTYT thị 
xã Hương Thủy; giải Nhì: TTYT thành phố Huế; giải 
Ba: Liên quân TT Kiểm nghiệm - Dân số; giải Khuyến 
khích: Trung tâm KSBT tỉnh. Giải đồng đội nữ: giải Nhất 
TTYT thị xã Hương Thủy; giải Nhì: TTYT huyện A Lưới; 
giải Ba: TTYT thành phố Huế; giải Khuyến khích: Trung 
tâm KSBT tỉnh. Ngoài ra, BTC giải cũng đã trao giải cho 
01 vận động viên nam cao tuổi (61 tuổi) và 01 vận động 
viên nữ (54 tuổi).                                                       Nt

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KIỂM TRA 
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ TIÊM CHỦNG

Ngày 19/02/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm chủng 
tại TTYT huyện Quảng Điền và TYT xã Quảng Phước.

 Công tác phòng chống dịch TTYT huyện Quảng 
Điền và Trạm y tế Quảng Phước đã có kế hoạch phòng 
chống dịch năm 2019, tổ chức ký cam kết, công tác 
giám sát, báo cáo các ca bệnh truyền nhiễm được thực 
hiện theo đúng quy định. Hóa chất hiện có đảm bảo 
cho công tác phòng chống dịch...

 Về tiêm chủng mở rộng TTYT có sổ quản lý vắc xin, 
phiếu xuất nhập kho trên phần mềm tiêm chủng đầy 
đủ. Trong kho tại TTYT không có vắc xin và vật tư tiêm 
chủng hết hạn sử dụng. TYT xã Quảng Phước có kế 
hoạch tiêm chủng tháng 02/2019 danh sách tiêm vắc 
xin ComBe Five (49 trẻ). Hộp chống sốc tại TYT đủ cơ 
số thuốc và còn hạn sử dụng./.

Cao Thị Thuận

4 TIN HOẠT ĐỘNG

* Chịu trách nhiệm xuất bản: PGSTS Nguyễn Đình Sơn * Biên tập: ThS Phan Đăng Tâm, BSCKII Hầu Văn Nam, CN Thái Văn Khoa
* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế 
* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466
* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 02/2018/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 
25/01/2018. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.                 

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ TỔ CHỨC HỌC TẬP 
 NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII  VÀ 

TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG 
Ngày 20/02/2019, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức học tập, 

quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng 
và tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng 
chí Hoàng Như Dũng - đảng viên thuộc Chi bộ Trung 
tâm Giám định Y khoa. Tham dự có đồng chí Phạm 
Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên 
giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 
đồng chí Hoàng Hữu Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí trong Ban chấp hành 
Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy của 
các chi đảng bộ trực thuộc.

Đồng thời, Hội nghị được đồng chí Phạm Thanh 
Bình - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo 
Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình 
bày quán triệt các nội dung chủ yếu của Nghị quyết 
Trung ương 8 khóa XII gồm 3 nội dung: Kết luận về tình 
hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2019; Quy định 08-QĐi/TW về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là 
ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban 
Chấp hành trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW của 
BCH Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2045./.

Hầu Văn Nam

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC 
KHÁM CHỮA BỆNH

Ngày 19/02/2019, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ 
chức Hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh. 
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ths.BS Hoàng Hữu 
Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; GS.TS Phạm Như Hiệp - 
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; GS.TS Cao Ngọc 
Thành - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế; đại 
diện lãnh đạo BHXH tỉnh và các Bệnh viện đa khoa, 
chuyên khoa tuyến tỉnh; các TTYT huyện, thị, thành phố.

Với nội dung chính là công tác chuyển tuyến, phòng 
Nghiệp vụ Y Sở Y tế báo cáo tình hình chuyển tuyến 
trong năm 2018 của các TTYT huyện, thị , thành phố 
và hướng dẫn công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở 
khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2019 
(Công văn số 68/SYT-NVY ngày 11 tháng 01 năm 
2019). Đại diện các bệnh viện và TTYT đã  trao đổi 
những thuận lợi và khó khăn cần tháo gỡ trong công 
tác chuyển tuyến của ngành y tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ths.BS Hoàng Hữu 
Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, ngành Y tế 
luôn lấy bệnh nhân làm trọng tâm, tạo điều kiện cho 
người bệnh tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao trên 
cơ sở đúng theo qui định hiện hành; đảm bảo quyền lợi 
cao nhất cho người bệnh và cũng đảm bảo quyền lợi 
và trách nhiệm của các cơ sở KCB; tiếp tục phổ biến 


