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10 sự kiện năm học 2010 - 2011
1. Là cơ sở đào tạo trực thuộc bộ Y tế đầu tiên triển khai đào tạo theo học chế 

tín chỉ cho bậc học Cao đẳng và Đại học Điều dưỡng - Kỹ thuật y học; 
2. xây dựng xong chương trình giáo dục đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Gây mê 

hồi sức và Điều dưỡng nha khoa; 
3. tổ chức hội nghị khoa học, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón 

nhận huân chương Độc lập hạng nhì trang trọng, ấn tượng; 
4. Được bộ trưởng bộ Y tế phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng phát triển trường 

giai đoạn ii (2011 - 2015); Khởi công xây dựng trung tâm Kỹ thuật thuộc 
bệnh viện trường và nhà giảng đường Đặng thùy trâm kéo dài; 

5. Labo xét nghiệm AtVStP được công nhận đạt chuẩn iSO/iEC 17025: 2005; 
6. hoàn thành cổng thông tin điện tử và đổi mới phần mềm quản lý đào tạo; 
7. xuất bản "bản tin Kỹ thuật y học"; 
8. Là thành viên chính thức tham gia Dự án “nâng cao chất lượng đào tạo Điều 

dưỡng - AP” của trường Qut- Australia; Ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 
trường Đại học Khoa học ứng dụng turku - Phần Lan và trường Voltaire - 
Cộng hòa Pháp

9. triển khai thu thập minh chứng và viết tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo; 
10. tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh 

niên và hội sinh viên.
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1. Đổi mới đào tạo dựa trên năng lực, tiếp tục đào tạo theo học chế tín chỉ, coi trọng khâu 
đánh giá, đảm bảo chuẩn đầu ra; 

2. phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, hạn chế đào tạo hệ vừa làm vừa học, có lộ 
trình tiến tới ngừng đào tạo trung cấp, tăng tỷ trọng cung ứng dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa 
học, đào tạo liên tục và đào tạo văn bằng 2; 

3. phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức theo hướng chuẩn hóa, chuyên môn hóa; 
Tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên; 

4. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, lấy tự chủ là chính đáp 
ứng tốt công tác đào tạo và cung ứng dịch vụ y tế; 

5. Thực hiện dân chủ, minh bạch, xiết chặt kỷ cương; tập trung vào lãnh đạo quản lý để thay 
đổi; Xây dựng Trường văn hóa, vững mạnh toàn diện

8 nhiệm VỤ trỌnG tÂm nĂm hỌC 2011 - 2012
1. Tiếp tục đào tạo theo học chế tín chỉ; Hoàn 

thành biên soạn giáo trình đào tạo đại học, 
bài giảng điện tử ; các bộ môn khoa học cơ 
bản, Y học cơ sở rà soát lại nội dung dạy - 
học các học phần liên quan đảm bảo phù 
hợp, thiết thực đối với từng chuyên ngành, 
tránh trùng lặp; Dựa vào thế mạnh của từng 
bộ môn, xây dựng và triển khai đào tạo bổ 
túc, đào tạo liên tục và cung ứng dịch vụ y 
tế. Hạn chế đào tạo hệ vừa làm vừa học, có 
lộ trình tiến tới ngừng đào tạo trung cấp.

2. Chuyển hướng Đào tạo điều dưỡng dựa 
trên năng lực, thực hành dựa vào bằng 
chứng nhằm tạo động lực cho việc đổi mới 
ở các chuyên ngành khác; hoàn thành các 
hoạt động của dự án SMS, dự án ap- QUT 
và triển khai thực hiện dự án mua sắm theo 
nguồn vốn aDB; chuẩn bị và tiến hành đào 
tạo từ xa về kỹ thuật hình ảnh và xạ trị với 
Trường Lycée Voltaire (pháp) vào đầu năm 
2012; tiếp tục tổ chức khóa thực tập Điều 
dưỡng quốc tế cho sinh viên Trường Đại 
học Điều dưỡng quốc gia nhật Bản.

3. Tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ cho 
cán bộ giảng viên và HSSV; đặc biệt là giảng 
viên bộ môn điều dưỡng để đủ điều kiện học 
thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài. Sớm chấm 
dứt hợp đồng đối với những giảng viên vi 
phạm quy chế làm việc, giảng dạy và những 
giảng viên không đạt chuẩn về chuyên môn, 
đặc biệt là ngoại ngữ. Bộ môn ngoại ngữ 
đảm bảo việc đào tạo cho sinh viên Đại học/ 
Cao đẳng cuối khóa phải đạt trình độ tương 
đương chứng chỉ B về ngoại ngữ. 

4. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh"; Xây dựng môi trường văn hóa, xanh -sạch - 
đẹp; mở rộng dân chủ, minh bạch, xiết chặt 
kỷ cương nề nếp. kiện toàn bộ môn Y đức 
và Y xã hội học, xây dựng quy tắc đạo đức 
các chuyên ngành Điều dưỡng - kỹ thuật y 
học, đặc biệt coi trọng việc đào tạo y đức, 
các kỹ năng mềm, phong cách lối sống và 
cách giao tiếp ứng xử cho HSSV

5. Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin 
mạng, hoàn chỉnh kết nối phần mềm quản 
lý và đào tạo với cổng thông tin điện tử; xây 
dựng quy chế cập nhật thông tin trên web-
site; bổ sung phần mềm kế toán tài chính 
đảm bảo việc thu phí qua thẻ aTM và xây 
dựng phần mềm quản lý thư viện.

6. Đổi mới quản lý, tập trung vào đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý và học sinh sinh viên để thay 
đổi; thực hiện công khai, minh bạch trong 
mọi lĩnh vực tài chính kế toán, xây dựng, 
mua sắm, tổ chức cán bộ...; giải quyết các 
công việc theo đúng quy trình và quy định 
hiện hành

7. Tranh thủ mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn 
thu hợp pháp tại Trường nhằm phục vụ cho 
xây dựng và mua sắm trang thiết bị; hoàn 
thành nhà giảng đường Đặng Thùy Trâm 
(kéo dài); đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung 
tâm kỹ thuật Bệnh viện; khởi công xây dựng 
khu giảng đường - thư viện.

8. Đưa phòng khám bệnh mới và khoa Tiết 
niệu - Thận nhân tạo vào hoạt động; Triển 
khai cung ứng dịch vụ tại Labo Xét nghiệm 
an toàn vệ sinh thực phẩm; Mở rộng cung 
ứng dịch vụ y tế cho các cơ quan, đơn vị, 
đặc biệt là người lao động tại các khu công 
nghiệp tỉnh Hải Dương;

5 mỤC tiÊu nĂm hỌC 2011 - 2012
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n ngày 27/10/2011, tại trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố 
Quyết định của bộ trưởng bộ Y tế về việc bổ 
nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng phụ trách 
kinh tế cho Ks. nguyễn thành hưng, trưởng 
phòng hành chính quản trị.
phát biểu tại buổi Lễ, aHLĐ.pgS.TS nguyễn Viết 
Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết 
quả đạt được của nhà trường trong những năm 
qua và đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, 
giáo viên và HSSV trong nhà trường đoàn kết, 
khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ Đào tạo, nCkH & cung ứng dịch vụ y tế, đảm 
bảo cung cấp nguồn nhân lực Điều dưỡng - kTV 
Y tế chất lượng cao. Đồng thời Thứ trưởng cũng 
chúc mừng và mong tân phó Hiệu trưởng sẽ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.
n Từ ngày 25 đến ngày 30/7/2011, 91 giảng viên 
và sinh viên trường Đại học Điều dưỡng quốc 
gia nhật bản (nCnJ) đã triển khai khóa thực 
tập Điều dưỡng quốc tế tại trường. Trong thời 
gian thực tập, đoàn đã tìm hiểu về chương trình 
đào tạo Điều dưỡng của Việt nam và Trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương, thăm và tìm hiểu về 
hoạt động chăm sóc của điều dưỡng tại một số 
bệnh viện trung ương, tỉnh, các bệnh viện huyện, 
trạm y tế xã….đồng thời tham gia giao lưu văn 
hóa cùng các sinh viên nhà trường. kết thúc khóa 
thực tập, gS. Hamamoto YOkO - Trường nCnJ 
đã phát biểu: khóa thực tập đã diễn ra đúng kế 
hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn và 
đạt được các mục tiêu mong đợi đồng thời bày 
tỏ mong muốn được mở rộng hơn nữa mối quan 
hệ hợp tác với Trường trong lĩnh vực nghiên cứu, 
thực hành để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực điều dưỡng.

n ngày 22/7/2011, Đoàn công tác nhật bản do 
ông YAmAGuChi isamu – cán bộ đàm phán Vụ 
Đông nam và tây - nam á (bộ ngoại giao nhật 

bản) làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc 
tại trường nhằm tìm hiểu thực trạng đào tạo 
nguồn nhân lực điều dưỡng của Việt nam giúp 
cho việc đàm phán giữa hai chính phủ nhật Bản 
và Việt nam về vấn đề đưa lao động điều dưỡng 
và hộ lý Việt nam sang làm việc tại nhật Bản.

n ngày 11/8/2011, ngài Francis triQuEt - 
hiệu trưởng trường Voltaire Cộng hòa Pháp và 
phu nhân đã đến thăm và làm việc tại trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế hải Dương. Trong chương 
trình làm việc lãnh đạo hai trường đã trao đổi, 
thống nhất nội dung và lộ trình triển khai hợp tác 
đào tạo.nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ 
thuật hình ảnh như chương trình đào tạo, trao đổi 
giảng viên và sinh viên, đồng thời chuẩn bị điều 
kiện để triển khai đào tạo tiếng pháp cho giảng 
viên và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh 
của Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương. 
n Trong 2 ngày 17-18/7/2011, trường Đại học kỹ 
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức khóa tập huấn 
về khai thác tư liệu và xây dựng bài giảng điện 
tử cho các giảng viên của Trường với sự hỗ trợ 
của giảng viên Công nghệ thông tin của Trường 
Đại học Y Hà nội. Trong khóa tập huấn, các học 
viên được thực hành kỹ thuật xây dựng bài giảng 
điện tử bằng các phần mềm ứng dụng, phương 
pháp ghi âm, ghi hình, đưa âm thanh và video, 
chèn và quản lý Flash vào bài giảng… những kiến 
thức và kỹ năng được trang bị từ khóa học sẽ giúp 
các giảng viên của trường hoàn thiện bài giảng 
điện tử để công khai trên Website  trường phục vụ 
cho việc tự học tập của HSSV, góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo của nhà trường.
n ngày 1/10/2011, Trường Đại học kỹ thuật Y tế 
Hải Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm 
đào tạo theo học chế tín chỉ (2010 – 2011). Trên 
cơ sở kết quả bước đầu đã khẳng định đào tạo 
theo học chế tín chỉ là xu thế tất yếu do vậy - Hiệu 
trưởng TTnD.pgS.TS Vũ Đình Chính yêu cầu: 
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năm học 2011-2012 tập thể cán bộ, giảng viên, 
HSSV cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, 
truyền thông về đào tạo theo học chế tín chỉ, hoàn 
chỉnh đề cương chi tiết học phần, giáo trình, quy 
trình kỹ thuật theo hướng đào tạo theo năng lực, 
tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đổi 
mới và hoàn thiện cơ chế tài chính đồng thời tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để 
đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực Điều dưỡng - kỹ thuật y học.

n Tính đến hết tháng 10/2011 nhà trường đã 
hoàn thành kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 
năm 2011 cho hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. 
Trường đã làm thủ tục nhập học cho 642 thí sinh 
Hệ Đại học, 646 thí sinh Hệ Cao đẳng, 324 thí sinh 
hệ Trung cấp và 446 thí sinh Đại học liên thông 
hệ vừa làm vừa học, trong đó có hơn 200 chỉ tiêu 
trúng tuyển nV2 hệ cao đẳng với điểm tuyển các 
chuyên ngành từ 15.5 đến 18.5 điểm. Công tác 
tuyển sinh năm 2011 của Trường đã được chuẩn 
bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, an toàn và đúng 
quy chế; việc xét tuyển, báo trúng tuyển và tổ chức 
nhập học đúng quy trình và đảm bảo chỉ tiêu được 
giao năm 2011, được Thanh tra Bộ giáo dục & 
Đào tạo và Bộ Y tế đánh giá cao.
n Thực hiện kế hoạch hoạt động của Dự án 
SMS, ngày 5-6/9/2011, tại trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đã tổ chức hội thảo: góp ý tài 
liệu dạy-học kỹ năng điều dưỡng. Tham dự Hội 
thảo có ông Trần Đức Thuận, phó vụ trưởng Vụ 
khoa học và Đào tạo Bộ y tế - giám đốc dự án 
SMS; giáo sư genevieve gray và Tiến sĩ Yvonne 
Osborn - chuyên gia đại học QUT (australia); Lãnh 
đạo trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương cùng 
các giảng viên điều dưỡng của 12 trường thuộc 
dự án SMS. Các đại biểu tham gia Hội thảo đã 
đóng góp ý kiến về nội dung và cách viết sau khi 
đại diện các trường trình bày bản nháp 1, đồng 
thời cùng bàn bạc, xây dựng kế hoạch và thống 
nhất giải pháp thực hiện để sớm hoàn thành tài 
liệu dạy học kỹ năng điều dưỡng. 

n Trong ba ngày 7 - 9/ 9/2011, trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức hội 
thảo: “ thiết kế khung chương trình đào tạo 
điều dưỡng dựa trên năng lực” cho các giảng 
viên của Trường có tham gia biên soạn chương 
trình đào tạo. Tại hội thảo, gS genevieve gray; 
TS.YVonne Osborne - chuyên gia trường Đại học 
Công nghệ Queensland (QUT) đã giới thiệu cách 
xây dựng khung chương trình, sử dụng tiêu chuẩn 
năng lực điều dưỡng trong chương trình, cách 
viết mục tiêu chương trình, phương pháp và chỉ 
tiêu đánh giá học viên…trên cơ sở ý kiến hội thảo 
viên, các chuyên gia đã cùng trao đổi, thảo luận 
để thống nhất kế hoạch xây dựng khung chương 
trình đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực của 
Trường.

n ngày 9 tháng 8 năm 2011, Trường Đại học 
kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức Khai giảng 
khóa 1 chương trình trung cấp Kỹ thuật hình 
ảnh văn bằng 2 cho 31 học viên là các điều 
dưỡng và y sỹ đến từ các bệnh viện và cơ sở y 
tế thuộc các tỉnh, thành phố: Hà nội, Quảng ninh, 
Thái nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Thanh Hóa…. 
Trong thời gian học tập 12 tháng với 55 đơn vị học 
trình sẽ giúp các học viên có thêm các  kiến thức, 
kỹ năng về kỹ thuật X quang, tạo điều kiện thuận 
lợi để mở rộng khả năng tìm kiếm việc làm, phát 
triển nghề nghiệp
n Để chuẩn bị cho việc đào tạo kỹ năng mềm 
cho HSSV, ngày 6/10/2011, nhà trường đã phối 
hợp với trung tâm tâm Việt khai mạc khóa 
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tập huấn Kỹ năng mềm cho 30 cán bộ, giảng 
viên. Tại khóa tập huấn nhiều kỹ năng đã được 
giới thiệu và thực hành như: kỹ năng quản lý thời 
gian, lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng 
tư duy sáng tạo, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp 
ứng xử ...khoá tập huấn đã giúp các học viên có 
thêm kiến thức, phương pháp tư duy trong việc 
xây dựng chương trình, tiến tới triển khai giảng 
dạy kỹ năng mềm cho HSSV ngay trong năm học 
2011-2012..
n ngày 18/9/2011, trường Đại học Kỹ thuật Y 
tế hải Dương phối hợp với trung tâm phòng 
chống hiV/AiDS tỉnh hải Dương tổ chức lớp 
tập huấn về phòng chống hiV/AiDS cho đại diện 
các lớp HSSV. Với những kiến thức khái quát về 
căn bệnh HiV/aiDS, cơ chế lây bệnh, hậu quả và 
cách phòng tránh... được trang bị sẽ giúp HSSV 
tham dự lớp tập huấn thực hiện tốt vai trò là những 
hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền phòng 
chống HiV/aiDS cho HSSV và cộng đồng.
n ngày 20/8/2011, Đảng bộ Trường Đại học kỹ 
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức quán triệt và 
học tập nghị quyết Đại hội lần thứ xi của Đảng. 
gS.TS Vũ Văn Hiền - phó Chủ tịch Hội đồng Lý 
luận Trung ương, nguyên UVTW Đảng, Tổng 
giám đốc Đài Tiếng nói Việt nam đã tới dự và giới 
thiệu nghị quyết tại Đảng bộ. Việc tổ chức học 
tập, quán triệt nghị quyết đã giúp đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong Đảng bộ Trường nâng cao trình 
độ nhận thức, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối 
lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
chương trình hành động của Đảng bộ lần thứ XX 
góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 
lần thứ Xi của Đảng.
n phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, 
thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của CBVC 
và HSSV nhà trường đối với các anh hùng liệt sỹ 
đã hy sinh cũng như các gia đình có công với cách 
mạng, nhân dịp Kỷ niệm ngày thương binh, liệt 
sỹ, trường Đại học Kỹ thuật Y tế hải Dương 
đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa 

như: thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng, 
các gia đình liệt sỹ và các đồng chí thương binh; 
Tổ chức khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và cấp 
thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh và gia 
đình chính sách thuộc xã Tân Việt, huyện Thanh 
Hà và xã Thống kênh, Huyện gia Lộc - Tỉnh Hải 
Dương với tổng kinh phí gần 30.000.000 đồng. 
n nhân dịp Hội thảo “nâng cao chất lượng 
dạy và học đạo đức y học trong các Trường Cao 
đẳng, Đại học y tế Việt nam” được tổ chức tại Hải 
Dương, ngày 6/8/2011, Trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương tổ chức chào mừng PGS.tS 
nguyễn thị Kim tiến - Ủy viên Trung ương Đảng 
được Quốc hội khóa Xiii phê chuẩn giữ chức Bộ 
trưởng Bộ Y tế Việt nam. Tới dự Lễ chào mừng 
có TS Đặng Thị Bích Liên - UVBTV Tỉnh ủy, phó 
Chủ tịch UBnD tỉnh Hải Dương, Lãnh đạo các Vụ, 
Cục thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo và Trưởng Bộ môn 
giáo dục Y đức các Trường Đại học, Cao đẳng 
Y tế Việt nam. Tham dự buổi gặp mặt còn có đại 
diện Lãnh đạo Sở y tế và một số đơn vị y tế ở khu 
vực Hải Dương.

n nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn 
luyện kỹ năng mềm cho HSSV, ngày 6/10/2011, 
Hội sinh viên Trường tổ chức Lễ ra mắt Câu 
lạc bộ Kỹ năng áo trắng. phát biểu chỉ đạo tại 
buổi lễ, TTnD.pgS.TS. Vũ Đình Chính nêu rõ tầm 
quan trọng của kỹ năng mềm đối với HSSV và đề 
nghị: CLB kỹ năng áo trắng phải thực hiện theo 
đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung hoạt động hướng 
vào rèn luyện những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng 
học, tự học, kỹ năng thuyết trình, tư duy hiệu quả, 
sáng tạo và tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp 
ứng xử của người cán bộ y tế ...Trong Lễ ra mắt 
TS. phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng giáo dục 
Tâm Việt đã giao lưu, giới thiệu với HSSV về tầm 
quan trọng và ứng dụng kỹ năng mềm trong cuộc 
sống.
n Được sự hỗ trợ của Trung tâm giáo dục Tâm 
Việt, ngày 16/10/2011, CLB kỹ năng Áo trắng 
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trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ 
chức khóa tập huấn: “tự đổi mới và khẳng 
định bản thân” nhằm trang bị cho hơn 300 thành 
viên CLB những kỹ năng cơ bản để đổi mới bản 
thân, vượt qua mọi khó khăn trở ngại tìm động lực 
trong cuộc sống, vươn lên khẳng định bản thân, 
thành công trong học tập và lập nghiệp.
n ngày 20/7/2011, ttnD.PGS.tS Vũ Đình 
Chính - hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế hải Dương được tổng Liên đoàn Lao 
động Việt nam tặng bằng và huy hiệu sáng tạo 
năm 2010. Đây là lần thứ hai TTnD.pgS.TS Vũ 
Đình Chính nhận Bằng và Huy hiệu sáng tạo do có 
nhiều cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.

n ngày 15/9/2011, Liên hiệp các Hội khoa 
học và kỹ thuật phối hợp với Hội nghề nghiệp 
y tế tư nhân tỉnh Hải Dương tổ chức hội 
thảo: “Vai trò hệ thống y tế tư nhân trong 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân” 
tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương. 
Tham dự hội thảo có TS. Đặng Thị Bích Liên - 
UVBTV Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBnD tỉnh, một 
số giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực 
y dược và trên 100 đại biểu là những người 
hoạt động y tế tư nhân tỉnh Hải Dương. tại Hội 
thảo TTnD.pgS.TS Vũ Đình Chính đã có bài 
phát biểu về đổi mới vai trò nguồn nhân lực y 
tế đặc biệt là sự kết hợp giữa cơ sở đào tạo 
và Hội nghề nghiệp về đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và tư vấn phản biện.
n ngày 13/9/2011, hội đồng chức danh 
Giáo sư ngành Y tế do Trung tướng gS.TS 
phạm gia khánh, nguyên giám đốc Học 
viện Quân y, Chủ tịch Hội đồng đã đến thăm 
Trường. Đoàn đã đánh giá cao những thành 

tích đạt được của nhà trường trong những 
năm vừa qua đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo 
và nghiên cứu khoa học. Đại diện lãnh đạo 
Trường bày tỏ mong muốn được các giáo sư 
tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tư vấn, giúp 
đỡ nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đồng thời 
phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào 
tạo nguồn nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y 
học.

n Vừa qua,  Đoàn TnCS Hồ Chí Minh trường 
Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương phối hợp 
với Công ty Mobifone tổ chức chương trình 
“Chung nhịp bước, xây ước mơ” nhằm hỗ 
trợ cho HSSV trong việc tra cứu thông tin tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc học tập. nhân 
dịp này, Công ty Mobifone tặng gần 1500 sim 
miễn phí cho tân sinh viên của Trường chào 
mừng năm học mới. 
n Tiếp nối chương trình hợp tác được 
thực hiện từ tháng 4 năm 2007, ngày 29 - 
30/9/2011, trường Đại học Kỹ thuật Y tế hải 
Dương đã làm việc với tổ chức Epicenter 
telework (Et) - Cộng hòa Pháp, nhằm triển 
khai hợp tác trong đào tạo kỹ thuật viên hình 
ảnh và y học hạt nhân. Đại diện Lãnh đạo 
trường đề nghị tổ chức ET tiếp tục hỗ trợ nhà 
trường trong xây dựng chương trình, nội dung 
giảng dạy kỹ thuật viên hình ảnh; Tăng cường 
trao đổi giảng viên và sinh viên, đặc biệt đẩy 
mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực kỹ thuật hình ảnh đồng thời triển khai đào 
tạo từ xa và ứng dụng của công nghệ kỹ thuật 
số (Télémédecine) trong tư vấn điều trị một 
số bệnh mãn tính ở Việt nam.
n ngày 20/9/2011, GS Yuko Ohara-hirA-
nO trường Đại học nagasaki (nhật bản) 
đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế hải Dương mục đích tìm kiếm 
thông tin thực hiện tư vấn cho Chính phủ nhật 
Bản về việc đưa Điều dưỡng Việt nam sang 

{tin tỨC - SỰ KiỆn}TrưỜng ĐẠi HỌC kỸ THUậT Y TẾ HẢi DưƠng hmtu

hai Duong MEDical TEchnical univErsiTy (hMTu) 7



làm việc tại nhật Bản. nhân dịp này Lãnh đạo 
trường  Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương đề 
nghị gS Yuko Ohara-HiranO tiếp tục quan 
tâm giúp đỡ nhà trường mở rộng quan hệ 
hợp tác với các trường Đại học của nhật Bản 
trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chuyên 
ngành điều dưỡng. 
n ngày 6 /10/2011, Đoàn công tác nhật bản do 
ngài motonori tSunO - trưởng đại diện tổ chức 
JiCA tại Việt nam đã đến thăm và làm việc tại 
trường Đại học thuật Y tế hải Dương mục đích 
tìm hiểu về đào tạo điều dưỡng của Trường nhằm 
xúc tiến việc xuất khẩu điều dưỡng Việt nam sang 
làm việc tại nhật Bản. Đại diện lãnh đạo Trường 
đề nghị tổ chức JiCa hỗ trợ triển khai dự án đào 
tạo nguồn nhân lực điều dưỡng theo chương trình 
tiên tiến của nhật Bản tại Trường, chuẩn bị lộ trình 
cho việc xuất khẩu điều dưỡng của Việt nam.  
ngài Motonori TSUnO đã cảm ơn sự đón tiếp 
nồng hậu và ghi nhận đề nghị của nhà trường.
n ngày 10/10/2011, tS. Fumio Shimura - Phó 
hiệu trưởng và GS. Yamamoto - Chuyên gia 
dinh dưỡng trường Đại học JumOnJi (nhật 
bản) đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học 
kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đoàn đã tìm hiểu kết quả 
đào tạo Cao đẳng dinh dưỡng - tiết chế của nhà 
trường, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học và cùng thảo luận về vấn đề thực 
hiện y đức trong nghiên cứu. nhân dịp này nhóm 

nghiên cứu trường Đại học JUMOnJi phối hợp 
cùng trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương triển 
khai đề tài nghiên cứu khoa học: “Hiệu quả của 
protein đậu tương trong đào thải can xi qua nước 
tiểu trên 30 sinh viên trường Đại học kỹ thuật Y tế 
Hải Dương”.
n ngày 13/10/2011, Công ty tnhh Dịch vụ Y tế 
innovation (imS) - nhật bản do ông mochiZaki 
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại 
trường Đại học Kỹ thuật Y tế hải Dương nhằm 
tìm kiếm cơ hội hợp tác triển khai dự án: “Đào 
tạo và hỗ trợ việc làm cho điều dưỡng viên của 
Việt nam”. Trong thời gian làm việc đại diện Lãnh 

đạo Trường giới thiệu khái quát quy mô và kinh 
nghiệm đào tạo chuyên ngành điều dưỡng của 
nhà trường đồng thời đề nghị phía Công ty iMS 
xây dựng chương trình và nội dung cụ thể nhằm 
triển khai hợp tác đào tạo điều dưỡng chất lượng 
cao. 
n ngày 3/10/2011, Trường Đại học kỹ thuật Y 
tế Hải Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết thi 
đua khối hSSV năm học 2010-2011. kết quả có 
02 tập thể lớp xuất sắc, 12 tập thể lớp tiên tiến, 07 
cá nhân thanh niên xung xích xuất sắc, 06 cán bộ 

lớp xuất sắc, 93 cá nhân đạt danh hiệu HSSV giỏi 
và 702 cá nhân đạt danh hiệu HSSV khá. Các cá 
nhân và tập thể HSSV đạt danh hiệu thi đua năm 
học 2010-2011 được nhà trường khen thưởng và 
biểu dương nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới 
2011-2012.
n Sáng ngày 5/10/2011, trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ khai 
giảng năm học 2011-2012. Với quyết tâm vượt 
khó, sáng tạo, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên 
và HSSV của trường đã hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch, mục tiêu nhiệm vụ năm học với 10 sự kiện 
nổi bật, đặc biệt trong năm học vừa qua Trường là 
cơ sở đào tạo đầu tiên trực thuộc Bộ Y tế triển khai 
đào tạo theo học chế tín chỉ cho bậc học Cao đẳng 
và Đại học Điều dưỡng - kỹ thuật y học. phát biểu 
tại Lễ khai giảng TTnD-pgS.TS Vũ Đình Chính - 

TrưỜng ĐẠi HỌC kỸ THUậT Y TẾ HẢi DưƠng{tin tỨC - SỰ KiỆn}hmtu
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Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: tiếp tục 
quán triệt và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, 
giá trị cốt lõi trong việc thực hiện nhiệm vụ 
năm học, tăng cường giáo dục truyền thông 
về lòng yêu nghề, yêu trường, đổi mới cơ 
bản và toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, tiếp tục siết chặt kỷ cương nề nếp, 
mở rộng dân chủ, đoàn kết yêu thương lẫn 
nhau để quyết tâm hoàn thành xuất sắc 5 
mục tiêu và 8 nhiệm vụ của năm học 2011-
2012.
n nhận lời mời của Lãnh đạo nhà trường, 
ngày 17/9/2011, đoàn bác sĩ là con, em quê 
hương hải Dương đang công tác tại các 
bệnh viện tuyến Trung ương như: bệnh viện 
Bạch Mai, Việt Đức, bệnh viện k... đã đến 
thăm và làm  việc tại Trường. Trên cơ sở 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đoàn bác sỹ 
đã có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất một 
số giải pháp góp phần xây dựng trung tâm 
kỹ thuật và bệnh viện của Trường.  Đại diện 
lãnh đạo trường đã bày tỏ mong muốn và đề 
nghị các bác sỹ tăng cường  hợp tác giúp 
trường đưa bệnh viện đi vào hoạt động đảm 
bảo chất lượng.
n nhằm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán 
bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của 
nhà trường, ngày 30 tháng 9 năm 2011, Hiệu 
trưởng trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương 
đã có Quyết định bổ nhiệm 12 chức danh cán 
bộ quản lý các khoa, phòng và bộ môn bao 
gồm Trưởng, phó khoa xét nghiệm; Trưởng, phó 
khoa Vật lý trị liệu; Trưởng khoa Chẩn đoán hình 
ảnh; Trưởng khoa Điều dưỡng; Trưởng phòng 
Trang thiết bị; giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, 
tin học; phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và các 
phó Trưởng bộ môn khoa học cơ bản, Chính trị 
Mác-Lênin và bộ môn Quốc phòng, giáo dục 
thể chất.

n ngày 22/9/2011, trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đã tổ chức đợt xét tuyển 
viên chức năm 2011.Trong đợt xét tuyển có 
37 ứng viên dự tuyển vào các chuyên ngành, 
bộ môn của nhà trường. Mỗi ứng viên tham 
gia dự tuyển đã trải qua phần kiểm tra ngoại 
ngữ, trả lời phỏng vấn kiểm tra kiến thức 
chuyên ngành và hiểu biết xã hội. Hội đồng 
xét tuyển viên chức Trường đã làm việc công 
tâm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc khách 
quan, nghiêm túc. kết quả 28 ứng viên đã 
trúng tuyển, được nhà trường chính thức ký 
hợp đồng làm việc từ 1/11/2011 
n Từ ngày 24 - 29/10/2011, Trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương phối hợp với 
Hội nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức lớp 
tập huấn nghiệp vụ báo chí cho 30 cán 
bộ, giảng viên các khoa, phòng và bộ môn. 
Trong khóa học, các giảng viên của Hội nhà 
báo Việt nam, Hội nhà báo tỉnh Hải Dương 
trao đổi một số nội dung như: cách viết tin, 
bài, xây dựng kết cấu nội dung tạp chí, cách 
viết bài báo khoa học, công tác biên tập, 
trình bày trên tạp chí ... Các học viên đã thực 
hành viết bài phản ánh và tham quan, học 
tập kinh nghiệm tại tòa soạn Báo Hải Dương. 
Hy vọng trong thời gian tới, với sự tham gia 
của đội ngũ cộng tác viên, chất lượng Bản tin 
kỹ thuật Y học sẽ được nâng cao, đáp ứng 
nhu cầu độc giả và xứng tầm với sự phát 
triển của nhà trường trong thời kỳ mới.
n ngày 20/10/2011, Trường Đại học kỹ 
thuật Y tế Hải Dương tổ chức Lễ khởi công 
hạng mục nhà giảng đường - thư viện Dự 
án đầu tư xây dựng, mở rộng Trường giai 
đoạn 2. Công trình có diện tích mặt bằng 
16.240 m2 gồm 02 khối hệ thống giảng 
đường và thư viện 7 tầng, dự kiến hoàn 
thành và đưa vào sử dụng năm 2015.
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Lịch sử cho thấy, từ xưa đến nay, ở tất 
cả các quốc gia trên thế giới, dù chế 
độ chính trị - kinh tế- xã hội và phong 

tục tập quán khác nhau nhưng người Thầy luôn 
được xã hội đánh giá cao, tôn vinh, coi trọng. 
ở pháp, người Thầy được xem là "Sứ giả trí 
tuệ của nhân loại"; ở Mỹ, ngày Hiến chương 
các nhà giáo được tổ chức tưng bừng, trọng 
thể và là dịp Chính phủ tuyên dương thành tích 
của ngành giáo dục. ở Trung Quốc, hơn 2500 
năm trước, khổng Tử - Bậc Thầy vĩ đại - người 
đã được tôn vinh là "Vạn thế sư biểu" (người 
Thầy của muôn đời) và việc kính Thầy - trọng 
Đạo luôn được coi trọng trong hàng nghìn năm 
phát triển của nền nho học. 

khẳng định vai trò, vị trí của người Thầy 
đối với mỗi quốc gia và toàn nhân loại, Tháng 
8-1957, tại Vacsava (thủ đô Ba Lan), Hội nghị 

"Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn giáo dục" 
(FiSE) với 57 nước tham dự, trong đó có  Công 
đoàn giáo dục Việt nam đã thông qua bản 

Hiến chương Quốc tế các nhà giáo và quyết 
định lấy ngày 20-11 hàng năm là ngày "Quốc 
tế Hiến chương các nhà giáo". 

ở Việt nam, Tôn sư trọng đạo là một giá 
trị truyền thống lâu đời, quý báu của dân tộc. 
Từ xa xưa, xuất phát từ truyền thống hiếu học, 
coi trọng sự học, nhân dân ta đã rất tôn trọng 
người Thầy - nhà giáo, nhiều thành ngữ, tục 
ngữ ngợi ca sự học như:

Người không học như ngọc không mài;
Muốn hành nghề chớ nề học hỏi;

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học;
Một kho vàng không bằng một nang chữ;

Chẳng cày lấy đâu có thóc, chẳng học lấy đâu biết chữ?

Dưới thời phong kiến, trong bậc thang giá 
trị của trật tự của lễ giáo: “Quân - Sư - phụ”, 
người Thầy được xếp sau vua nhưng trước 

cha mẹ và luôn được kính thờ như vua:  
"Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng!"
Dưới thời Vua Lê Thánh Tông, đạo 

nghĩa Thầy - Trò đã được luật hoá. Điều 
90 Bộ luật Hồng Đức quy định: "Học trò 
phải tôn kính Thầy, chăm chỉ về đường 
học, lấy đức hạnh làm gốc, không được 
khinh nhờn Thầy, bỏ mất lễ phép. ai trái 
lệnh sẽ bị tội tám mươi trượng". Lịch sử 
dân tộc đã xuất hiện nhiều thầy giáo mẫu 
mực về nhân cách, phẩm giá và năng lực, 
đóng góp tâm, trí, tài lực và những học trò 
ưu tú cho dân tộc. Đời nhà Trần, có thầy 
Chu Văn an đã được triều đình mời ra 
làm Tế tửu (chức danh Hiệu trưởng) của 
Quốc Tử giám - trường đại học đầu tiên 
của nước Đại Việt. Lê Bá Quát, phạm Sư 
Mạnh những học trò của Thầy Chu Văn 
an, khi đã thành danh nắm giữ các chức 
vụ cao trong triều đình, mỗi lần về quê 
vấn an Thầy phải đứng ngoài, khi Thầy 
cho phép mới được vào. 

Trong dân gian có nhiều ca dao, tục 
ngữ, thành ngữ chứa đựng những ý 

nghĩa sâu sắc về vấn đề Đạo và Thầy, không chỉ 
tôn vinh người Thầy mà còn nhắc nhở con người 
biết sống cho phải đạo:

Tết Thầy

Ths Lê Thúy Hường 
Bộ môn Khoa học Mác - Lênin & TT Hồ Chí Minh

Tôn sư trọng đạo  
nét văn hoá truyền thống xưa và nay
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Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Từ thuở còn thơ ấu, con trẻ đã được răn 
dạy:"không thầy đố mày làm nên" và "nhất tự vi 
sư, bán tự vi sư"(một chữ cũng là Thầy, nửa chữ 
cũng là Thầy)."Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", cha 
mẹ có công sinh thành, thầy dạy có công rèn giũa, 
giúp ta có tri thức và biết sống làm người. Thầy là 
người vạch đường chỉ lối, soi sáng cho mỗi người 
trên con đường học vấn. Vì thế lòng biết ơn người 
Thầy được đặt ngang hàng với công cha, nghĩa mẹ. 
Tôn kính Thầy trở thành một phong tục ăn sâu vào 
tiềm thức, suy nghĩ và tập quán của mọi vùng quê, 
mọi tầng lớp xã hội, có giá trị nhân văn cao cả và 
sâu sắc, đạo Thầy - Trò luôn luôn được gìn giữ, lưu 
truyền: 

"Mười năm rèn luyện sách đèn.
Công danh gặp bước, chớ quên ơn Thầy"

Thời hiện đại, nhà giáo được vinh danh “kỹ sư 
tâm hồn”. Xã hội ngày càng văn minh, con người 
ngày càng coi trọng và chú ý việc học hành, tiếp thu 
tri thức. Sự học chỉ kết thúc khi con người không 
còn tồn tại. Cuộc sống còn cần kiến thức và tri thức 
khoa học, con người còn trong công cuộc chinh phục 
xã hội văn minh thì người Thầy còn được tôn trọng 
trong xã hội. Vai trò của người thầy cũng đã thay 
đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành 
người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với 
tri thức. người Thầy luôn là hình ảnh tiêu biểu cho 
phẩm giá cao quý, trong sáng của đạo đức, nhân 
cách con người. Tôn trọng những người giữ vai trò 
truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ sau là biểu 
hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của 
ý chí và khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. 
Vì thế "Tôn sư" không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính 
yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện 
của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến 
bộ. "Trọng đạo" cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm 
trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người 
Thầy mà “Trọng đạo” còn là coi trọng sự hiểu biết, 
coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống 
hiếu học, coi trọng đạo làm người và đạo học ở đời. 
“Tôn sư trọng đạo" là yếu tố quan trọng làm nên nền 
tảng đạo đức của xã hội văn minh. 

Dưới chế độ mới, đất nước ta đã xuất hiện nhiều 
người Thầy mẫu mực về nhân cách và năng lực 
như: Hồ Chí Minh, phạm Văn Đồng, Võ nguyên 
giáp, Dương Quảng Hàm, Đặng Thai Mai, nguyễn 
Lân, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng….những người 
Thầy ấy đã góp phần làm rạng danh non sông, đất 
nước, là điểm sáng trí tuệ cho lớp lớp thế hệ học 
trò noi theo. Với danh hiệu "kỹ sư tâm hồn", biết 
bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng 
triệu giáo viên khác - những người đang mang tâm 
huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, giankhổ, 

cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", đem 
khát vọng, niềm tin của khối óc và con tim thắp 
sáng tâm hồn, vun trồng những ước mơ xanh 
của lớp lớp thế hệ học sinh sinh viên. 

Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trái cơ chế 
thị trường và những tiêu cực của đời sống xã 
hội, truyền thống tôn sư trọng đạo cũng đang 
đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn. 
Một bộ phận nhà giáo đã thiếu tâm huyết với 
nghề, đánh mất lòng tự trọng nghề nghiệp, xu 
hướng thương mại hoá giáo dục đã tạo ra vòng 
xoáy cuốn một bộ phận giáo viên rời xa truyền 
thống và tôn chỉ của nghề sư phạm. Một số 
thầy cô giáo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, 
thậm chí vi phạm pháp luật trong ứng xử học 
đường, truyền thống "tôn sư trọng đạo" bị tổn 
thương và mai một. Đứng trước sự xuống cấp 
về đạo đức xã hội đang khiến nhiều người có 
lương tâm trách nhiệm phải quan tâm suy nghĩ 
thì việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, đạo 
đức nhà giáo cần phải được quan tâm chú 
trọng, vấn đề "tôn sư trọng đạo" càng cần phải 
tiếp tục được kế thừa và phát huy.

Mang hai trọng trách Thầy giáo - Thầy 
thuốc, hiện nay các giảng viên trường Đại học 
kỹ thuật Y tế Hải Dương đang tích cực tham 
gia hưởng ứng cuộc vận động "nói không với 
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong 
giáo dục" đồng thời hưởng ứng phong trào 
xây dựng đội ngũ nhà giáo thành những tấm 
gương về "đạo đức, tự học và sáng tạo" với 
quyết tâm được cống hiến nhiều hơn cho sự 
nghiệp trồng người và sự nghiệp chăm sóc, 
bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

Một nét tri ân và thể hiện tình cảm sâu sắc 
với những người "đi gieo hạt giống đẹp", nhân 
ngày 20-11, xin kính gửi tới Thầy, Cô những 
lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất 
bằng tấm lòng thành kính, biết ơn công lao dạy 
dỗ với đạo lý: Uống nước nhớ nguồn.
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Tôi muốn viết về tình cảm đang dâng trào trong trái 
tim đầy nhiệt huyết của tôi, bạn bè tôi và những 
đồng nghiệp yêu quý của tôi. Đó là tất cả những gì 

liên quan tới nghề nghiệp thiêng liêng cao quý mà tôi và những 
người bạn của tôi đã yêu thích, gắn bó và lựa chọn. Hàng ngày, 
được tiếp xúc, chứng kiến, thấu hiểu và được chia sẻ những 
niềm vui, nỗi buồn, sư đau đớn về thể xác và tâm hồn, được lau 
khô những giọt nước mắt quặn lòng từ những bệnh nhân của 
mình. những người bệnh ấy, mỗi người một hoàn cảnh, một 
vùng quê, một số phận… chính họ đã thức tỉnh lương tâm, bổn 
phận, trách nhiệm và ý thức đạo đức của tôi cũng như những 
cán bộ ngày đêm miệt mài làm việc trong ngành y tế. Tôi luôn 
trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày: để trở thành người cán bộ y tế giỏi, 
hoàn thành tốt trọng trách nắm giữ sinh mạng người bệnh chúng 
ta cần phải sống và làm việc như thế nào. 

Tôi ấp ủ ước mơ trở thành người cán bộ y tế từ khi tôi còn 
là cô nữ sinh trung học phổ thông. Thuở ấy, trong suy nghĩ non 
nớt của cô bé mới lớn, tôi chọn ngành y đơn giản bởi tôi nghĩ: 
công việc này sẽ có thu nhập cao, tôi sẽ có một cuộc sống sung 
sướng và đầy đủ, không chỉ vậy tôi còn nghĩ nghề này còn được 
xã hội trọng vọng và tôn vinh… Tôi tưởng tượng khi đó tôi sẽ 
thật kiêu hãnh, ngẩng cao đầu đầy tự hào với danh hiệu mình 
là thầy thuốc…  Và ngày ấy cũng đã đến, tôi bước chân vào 
giảng đường đại học và đến với gia đình lớn mang tên “ Đại 
Học kỹ thuật Y tế Hải Dương”. Mái trường thân thương đã cho 
tôi kiến thức nghề nghiệp, hơn nữa các thầy cô đã dạy tôi cách 
làm người, giúp tôi hoàn thiện nhân cách bản thân, đặc biệt là 
rèn luyện cho tôi y đức, đạo đức nghề nghiệp, một phẩm chất 
tốt đẹp cần phải có, bắt buộc phải có đối với người cán bộ y tế. 
Điều này nằm ngoài sự chuẩn bị và trí tưởng tượng của tôi trước 
khi lựa chọn theo học, lựa chọn nghề y.

Thấm thoắt thật nhanh sau một thời gian học ở trường, tôi 
được về thực tập tại các bệnh viện. Tôi nghĩ: có lẽ chỉ có sinh 
viên trường y mới có nhiều kì thực tập nhất và muốn làm được 
việc cũng phải học nhiều nhất có thể: hết học ở giảng đường, 
lại cần cù nghiên cứu trong thư viện, chăm chỉ, chăm chỉ…nhất. 
Chúng tôi được nhà trường cử đi học tập ở rất nhiều bệnh viện: 
tuyến huyện, tuyến tỉnh và cả tuyến trung ương. Tôi cũng nhận 
thấy công việc của người cán bộ y tế có nhiều đặc thù so với các 
nghề nghiệp khác. Đêm đến, trong khi mọi người ngon giấc, thì 
họ, các bác sỹ và nhân viên y tế vẫn nhộn nhịp làm việc, nhiều 
đêm trực không chợp mắt mà luôn phải sẵn sàng chiến đấu với 
tử thần và những căn bệnh hiểm nghèo, giành giật lại sự sống 

trong từng gang tấc, chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân của 
mình. Đặc biệt hơn nữa, tôi nhận ra rằng: mức lương của các 
cán bộ ngành y không cao như tôi vẫn hằng suy nghĩ. Họ sẽ 
không dễ dàng có được nhà lầu, xe hơi, và không thể có cuộc 
sống nhàn hạ, sung sướng. 

Tôi bắt đầu trăn trở và thắc mắc: vất vả là thế, khó khăn là 
thế, thu nhập thì thế, vậy lý do gì khiến họ yêu nghề, tận tuỵ cứu 
chữa, phục vụ chu đáo, hết lòng, hết sức vì người bệnh? Tôi dần 
dần tìm hiểu và cuối cùng cũng trả lời được thắc mắc của bản 
thân mình. Tôi tin rằng không chỉ tôi, mà các đồng nghiệp của 
tôi, những người làm trong nghề cũng đều xác định và thấu hiểu, 
đơn giản bởi chúng tôi đã lựa chọn nghề thầy thuốc, lựa chọn 
nghề y, nghề chữa bệnh cứu người và  “Lương y phải như từ 
mẫu’’. Từng giây, từng phút, từng ngày trôi qua người bệnh giao 
phó cả tính mạng cho bác sỹ và các nhân viên y tế. Và chỉ cần 
chậm trễ, không nhiệt tình chữa trị hoặc một chút lơ là, vô trách 
nhiệm của những người thầy thuốc thì những sinh mạng và sự 
sống của những bệnh nhân ấy mãi mãi  ra đi ...Sự sống mãi mãi 
ra đi, đó là sự mất mát lớn nhất không tiền bạc nào bù đắp nổi, 
không có sự thanh thản, nhàn hạ nào được thực hiện trên lưng 
người bệnh và đạt được từ những nỗi đau của con người.

Đã nhiều lần tôi và các đồng nghiệp trào nước mắt nghẹn 
ngào và trái tim những người làm trong nghề rỉ máu bởi thấy 
bất lực trước những căn bệnh hiểm nghèo không phương chữa 
trị.  Trước những nỗi đau đớn, mất mát quá lớn, chúng tôi nhận 
thấy không chỉ chữa bệnh bằng kỹ thuật chuyên môn mà những 
người thầy thuốc còn cần phải có những lời nói, ánh mắt, cử 
chỉ, sự thông cảm, sẻ chia, thấu hiểu với người bệnh, động viên, 
giúp đỡ bệnh nhân kiên trì điều trị , tạo không khí ấm cúng, thư 
giãn, thoải mái về tinh thần cho người bệnh...

Tôi đã từng mơ ước được mặc áo blouse trắng vì suy nghĩ 
và ý thích đơn giản nhưng hôm nay tôi thấy hãnh diện và tự 
hào được khoác trên người tấm áo ấy, tôi đã nhận thức và thấu 
hiểu sứ mệnh, nhiệm vụ và ý thức lớn lao về công việc, về nghề 
nghiệp mình đang theo đuổi. Tôi hiểu để làm tốt công việc quan 
trọng ấy tôi phải biết hi sinh và cống hiến, hết lòng với người 
bệnh, coi nỗi đau đớn của người bệnh cũng giống như nỗi đau 
của chính bản thân mình. Mỗi ngày tôi nhận thấy mình trưởng 
thành hơn, hôm nay tôi thấy mình tốt hơn hôm qua bởi tôi được 
học hỏi nhiều điều hay từ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp và học 
hỏi từ cuộc sống ....Các thầy cô của tôi đã làm được, các bạn bè 
đồng nghiệp của tôi họ đã làm được và tôi cũng sẽ làm được! Là 
cán bộ y tế tương lai, tôi rất vững tin tôi sẽ xoa dịu các nỗi đau 
và đem lại nụ cười cho bệnh nhân của mình!

Sinh viên ở thư viện

Tại sao tôi lựa chọn nghề y?
Sinh viên Lê Thị Sâm - lớp Đại học Điều dưỡng 3B
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Coi trọng giáo dục y đức 
cho học sinh sinh viên ngành y

PGS.TS.TTND. Vũ Đình Chính
Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Trong xã hội, không có một nghề nào đặc biệt như nghề y, mà mỗi 
một lỗi lầm hay một thiếu sót dù nhỏ nhất lại có thể gây nên những 
tác hại lớn nhất đến sức khoẻ và tính mạng của con người. Từ lâu, 
người ta đã coi nghề y là một nghề quan trọng, một nghề nhân đạo, 
do vậy ngoài đào tạo, rèn luyện về chuyên môn tay nghề, cần coi 
trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế.

Từ xa xưa, các 
bậc danh y như  
Hypôcrat, Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu 
Trác, Tuệ Tĩnh Thiền Sư… 
đã thường xuyên quan tâm 
tới đạo đức người thầy thuốc, 
coi y đức quan trọng không 
kém gì y thuật. kế thừa truyền 
thống của ông cha, tiếp thu 
tinh hoa nhân loại, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng 
việc trau dồi và rèn luyện y 
đức cho đội ngũ thầy thuốc. 

Hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta 
đã rất tự hào về ngành Y tế 
đã khắc phục mọi khó khăn, 
không ngừng phấn đấu, thu 
được những thành tựu to lớn, 
làm biến đổi một cách sâu sắc 
từ nhận thức tư tưởng cho đến 
tổ chức bộ máy, phương thức 
hoạt động; từ chuyên môn, 
khoa học kỹ thuật cho đến 
nâng cao y đức... tạo niềm 
tin cho nhân dân.  Các thế hệ 
thầy thuốc hôm nay đang nối 
tiếp truyền thống tự hào của 

các thế hệ đi trước, không 
ngừng học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn; phấn đấu, rèn 
luyện tu dưỡng đạo đức đúng 
như niềm vinh dự tự hào mà 
xã hội đã tôn vinh “Thầy thuốc 
như mẹ hiền”. Đó là thắng lợi 
của những thầy thuốc Việt 
nam trên mặt trận phòng 
chống dịch, khám chữa bệnh 
giúp cho người dân các vùng 
miền được hưởng thụ dịch vụ 
y tế chất lượng cao; nhất là 
công tác đào tạo nguồn nhân 
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lực y tế đã có những tiến bộ 
quan trọng, là nhân tố quyết 
định đến sự thành công và 
phát triển của ngành y tế. 

Tuy vậy, chúng ta không thể 
không trăn trở, không đau lòng 
trước một số ít thầy thuốc có 
thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách 
nhiệm trước nỗi đau, sự khốn khó 
của người bệnh, những người 
làm cho đồng tiền xen vào giữa 
mối quan hệ thầy thuốc và người 
bệnh. Hiện tượng "phong bì lót 
tay", coi trọng quá mức đồng tiền 
là một tồn tại nhức nhối, làm biến 
dạng hình ảnh tốt đẹp của người 
thầy thuốc chân chính. Đâu đó 
vẫn còn những thầy thuốc vòi 
vĩnh, nhũng nhiễu người bệnh, 
lạm dụng việc kê đơn thuốc, xét 
nghiệm trong chẩn đoán gây khó 
khăn, lãng phí tiền bạc của người 
bệnh. Bên cạnh đó, một số ít thầy 
thuốc còn lợi dụng nghề nghiệp, 
sự tin yêu của bệnh nhân với 
thầy thuốc mà biểu hiện tình cảm, 
quan hệ không lành mạnh với 
bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân…Vấn đề này không chỉ xảy 
ra ở một số thày thuốc mà đáng 
báo động hơn là còn xảy ra ngay 
cả với một số rất ít HSSV trong 
khi đi thực tập, thực tế. những 
lỗi cán bộ y tế vi phạm, cũng là 
những lỗi mà một số HSSV mắc 
phải. Đây là những nguy cơ 
không thể xem thường, mặc dầu 
chỉ là những "con sâu làm rầu nồi 
canh", nhưng đã phần nào làm 
vẩn đục sự thanh cao của nghề 
y, gây bức xúc trong xã hội.

nguyên nhân của các hiện 
tượng nêu trên một phần là do 
những tác động tiêu cực của mặt 
trái cơ chế thị trường; do cơ chế, 
chính sách, tiền lương đối với 
cán bộ y tế còn nhiều khó khăn, 
bất cập, các cơ sở y tế vẫn trong 
tình trạng làm việc quá tải; sự 
tự rèn luyện về tay nghề, y đức 

của một số cán bộ y tế chưa tốt; 
chưa xây dựng được chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp cho từng 
chuyên ngành; và đặc biệt chưa 
coi trọng giáo dục y đức, thái độ 
giao tiếp ứng xử cho HSSV ngay 
khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 
Để học tập và làm theo lời Bác 
dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền” 
một cách thiết thực và hiệu quả, 
cần coi trọng giáo dục y đức và 
thực hành quy tắc ứng xử cho 
HSSV. Trước hết cần tập trung 
vào một số nội dung chủ yếu sau:

Trong nghề y cần phải thật 
thà, trung thực, không được lừa 
dối đồng nghiệp, bệnh nhân, bên 
cạnh đó, phải thật sự đoàn kết, 
đoàn kết là sức mạnh để chúng 
ta vượt qua khó khăn, thử thách 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. phải 
đoàn kết chặt chẽ giữa thày và 
thày, giữa thày và trò, giữa học 
trò với nhau, giữa cán bộ các 
cấp; giữa nhà trường với các cơ 
sở y tế, đặc biệt là giữ vững mối 
quan hệ viện - trường, góp phần 
đào tạo được nhiều nguồn nhân 
lực y tế có chất lượng cao, đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học và ứng dụng những tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật vào công 
tác điều trị.

Tâm đức người thầy thuốc 
phải thương yêu người bệnh như 
anh em ruột thịt của mình, sẵn 
sàng chịu đựng mọi hy sinh gian 
khổ, “hết lòng hết sức” cứu chữa, 
phục vụ bệnh nhân. người thầy 
thuốc ngoài cái tâm, tình thương 
yêu của người mẹ, đòi hỏi phải 
có trí tuệ, chuyên môn tay nghề 
giỏi, muốn cho y đức được thực 
hiện đầy đủ thì phải không ngừng 
trau dồi y lý, y thuật và làm giàu 
trí tuệ của mình. Do vậy từ thầy 
thuốc lâu năm tới HSSV - những 
thầy thuốc tương lai càng phải 
học, học suốt đời, học ở sách, 
học trên mạng, học ở bệnh nhân, 

học đồng nghiệp, học chuyên 
môn, học cách giao tiếp ứng xử, 
học cách phục vụ nhân dân, bệnh 
nhân vô điều kiện. 

Các cơ sở đào tạo đổi mới 
và coi trọng giáo dục y đức, thực 
hành quy tắc ứng xử cho HSSV, 
coi đây là nhân tố hàng đầu quyết 
định sự thành công hay thất bại 
trong việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực y tế. Dù y lý, y 
thuật có thay đổi theo thời gian, 
nhưng y đức không bao giờ thay 
đổi, đặc biệt là khi chúng ta thực 
hiện việc khám chữa bệnh trong 
cơ chế thị trường, ngành y tế cần 
xây dựng những chuẩn mực đạo 
đức cho người làm công tác y tế 
thiết thực, phù hợp với từng đối 
tượng thầy thuốc, điều dưỡng, 
kỹ thuật viên y tế, xây dựng cơ 
chế, chế tài để đội ngũ thầy thuốc 
thực hiện tốt nhất về y đức và quy 
tắc ứng xử, các trường y cần có 
giải pháp nâng cao chất lượng 
và hiệu quả giáo dục y đức, như 
củng cố & thành lập bộ môn giáo 
dục Y đức, biên soạn chương 
trình, giáo trình thống nhất; giáo 
dục đi đôi với thực hành y đức, 
đặc biệt các giảng viên là thầy 
thuốc phải nêu gương cho HSSV 
noi theo ngay khi học ở trường và 
khi đi bệnh viện, có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa nhà trường với các 
cơ sở y tế nơi HSSV thực tập để 
tạo điều kiện và môi trường giáo 
dục y đức cho HSSV; 

nếu coi trọng giáo dục, rèn 
luyện y đức, thực hành quy tắc 
ứng xử cho cán bộ y tế và đặc 
biệt là HSSV ngay từ khi còn ngồi 
trên ghế nhà trường, chắc chắn 
sẽ góp phần làm hài lòng người 
bệnh, đảm bảo tốt hơn công tác 
an sinh xã hội và hình ảnh “Thầy 
thuốc như mẹ hiền” sẽ không bao 
giờ bị phai nhạt trong lòng người 
dân và xã hội.
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Vấn đề y đức 
trong ngành xét nghiệm

TS. Trần Quang Cảnh – Khoa Xét nghiệm

Xét nghiệm y học là ngành 
khoa học thực nghiệm 
đưa ra những bằng chứng 

về bệnh tật giúp cho các bác sĩ lâm 
sàng nâng cao hiệu quả trong công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

người cán bộ làm công tác xét 
nghiệm - một công việc thuộc lĩnh 
vực cận lâm sàng - không trực tiếp 
thăm khám và điều trị bệnh nhưng ại 
có vai trò vô cùng quan trọng trong 
y học hiện đại. Bất cứ một sơ xuất, 
một sự thiếu trách nhiệm nào của 
cán bộ xét nghiệm đều có thể dẫn 
đến những hậu quả tồi tệ cho bệnh 
nhân, ví dụ trong xét nghiệm tế bào 
học chẩn đoán ung thư, xét nghiệm 
chẩn đoán HiV (Human immunodefi-
ciency Virus)... gần đây, dư luận báo 
chí đang xôn xao về một vụ việc xảy 
ra ở Đài Loan: do nhầm lẫn trong quá 
trình đọc kết quả xét nghiệm mà nhân 
viên y tế đã khiến nhiều người được 
ghép tạng từ một người hiến tạng 
mang HiV có nguy cơ lây nhiễm virus 
nguy hiểm này. Từ đó có thể thấy vấn 
đề y đức nhất thiết phải được đặt ra 
trong ngành xét nghiệm. 

Y đức của người cán bộ xét 
nghiệm được thể hiện ở chính những 
nhiệm vụ cụ thể của họ và những 
mối quan hệ trong hoạt động nghề 
nghiệp. người cán bộ xét nghiệm có 
đạo đức nghề nghiệp luôn phải thực 
hiện những nghĩa vụ cụ thể như sau:

1. nghĩa vụ đối với bệnh nhân
người cán bộ xét nghiệm cần có 

thái độ phục vụ ân cần khi đón tiếp 
bệnh nhân và người nhà của họ, giải 
thích cho bệnh nhân yên tâm trước 
khi lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm 
và tuyệt đối không được có thái độ 
“ban ơn” với người bệnh. Đây chỉ là 
những hành động nhỏ nhưng sẽ làm 
cho bệnh nhân thấy tin tưởng vào 
các thầy thuốc và có tâm lý tốt để 
vượt qua những đau đớn của bệnh 
tật.

Cán bộ xét nghiệm phải chịu 
trách nhiệm về độ tin cậy và tính bảo 
mật của các xét nghiệm mà mình đã 
thực hiện: luôn luôn tôn trọng bệnh 

nhân, đặc biệt là sự riêng tư và phẩm 
giá của người bệnh; phải nhận thức 
được các quyền của bệnh nhân để 
không xâm phạm bất kỳ thông tin cá 
nhân nào và công tác bảo mật thông 
tin (những thông tin xét nghiệm chỉ 
được đưa ra để phục vụ cho nhiệm 
vụ chuyên môn hoặc bản thân bệnh 
nhân đồng ý tiết lộ hay pháp luật yêu 
cầu. phải xin phép bệnh nhân trước 
khi chia sẻ thông tin của bệnh nhân 
với đối tác hoặc người thân của họ). 

người cán bộ xét nghiệm tốt luôn 
coi nhiệm vụ chuyên môn chính  của 
mình là quan tâm đến sức khỏe và 
lợi ích của bệnh nhân. Bên cạnh đó, 
trong hoạt động nghề nghiệp, họ 
phải luôn tìm kiếm những chẩn đoán 
xét nghiệm tối ưu cho bệnh nhân và 
những xét nghiệm này phải trên cơ 
sở nhu cầu lâm sàng, không bao giờ 
được lạm dụng xét nghiệm vì mục 
đích kinh tế.

2. nghĩa vụ đối với đồng nghiệp
người cán bộ xét nghiệm không 

được làm cho bệnh nhân nghi ngờ 
về kiến thức hoặc kỹ năng của đồng 
nghiệp, luôn tôn trọng các cán bộ y tế 
khác trong chăm sóc sức khỏe bệnh 
nhân. không được phân biệt đối xử 
hay chống lại các đồng nghiệp về 
các mặt: chuyên ngành, quan điểm 

về chủng tộc, văn hóa, sắc tộc, địa 
vị xã hội, lối sống, khả năng kinh tế, 
tuổi tác, giới tính, khuyết tật, tình 
trạng bệnh truyền nhiễm, tôn giáo 
hay tín ngưỡng tâm linh, hoặc bất kỳ 
điều kiện nào dễ bị tổn thương. Họ 
không được nói xấu đồng nghiệp mà 
phải tích cực thiết lập quan hệ hợp 
tác với các cán bộ y tế khác nhằm 
đạt hiệu quả cao hơn trong việc chăm 
sóc người bệnh. Họ cũng cần chia sẻ 
kiến thức của mình với đồng nghiệp 
và thúc đẩy nhau cùng học tập để 
không ngừng tiến bộ.

3. nghĩa vụ đối với bản thân
người cán bộ xét nghiệm phải 

duy trì và cải thiện các kỹ thuật chuẩn 
mực trong thực hành bằng cách luôn 
cập nhật kiến thức chuyên môn và 
kỹ năng trong suốt cuộc đời làm 
việc của mình. nói cách khác, người 
cán bộ xét nghiệm luôn phải xác 
định mình là “người sinh viên suốt 
đời”, luôn học hỏi, tìm tòi để tiếp cận 
những kỹ thuật mới, thiết bị mới và 
những phương pháp đảm bảo độ tin 
cậy xét nghiệm. Đồng thời họ cũng 
phải biết thừa nhận những giới hạn 
về kiến thức và năng lực chuyên môn 
của mình và không bao giờ tỏ ra biết 
tất cả mọi thứ.
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Một điều quan trọng là cán bộ 
xét nghiệm phải sử dụng các thiết bị 
phòng thí nghiệm một cách chính xác 
và cẩn thận; tránh các thao tác có 
thể ảnh hưởng và nguy hại đến sức 
khỏe bản thân; không lãng phí hóa 
chất và các vật tư phòng thí nghiệm 
khác; không uống rượu khi làm việc 
trong phòng thí nghiệm; tuân thủ quy 
trình an toàn khi làm việc, sẵn sàng 
cấp cứu và có khả năng thực hiện 
cấp cứu ban đầu nếu có tai nạn công 
việc xảy ra. 

người cán bộ xét nghiệm cũng 
cần tự trang bị nhận thức pháp luật 
và các quy định về xét nghiệm y học 
và áp dụng chúng trong việc thực 
hành nghề nghiệp của bản thân, 
không lấy bất cứ thứ gì không phải 
của mình ở nơi làm việc.

4. trách nhiệm đối với xã hội
người cán bộ xét nghiệm phải 

giải quyết có trách nhiệm với các 
nguồn lực chăm sóc sức khỏe khan 
hiếm. không được cung cấp một dịch 
vụ nào không cần thiết, cho dù nó có 
đem lại lợi ích tài chính hay không. 
không lãng phí và không tham gia 
các thỏa thuận tài chính không phù 
hợp, đặc biệt là những chi phí dôi dư 
và bất lợi cho các cá nhân hoặc tổ 

chức khác. phải có tinh thần cống 
hiến để phục vụ nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe của cộng đồng.

5. nghĩa vụ đối với nghề 
nghiệp của bản thân

Muốn nghề xét nghiệm y học được 
xã hội tôn trọng, trước hết người cán bộ 
xét nghiệm phải trân trọng nghề nghiệp 
của mình, phải phát huy phẩm giá, phấn 
đấu để duy trì một “thương hiệu” về sự 
liêm chính, trung thực của bản thân, phải 
chịu trách nhiệm đối với hành vi chuyên 
môn của mình và không lạm dụng các kỹ 
năng hay kiến thức chuyên môn mình có 
để mưu cầu lợi ích cá nhân.

người cán bộ xét nghiệm có thể đóng 
góp vào sự tiến bộ của nghề nghiệp bằng 
cách nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ 
khoa học mang lại lợi ích cho bệnh nhân, 
duy trì tiêu chuẩn cao về thực hành và 
giáo dục, nâng cao điều kiện làm việc và 
cải thiện điều kiện kinh tế cho các thành 
viên của chuyên ngành. Bên cạnh đó, 
việc duy trì tiêu chuẩn cao trong hành 
nghề và thông qua hỗ trợ tích cực của 
các cơ quan chuyên môn cũng là một 
biện pháp hữu hiệu để quảng bá hình ảnh 
và uy tín nghề nghiệp.

6. nghĩa vụ đối với môi trường
Đặc trưng nghề nghiệp của 

chuyên ngành xét nghiệm y học là 

sử dụng nhiều hóa chất  và các bệnh 
phẩm đa dạng. Do vậy, vấn đề bảo 
vệ môi trường và cộng đồng  cần 
được người cán bộ xét nghiệm đặt 
lên hàng đầu bằng cách đảm bảo 
rằng chất thải y tế được xử lý có hiệu 
quả, đúng luật và thân thiện với môi 
trường (cần phân loại chất thải phòng 
xét nghiệm và đựng trong các bao bì 
chuyên dụng để có cách xử lí phù 
hợp).

Tất cả những yêu cầu về y đức 
đã nói ở trên cần phải được trở thành 
phẩm chất tinh thần chung của người 
cán bộ xét nghiệm. nhưng nó không 
phải là một sự chuyển hóa tự nhiên 
mà là kết quả sự phấn đấu trau dồi 
của mỗi cá nhân và đặc biệt là quá 
trình đào tạo lâu dài, bài bản của cơ 
sở đào tạo. khoa Xét nghiệm Trường 
Đại học  kỹ thuật Y tế Hải Dương có 
kinh nghiệm trên 30 năm về lĩnh vực 
này và luôn quan tâm đào tạo y đức 
cho sinh viên trong suốt khóa học, từ 
khi mới nhập chuyên ngành cho đến 
cả khi tham gia thực tập tại các bệnh 
viện, cơ sở y tế. Chú trọng đào tạo y 
đức chính là một trong những yếu tố 
tạo nên chất lượng đào tạo, thương 
hiệu kỹ thuật viên Xét nghiệm của 
Trường ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương.

 Y ĐỨC TRONG CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH Y HỌC

Ts. Trần Văn Việt - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trong quá trình phát triển của y học nước 
nhà, y đức luôn được đặt lên vị trí hàng 
đầu. Vấn đề y đức không có sự khác biệt 

giữa những cán bộ y tế lâm sàng hay cận lâm sàng 
trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và bảo 
vệ sức khỏe nhân dân. 

      Y học hiện đại chẩn đoán bệnh dựa vào các 
triệu chứng lâm sàng (chẩn đoán lâm sàng) và các 
triệu chứng cận lâm sàng (chẩn đoán cận lâm sàng). 
Trong chẩn đoán cận lâm sàng, ngoài xét nghiệm và 
các phương pháp khác thì chẩn đoán dựa trên hình 
ảnh thu được từ các thiết bị, máy y tế (chẩn đoán hình 
ảnh) ngày càng chiếm một vai trò quan trọng, nhất 
là ngày nay với sự trợ giúp của các thiết bị, máy y tế 

hiện đại, công nghệ cao có các phần mềm tin học hỗ 
trợ khiến cho hình ánh rõ nét và chính xác hơn. Các 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh rất phong phú, như 
chẩn đoán qua hình ảnh X quang, hình ảnh siêu âm, 
siêu âm - Doppler màu, hình ảnh nội soi (mà thông 
dụng là nội soi tiêu hoá và nội soi tiết niệu) hình ảnh 
chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography Scanner- 
CT. Scanner), hình ảnh chụp cộng hưởng từ hạt nhân 
(Magnetic resonance imaging- Mri).

Đối với những người làm ngành y, đặc biệt trong 
chẩn đoán hình ảnh, thì việc nâng cao y đức trước 
tiên là việc nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ ng-
hiên cứu, chẩn đoán. Đối với nghề chẩn đoán hình 
ảnh không những phải có kiến thức, kỹ năng làm chủ 
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trang thiết bị hiện đại mà còn phải 
có y đức, thái độ giao tiếp ứng xử 
tốt để giúp bác sỹ lâm sàng tìm ra 
phương pháp điều trị hữu hiệu. 
như vậy, điều cốt lõi nhất của y đức 
vẫn là sự xuất phát từ lương tâm 
và trách nhiệm của những người 
làm chẩn đoán hình ảnh. người 
cán bộ làm công tác chẩn đoán 
hình ảnh - một công việc thuộc lĩnh 
vực cận lâm sàng, liên quan nhiều 
đến trang thiết bị - không trực tiếp 
thăm khám và điều trị người bệnh 
nhưng họ lại có vai trò rất lớn đối 
với thầy thuốc lâm sàng bởi vì, kết 
quả chụp xquang, siêu âm, cắt 
lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ....
là những bằng chứng giúp cho 
các bác sỹ lâm sàng đưa ra được 
những quyết định cho chẩn đoán, 
điều trị cũng như phòng bệnh.Y 
đức của những người làm chẩn 
đoán hình ảnh được thể hiện ở 
chính những nhiệm vụ cụ thể của 
họ trong công việc hàng ngày, đó 
là: 
1. Kỹ thuật viên x quang cần có 
tác phong làm việc chuyên nghiệp, 
đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh 
nhân và hỗ trợ các đồng nghiệp 
cũng như cộng tác trong việc cung 
ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
có chất lượng cho bệnh nhân.
khi tiếp xúc ban đầu, thực hiện 
kỹ thuật như chụp xquang, CLVT, 
CHT...cần được giải thích các chỉ 
định làm cho bệnh nhân yên tâm 
cộng tác. Thực hiện đúng các quy 
trình kỹ thuật, thực hiện tốt an toàn 
phóng xạ, tôn trọng lễ phép với 
người bệnh nhưng phải giữ khoảng 
cách nhất định. Hiện nay do quá 
tải, bệnh nhân đông phải chờ đợi. 
kỹ thuật viên hình ảnh cũng cần có 
thái độ ân cần giải thích để bệnh 
nhân chấp nhận cùng cộng tác với 
mình
2. trong quá trình thực hiện kỹ 
thuật, cần tôn trọng những bí mật, 
tôn trọng quyền của bệnh nhân về 
vấn đề đời tư và chỉ được phép 
tiết lộ thông tin bí mật theo yêu 
cầu của pháp luật hoặc để bảo 
vệ lợi ích của cá nhân hoặc cộng 

đồng. Một sự thận trọng và tôn 
trọng bệnh nhân, một động thái 
trấn an hay thăm hỏi chân tình, 
một nụ cười đôn hậu, khoan dung 
trao tặng người bệnh, nhiều lúc 
đó chính là sự cứu rỗi bệnh nhân, 
giúp bệnh nhân vượt qua lưỡi hái 
tử thần, hợp tác thực hiện kỹ thuật. 
Lời nói người thày thuốc có ảnh 
hưởng lớn đến kết quả điều trị và 
ảnh hưởng tâm lý người bệnh đến 
kết quả chữa bệnh.
3. Khi có kết quả chụp xquang, 
siêu âm, CLVt, Cht...cũng cần 
giải thích đầy đủ trong phạm vi cho 
phép, vì người bệnh không phải 
là người có kiến thức y học. Hơn 
nữa một lời nói thiếu thận trọng, 
một chẩn đoán non kém, một kỹ 
thuật thô bạo, một cái nhíu mày, 
một bàn luận không đúng chỗ, sẽ 
làm cho bệnh nhân lo lắng. Mặc dù 
kết quả cận lâm sàng bình thường 
cũng phải giải thích để bệnh nhân 
yên tâm. 
4. người làm chẩn đoán hình 
ảnh phải chịu trách nhiệm về kết 
quả của mình trước pháp luật, đảm 
bảo chất lượng, luôn tôn trọng các 
chỉ định và các chống chỉ định của 
từng kỹ thuật, sử dụng các phương 
tiện sao cho có hiệu quả tối ưu. 
5. người bệnh có thể làm dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe ở nhiều cơ 
sở khác nhau, và cũng có nhiều 
kết quả cận lâm sàng mang theo. 
người làm chẩn đoán hình ảnh 
không nên tùy tiện phê phán, đánh 
giá đồng nghiệp vắng mặt, cho dù 
đồng nghiệp có sai sót, nhầm lẫn. 
Cần góp ý chân thành mang tính 
xây dựng. nói xấu đồng nghiệp, 
đối với ngành y, đó là việc đố kỵ 
làm ảnh hưởng rất lớn đến quan 
hệ đồng nghiệp và người bệnh. 
Đạo đức nghề nghiệp của cán 
bộ y tế dù là ở lĩnh vực lâm sàng 
hay cận lâm sàng đều phải bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ 
thày thuốc với người bệnh.
6. Lỗi hẹn với bệnh nhân cũng 
là chuyện thường xảy ra, nhất là 
khi bệnh nhân quá đông, kỹ thuật 
viên không thực hiện kịp các kỹ 

thuật hoặc có kỹ thuật phải bắt 
buộc chuyển sang ngày hôm sau. 
nhưng điều cần bàn là ứng xử lỗi 
hẹn ra sao. Vì sao kỹ thuật này phải 
hẹn? do không chuẩn bị bệnh nhân 
chu đáo hay do lỗi kỹ thuật. Vì vậy 
cần phải giải thích rõ, tỷ mỉ và thực 
hiện đúng khi bệnh nhân tái khám. 
kỹ thuật viên hình ảnh không được 
tiếc lời xin lỗi bệnh nhân khi phải 
chụp lại, chụp hỏng. Đây là sự tôn 
trong cần thiết, là văn hóa ứng xử 
tối thiểu cho bất kỳ ai chứ không 
riêng cho kỹ thuật viên hình ảnh
7. Không nên áp đặt bệnh nhân, 
không nên tuyệt đối hóa phương 
pháp điều trị, mỗi phương pháp 
điều trị có ưu thế và hạn chế riêng, 
mỗi kỹ thuật chẩn đoán có những 
ưu điểm và nhược điểm, mỗi kỹ 
thuật xét nghiệm đều có những giá 
trị giới hạn. Vì vậy tùy từng cơ địa 
bệnh nhân, tùy điều kiện kinh tế 
hoàn cảnh của bệnh nhân và tùy 
điều kiện trang thiết bị của bệnh 
viện mà Bác sỹ, kỹ thuật viên hình 
ảnh sử dụng phương tiện sao cho 
hợp lý và đưa ra lời khuyên chứ 
không nên áp đặt, bởi vì hiện nay 
đang bị lạm dụng trang thiết bị, xét 
nghiệm
8. Kỹ thuật viên x quang liên 
tục phấn đấu để nâng cao kiến 
thức và kỹ năng bằng cách tham 
gia vào việc tiếp tục các hoạt động 
như giao ban chuyên môn, hội 
chẩn, chia sẻ kiến thức và kinh 
nghiệm với các đồng nghiệp khác. 
nâng cao y đức nghề nghiệp đồng 
nghĩa nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, dựa vào lâm sàng và 
kết quả cận lâm sàng, trong đó 
có chẩn đoán hình ảnh. Bởi vậy 
những cán bộ ngành chẩn đoán 
hình ảnh phải gắn trách nhiệm với 
kết quả cận lâm sàng của mình 
trước người bệnh. Đó là tác phong 
nghiêm túc nghề nghiệp và phải 
được xây dựng từ khi còn ngồi ghế 
nhà trường. Thiết nghĩ, hơn cả tài 
năng, đạo đức nghề nghiệp của 
bác sỹ và kỹ thuật viên hình ảnh 
cũng là liều thuốc kỳ diệu đối với 
bệnh nhân.
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Đạo đức người Vật lý trị liệu
một bộ phận quan trọng của đạo đức y học

TS. Phạm Thị Nhuyên - Khoa Vật lý trị liệu

Ngành Vật lý trị liệu có lịch 
sử từ hàng nghìn năm 
trước Công nguyên. 

Thực hành vật lý trị liệu đã phát 
triển qua nhiều thế kỷ từ những 
hình thức sớm nhất (xoa bóp, bấm 
huyệt) đến các hệ thống phức tạp 
của điều trị hiện nay (máy sóng 
ngắn, kích thích điện, điện phân, 
siêu âm, laser,…). nó được phát 
triển không ngừng về kiến thức, kỹ 
năng và thái độ cần thiết để giáo 
dục sức khỏe, chẩn đoán, phòng 
bệnh, điều trị và phục hồi chức 
năng.  Sự ra đời của chuyên ngành 
Vật lý trị liệu / phục hồi chức năng 

(VLTL/ pHCn) nhằm mục đích 
phục hồi và cải thiện những rối loạn 
về thể chất và tinh thần của người 
bệnh và người khuyết tật. người 
Vật lý trị liệu là chuyên gia trong 
lĩnh vực thăm khám, lượng giá, 
phục hồi chức năng những bệnh 
lý thuộc thể chất và tinh thần như 
các bệnh: xương cơ khớp, thần 
kinh cơ, tim mạch, hô hấp,… Họ 
được đào tạo chuyên sâu để đáp 
ứng nhiệm vụ điều dưỡng và phục 
hồi chức năng cho người bệnh và 
người khuyết tật.

Đạo đức là yếu tố đặc biệt quan 
trọng của người cán bộ y tế; Đạo 
đức ngành Vật lý trị liệu / phục hồi 
chức năng là một bộ phận quan 
trọng của đạo đức xã hội và đạo 
đức y học; Có yêu cầu đặc biệt, 
liên quan đến việc tiến hành các 
hoạt động nhằm đem lại sức khỏe 
cho người bệnh và người khuyết 
tật; Là quy tắc, nguyên tắc chuẩn 
mực của người Vật lý trị liệu, nhờ 
đó mà mọi thành viên của ngành 
từ hộ lý đến giáo sư đầu ngành 
phải tự giác điều chỉnh hành vi của 
mình sao cho phù hợp với lợi ích 
và tiến bộ của ngành VLTL/pHCn 

nói riêng và ngành Y tế nói chung; 
Là nghĩa vụ, trách nhiệm công dân 
của người cán bộ y tế không những 
đối với người bệnh, người khuyết 
tật mà còn đối với đồng nghiệp và 
nhân dân; Đó là các mối quan hệ 
giữa: thầy thuốc với bệnh nhân, 
thầy thuốc với công việc, thầy thuốc 
với khoa học và giữa thầy thuốc 
với đồng nghiệp. Lĩnh vực nghề 
nghiệp của ngành VLTL/pHCn có 
hai phạm vi nguyên tắc chuẩn mực: 
luật pháp hành nghề y tế, và tiêu 
chuẩn đạo đức người thầy thuốc. 

Luật pháp và đạo đức có mối quan 
hệ hữu cơ khăng khít. khi luật pháp 
bị vi phạm thì bầu không khí đạo 
đức bị thoái hóa. người Vật lý trị 
liệu sẽ bị tước danh hiệu cao quý 
của mình nếu xâm phạm luật pháp 
ảnh hưởng đến sức khỏe và tính 
mạng con người. Họ sẽ bị lương 
tâm dày vò, dằn vặt, đau khổ vì 
chưa hết lòng vì nghề nghiệp vì 
hạnh phúc của người bệnh và 
người khuyết tật.  

Trong những điều kiện khó 
khăn nhất của đất nước, các thầy 
thuốc Việt nam đã nêu cao y đức 
Việt nam phấn đấu hy sinh vì sự 
nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân 
đạt nhiều thắng lợi. khi đất nước 
bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với 
sự hình thành cơ chế thị trường 
dưới sự điều khiển của nhà nước 
Xã hội chủ nghĩa, đạo đức người 
thầy thuốc Việt nam đứng trước 
sự thách thức lớn đã nhanh chóng 
lựa chọn và xác định chỗ đứng của 
mình, tiếp tục giữ vững đạo đức tốt 
đẹp của thầy thuốc Việt nam thực 
hiện “lương y như từ mẫu” hết lòng 
vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân. Đối với người 
Vật lý trị liệu, tư cách đạo đức của 
họ còn phải trong sáng hơn vì đối 
tượng phục vụ của họ không chỉ là 
người bệnh mà còn là người khuyết 
tật, đó là những người nghèo nhất, 
thất thế nhất. Do vậy, người Vật lý 
trị liệu không thể và không có cơ hội 
làm giàu trên những số phận không 
may mắn này. Chỉ có sự hiến dâng 
vô điều kiện và sự hy sinh lớn lao, 
người Vật lý trị liệu mới có đủ can 
đảm để làm việc hiệu quả giúp vơi 
đi nỗi đau khổ của những số phận 
bất hạnh, mà họ chiếm đến trên 
10% nhân loại.

Với nghĩa cử cao đẹp của đạo 
đức nghề nghiệp, người Vật lý trị 
liệu, luôn tôn trọng các quyền và 
phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Tôn 
trọng tất cả các quy định của hoạt 
động vật lý trị liệu. Cung cấp trung 
thực các dịch vụ có thể làm giảm 
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mức độ đau khổ do bệnh tật và ngăn ngừa khuyết tật. 
Chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức về các hoạt động 
chuyên môn của ngành Vật lý trị liệu. Hỗ trợ và nâng 
cao kiến thức và kỹ năng có liên quan đến các nhu cầu 
của xã hội. Bảo vệ phẩm giá của đồng nghiệp. 

ngoài ra, quy tắc đạo đức của người Vật lý trị liệu 
còn thể hiện qua các hoạt động khác nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ Vật lý trị liệu của họ, như: Học tập 
nâng cao, nhằm không ngừng phát triển về lý luận và 
thực tế thông qua các chương trình đào tạo, đào tạo lại 
và học tập suốt đời. Trong mối quan hệ với bệnh nhân: 
phải tôn trọng, giúp đỡ, giữ bí mật, bảo đảm an toàn và 
bảo vệ phẩm giá của người bệnh. Có trách nhiệm phát 
triển cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục 
về môi trường, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phát 
triển và tiếp cận các dịch vụ y tế nhằm làm giảm các 
triệu chứng của bệnh lý góp phần vào sự nghiệp chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tham gia hoặc hỗ 
trợ nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ đối với người bệnh và người khuyết tật. Thực 
hiện nghiên cứu khoa học dựa trên nguyên tắc: được 
sự đồng ý của bệnh nhân, bảo mật những hồ sơ của 

bệnh nhân và an toàn cho bệnh nhân. kết quả nghiên 
cứu được chia sẻ với đồng nghiệp trên các tạp chí 
khoa học và trong các cuộc thảo luận. ngoài ra, người 
Vật lý trị liệu phải có sự hợp tác với đồng nghiệp nhằm 
tăng hiệu quả trong phục hồi chức năng cho người 
bệnh và người khuyết tật. Có kỹ năng làm việc nhóm 
phối hợp với các bác sĩ cùng chăm sóc bệnh nhân. 
Quan hệ trong nhóm dựa trên nguyên tắc bình đẳng, 
tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt tôn trọng người có chuyên 
môn cao hơn. Có trách nhiệm giúp đỡ các đồng nghiệp 
trẻ mới vào nghề hoặc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực 
Vật lý trị liệu. 

Mọi hoạt động của người Vật lý trị liệu phải tuân 
theo Quy tắc đạo đức xã hội, quy tắc ứng xử của ngành 
Y tế và theo pháp luật của nhà nước. Trau dồi đạo đức 
của người Vật lý trị liệu đã góp phần không nhỏ giúp 
người bệnh, người khuyết tật có thêm nghị lực, tự tin, 
hoà nhập cộng đồng và tăng cường chất lượng cuộc 
sống, bởi vì: “Chúng ta không chỉ tăng thêm năm tháng 
vào cuộc đời mà còn phải tăng thêm những giá trị đích 
thực của cuộc đời vào năm tháng”.

Coi trọng đạo đức người Điều dưỡng
ThS. Huỳnh Thị Bình – Khoa Điều dưỡng

Như chúng ta đã biết, 
người bệnh khi vào 
bệnh viện được các 

bác sĩ khám bệnh và kê đơn điều 
trị, thời gian tiếp xúc của bác sĩ 
đối với người bệnh không nhiều, 
hầu hết thời gian còn lại điều 

dưỡng là người thường xuyên 
tiếp xúc, chăm sóc và phục vụ 
người bệnh. Muốn người bệnh 
mau khỏi bệnh, không phải chỉ 
cần dùng thuốc đúng mà còn phải 
đáp ứng tất cả những nhu cầu cơ 
bản của người bệnh như: hô hấp, 

ăn uống, bài tiết, vận động, duy 
trì thân nhiệt, vệ sinh cá nhân, 
thay mặc quần áo, ngủ và nghỉ, 
an toàn, giao tiếp… Chính điều 
dưỡng là người đáp ứng những 
nhu cầu cơ bản cũng như nhu 
cầu bệnh lý của người bệnh. Đối 
với những bệnh nhân nặng, hôn 
mê thì càng cần sự chăm sóc, 
theo dõi đặc biệt của điều dưỡng. 

Điều dưỡng là lực lượng cán 
bộ y tế quan trọng, chiếm tỷ lệ 
lớn (khoảng 50%) trong số cán 
bộ y tế. Họ đã có những đóng 
góp không nhỏ trong công tác 
chăm sóc sức khoẻ. Họ là người 
hàng ngày, hàng giờ ở bên người 
bệnh, chăm lo từng bữa ăn, viên 
thuốc, giấc ngủ đến việc vệ sinh, 
tâm trạng vui/buồn của người 
bệnh… Vì thế, người điều dưỡng 
luôn phải tu dưỡng đạo đức nghề 
nghiệp, rèn luyện chuyên môn 
kỹ thuật để đáp ứng đòi hỏi ngày 
càng cao của công việc. Đạo đức 
nghề nghiệp rất cần thiết cho mọi 
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nghề. nhưng đối với nghề điều 
dưỡng, đạo đức nghề nghiệp 
đóng vai trò quan trọng hàng 
đầu. Bởi đối tượng phục vụ của 
điều dưỡng là con người, hơn thế 
nữa đa số họ là người yếu đau, 
họ đang rất cần sự hỗ trợ về mọi 
mặt. Điều dưỡng cần phải hiểu 
được nỗi đau đớn, thống khổ của 
người bệnh, giúp cho họ giảm 
bớt hoặc vượt qua nỗi đau, giúp 
họ được thoải mái hơn. 

Đạo đức điều dưỡng là nền 
tảng đảm bảo hiệu quả của mọi 
hoạt động chăm sóc của người 
điều dưỡng. Tuy nhiên một số vi 
phạm về đạo đức của điều dưỡng 
vẫn còn xảy ra ở đâu đó như:  Sự 
thờ ơ, lạnh nhạt thậm chí cáu gắt 
khi tiếp xúc với người bệnh, thiếu 
trách nhiệm với người bệnh khi 
chăm sóc làm ảnh hưởng tới sức 
khỏe và tính mạng người bệnh, 
lợi dụng chức vụ để làm những 
việc không đúng như bán thuốc 
tùy tiện cho người bệnh, nhận 
phong bì,... đã làm giảm sút lòng 
tin của người bệnh, xóa nhòa 
hình ảnh điều dưỡng trong người 
bệnh và cộng đồng.

Để đáp ứng được các tiêu 
chuẩn đạo đức mà xã yêu cầu, 
việc rèn luyện đạo đức cho điều 
dưỡng đã được quan tâm kể cả 
trong các Trường đào tạo Điều 
dưỡng và các cơ sở y tế. Các quy 
định về tiêu chuẩn đạo đức người 
Điều dưỡng được giới thiệu là 

1. Đối với người bệnh: 
- Thương yêu người bệnh như 

anh em ruột thịt của mình thể 
hiện ở sự tận tuỵ chăm sóc người 
bệnh, tạo mối quan hệ thân thiện 
và tin tưởng với người bệnh và 
gia đình người bệnh khi tiếp đón 
và chăm sóc người bệnh, sự thận 
trọng nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ 
thuật chăm sóc.

- Tôn trọng nhân phẩm, danh 
dự và tín ngưỡng của người bệnh: 
từ lời nói tới cử chỉ người điều 
dưỡng cần thể hiện sự thông cảm 
và chia sẻ. Tôn trọng tín ngưỡng, 
niềm tin, cá tính, văn hoá và duy 

trì sự kín đáo khi chăm sóc người 
bệnh. không kỳ thị, phân biệt đối 
xử với người bệnh, đảm bảo sự 
công bằng cho mọi người bệnh 
khi tiếp cận với dịch vụ chăm sóc. 
Biện hộ bảo vệ cho lợi ích của 
người bệnh. giữ bí mật thông tin 
về sức khoẻ, bệnh tật và riêng tư 
của người bệnh.

- Đảm bảo an toàn và duy trì 
tiêu chuẩn thực hành tốt nhất khi 
chăm sóc người bệnh.

2. Đối với đồng nghiệp: 
  - Thật thà, đoàn kết, trung 
thực, tôn trọng cá tính của đồng 
nghiệp, không thủ đoạn cạnh 
tranh thiếu lành mạnh. Hợp tác 
hiệu quả trong nhóm chăm sóc, 
sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, 
không đùn đẩy trách nhiệm cho 
đồng nghiệp.

- Tôn trọng bảo vệ danh dự 
và uy tín của đồng nghiệp, kính 
trọng thày/cô, khiêm tốn học hỏi, 
sẵn sàng chia sẻ truyền thụ kiến 
thức và kinh nghiệm cho đồng 
nghiệp và thế hệ sau.

3. Đối với nghề nghiệp:
Điều dưỡng có nghĩa vụ duy 

trì, nâng cao vị thế và uy tín nghề 
nghiệp, thể hiện ở sự yêu nghề, 
tự hào về nghề nghiệp, tuyên 
truyền về nghề điều dưỡng với 
cộng đồng. người điều dưỡng 
luôn tự chịu trách nhiệm về 
những quyết định và hành động 
của bản thân khi chăm sóc người 
bệnh. Việc tuyên truyền và nâng 
cao uy tín của nghề còn thể hiện 
ở hiệu quả chăm sóc người bệnh 
của điều dưỡng trong các cơ sở 
Y tế. 

4. Đối với xã hội:
Thực hiện đầy đủ các quy định 

của pháp luật liên quan tới chăm 
sóc người bệnh. Tuân thủ đúng 
các quy chế chuyên môn. góp  
phần xây dựng môi trường làm 
việc văn hoá, lành mạnh. Tích 
cực tham gia và nêu tấm gương 
tốt trong các hoạt động phòng 
bệnh giáo dục sức khoẻ tại cộng 
đồng. Sẵn sàng giúp đỡ cấp cứu 
người bệnh tại cộng đồng. 

Trường Đại học kỹ thuật Y 
tế Hải Dương là một trong các 
Trường đào tạo điều dưỡng trong 
cả nước. Việc rèn luyện đạo đức 
cho điều dưỡng đã  được Trường 
rất quan tâm và coi trọng ngay từ 
những ngày đầu tiên sinh viên 
nhập học cho đến khi sinh viên 
tốt nghiệp ra trường. nhằm cung 
cấp cho xã hội những người điều 
dưỡng có đủ kiến thức, kỹ năng 
và đạo đức, trong những năm 
gần đây, nhà trường đã luôn 
quan tâm đổi mới việc giáo dục 
đạo đức cho sinh viên như: 

- Thành lập bộ môn Y đức và 
Y xã hội học

- Biên soạn chương trình, giáo 
trình giảng dạy dựa trên chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp, quy 
tắc ứng xử…phù hợp với từng 
chuyên ngành

- Đổi mới phương pháp giảng 
dạy, tập huấn cho giảng viên 
giảng dạy môn đạo đức nghề 
nghiệp. Mở các lớp tập huấn về 
kỹ năng giao tiếp ứng xử và kỹ 
năng mềm cho cán bộ giảng viên 
và HSSV.

- Về thực hiện chương trình: 
Học phần đạo đức Điều dưỡng 
được bố trí ngay trong năm học 
đầu tiên của chương trình đào 
tạo điều dưỡng. Trong các môn 
học, bài học về chăm sóc người 
bệnh đều có sự lồng ghép giáo 
dục cho học sinh viên viên các 
tiêu chí về đạo đức điều dưỡng. 

Việc rèn luyện đạo đức 
cần phải có thời gian và sự trải 
nghiệm. ngoài các bài học trong 
chương trình và các lớp tập 
huấn, học sinh sinh viên sẽ được 
học đạo đức từ các bạn, từ thày/
cô điều dưỡng, từ các thày thuốc 
trong Trường và tại các Bệnh 
viện thực hành.  Để đạt được 
các chuẩn mực về đạo đức mà 
xã hội kỳ vọng thì cả thày và trò 
đều phải cố gắng rèn luyện để 
lấp dần khoảng trống thiếu hụt, 
xứng đáng là những “người mẹ 
hiền” như Chủ Tịch Hồ Chí Minh 
đã dạy.
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Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói:
”Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một đức thì không thành người”

Vì vậy theo người: “ai giữ được đạo đức 
đều là người cao thượng”
Trong cuộc đời mỗi con người thường 

gắn bó với một nghề nghiệp, mỗi ngành mỗi nghề 
đều có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ngành 
đó. nhà giáo dục học vĩ đại Cô-men-xki đã từng nói: 
“Dưới ánh măt trời không có nghề nào cao quý hơn 
nghề dạy học”, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng 
định: “không có thầy giáo thì không có giáo dục…
không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói 
gì đến kinh tế-văn hóa”. Trong lịch sử nước ta từ 
xưa đến nay, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân 
kính trọng, không thể đặt ngang hàng với việc tính 
toán, trục lợi. Do đó, nếu ai tham quyền, tham tiền 
thì không nên vào nghề giáo dục.

Để trở thành một người được gọi là  “nhà giáo” 
thì  đòi hỏi phải hội tụ nhiều đức tính tốt, hoà quyện 
trong một con người đặc biệt là “tài” và “đức” có 
như vậy mới trở thành một nhà giáo thực thụ. như 
Bác Hồ - người thầy vĩ đại đã từng nói “Có tài mà 
không có đức là vô dụng - Có đức mà không có tài 
thì làm việc gì cũng khó”.  Trong nghề giáo, đạo 
đức của nhà giáo là vấn đề được coi trọng và đặt 
lên hàng đầu. Đạo đức nhà giáo hiểu theo nghĩa đó 
là phẩm chất, năng lực, lương tâm nghề nghiệp,…
Tấm gương của người thầy đối với học sinh vô cùng 
quan trọng, “thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì 
ảnh hưởng xấu”. nhân cách của người thầy là sức 
mạnh có ảnh hưởng lớn đối với học sinh sinh viên, 
sức mạnh không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách 
giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo 
đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách 
phạt nào khác.

những năm qua, ngành giáo dục đã xây dựng 
được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng 
đông đảo. Đại đa số nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục đều làm việc tận tụy, tâm huyết với nghề, 
có phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống tốt. Tuy 

đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn song đội 
ngũ nhà giáo vẫn ngày đêm miệt mài trên bục giảng, 
bám lớp, bám trường, sẵn sàng hy sinh quyền lợi 
bản thân để cống hiến hết mình cho sự nghiệp 
“trồng người”. nhưng bên cạnh những thầy cô giáo 
tốt, cao quý như vậy thì chúng ta không khỏi đau 
lòng khi đâu đó vẫn còn nghe nhắc đến tình trạng 
giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp như nhận 
phong bì, chạy trường, chạy điểm, thậm chí “gạ tình 
lấy điểm”…

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước hiện nay đang đặt ra cho ngành giáo dục 
những đòi hỏi bức thiết phải kiên quyết và triệt để 
đổi mới từ công tác lãnh đạo quản lý đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên, cải tiến nâng cao chất lượng, 
chương trình giảng dạy…Trong đó, yếu tố quan 
trọng nhất là giáo dục, rèn luyện đội ngũ giáo viên 
một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo 
dục. 

Là những cán bộ, giảng viên của Trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương mang trên vai hai trọng 
trách thầy giáo - thầy thuốc, hai nhiệm vụ không thể 
tách rời nhau mà luôn thống nhất trong một chủ thể. 
Tự hào vì đã chọn nghề cao quý nhất trong những 
nghề cao quý, vậy  chúng ta phải làm gì? làm thế 
nào? để giữ vững phẩm chất của nhà giáo - thầy 
thuốc, để mỗi thầy cô  giáo thực sự là “tấm gương 
đạo đức cho học sinh sinh viên noi theo”. 

Mỗi cán bộ giảng viên phải xác định được vinh 
dự, trách nhiệm và lương tâm nhà giáo, phải mô 
phạm từ suy nghĩ đến hành động. Chúng ta cần xác 
định đối tượng mà chúng ta hướng tới chính là con 
người, vì vậy ngoài dạy nghề chúng ta phải quan 
tâm tới dạy người. nếu chúng ta không giữ được 
phẩm chất đạo đức nhà giáo thì mục tiêu giáo dục 
chỉ tồn tại trên lí thuyết.

Điều đó đòi hỏi mỗi giảng viên phải thường xuyên 
rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, thông qua 
hoạt động tự rèn luyện của bản thân và thông qua 
các hoạt động do cơ quan, đoàn thể tổ chức. Trước 
hết mỗi nhà giáo của trường Đaị học kỹ thuật Y tế 
Hải Dương cần thực hiện tốt cuộc vận động Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 
Chỉ thị của Bộ giáo dục và Đào tạo: Mỗi Thầy, Cô 
giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng 

trƯờnG ĐẠi hỌC KỸ thuẬt Y tẾ hải DƯƠnG
với vấn đề coi trọng đạo đức nhà giáo

trƯờnG ĐẠi hỌC KỸ thuẬt Y tẾ hải DƯƠnG
với vấn đề coi trọng đạo đức nhà giáo

ThS. Bùi Hoàng Ngân - Bộ môn Y đức & YXH học
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tạo, nghiên cứu và thực hiện có 
hiệu quả tầm nhìn, sứ mệnh và 8 
giá trị cốt lõi của nhà trường, đặc 
biệt ý thức sâu sắc về đạo đức 
nghề nghiệp của mình. 

Các thày/ cô giáo cũng phải 
thực hiện tốt quy định về đạo 
đức nhà giáo như: 

- không sử dụng điện thoại 
khi lên lớp, hội họp

- không hút thuốc lá, không 
uống rượu bia, không gây bè 
phái cục bộ gây mất đoàn kết, 
không thoái thác nhiệm vụ, 
không tự ý cắt xén nội dung 
giảng, không tham gia tệ nạn cờ 
bạc, mại dâm, ma túy, mê tín dị 
đoan...

- không sử dụng bục giảng 
làm nơi tuyên truyền phổ biến 
nội dung trái với quan điểm, 
chính sách của Đảng, nhà nước.

Tuân thủ các quy tắc đạo đức 
và các quy định giao tiếp ứng xử 
đối với người cán bộ y tế:

+ Đối với bệnh nhân: không 
bao giờ từ chối giúp đỡ bệnh 
nhân; Tôn trọng nhân cách của 
người bệnh; Lời nói nhẹ nhàng, 
ôn tồn, động viên giúp đỡ bệnh 
nhân yên tâm điều trị

+ Đối với đồng nghiệp: Đoàn 
kết, giữ gìn uy tín cho đồng 
nghiệp; Có tinh thần tập thể; 
Cư xử tế nhị và chân thành với 
nhau; Sẵn sàng hợp tác để xây 
dựng một tập thể vững mạnh

+ Đối với cộng đồng: Hăng 
hái vận động trong các phong 
trào rèn luyện sức khỏe, vệ sinh 
phòng bệnh…; giữ gìn bí mật y 
tế 

+ Đối với sinh viên:  không trù 
dập, chèn ép và có thái độ thiên 
vị, phân biệt đối xử, không tiếp 

tay bao che những hành vi tiêu 
cực; không xâm phạm thân thể, 
xúc phạm danh dự. Hướng dẫn 
sinh viên từ việc nhỏ nhất: Bỏ rác 
đúng nơi quy định, văn hóa xếp 
hàng, biết giữ trật tự nơi công 
cộng và trên giảng đường. Biết 
lắng nghe khi người khác nói và 
tôn trọng thầy cô giáo và cán bộ 
nhân viên bệnh viện.

Bằng nhiều biện pháp đồng 
bộ trong việc giáo dục đạo đức 
nhà giáo và giáo dục đạo đức 
cho học sinh sinh viên, nên chất 
lượng đào tạo của Trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương 
ngày càng được nâng cao, đào 
tạo ra những cán bộ y tế “vừa 
hồng, vừa chuyên”, góp phần 
vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ 
và nâng cao sức khỏe nhân dân.
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Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân tiêu biểu 
nhân dịp chào mừng ngày Thầy thuốc Việt nam (27/2/2010)

1. Sơ lược lý lịch
 - Họ và tên: VŨ ĐÌnh ChÍnh 
 - Sinh ngày:  15 - 02 - 1954
 - Quê quán: nhân Quyền - Bình giang 

 - Hải Dương
 - Học hàm: phó giáo sư  
 - Học vị:   Tiến sỹ Y khoa  

2.  tóm lược quá trình công tác: 
• Từ 1971 - 1979: Bộ đội, Học viên Trường 

Đại học Quân y
• Từ 1979 - 1989: Chủ nhiệm Quân y trung 

đoàn

• Từ 1989 - 1997: Chủ nhiệm khoa nội 2, 
Bệnh viện 7 - Quân khu 3

• Từ  1997 - 1999: Thượng tá phó giám đốc 
Bệnh viện 7 - Quân khu 3

• Từ  1999 - 2000 : phó Hiệu trưởng Trường 
Trung học kỹ thuật Y tế 1 - Bộ Y tế

• Từ  2000 - 2001 : Hiệu trưởng Trường Trung 
học kỹ thuật Y tế 1 - Bộ Y tế

• Từ 2001 -  6/2007 : giảng viên cao cấp, Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế 1 - 
Bộ Y tế

• Từ  7/2007 đến nay : giảng viên cao cấp, 
Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật Y tế 
Hải Dương

Chân dung nhà khoa học

3. Cống hiến khoa học : 

Tốt nghiệp Học viện Quân Y năm 
1979, năm 1988 ông tiếp tục theo 
học bác sỹ chuyên khoa i chuyên 

ngành nội , Bác sỹ chuyên khoa ii chuyên 
ngành nội khớp tại Đại học Y Hà nội năm 1996.  
Cũng trong thời gian này, ông bảo vệ thành công 

Luận án Tiến sỹ với đề tài «Nghiên cứu loãng xương 
và một số yếu tố liên quan tới loãng xương ở phụ nữ 
sau mãn kinh thuộc huyện Cẩm Bình, Hải Hưng»

Trong quá trình công tác, pgS.TS. Vũ Đình 
Chính ngoài công tác quản lý, giảng dạy đã luôn 
tích cực tham gia nghiên cứu khoa học trong các 
lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và khoa học 
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quản lý giáo dục. Ông đã làm chủ nhiệm và tham 
gia 16 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó 
có 02 đề tài cấp Bộ “Đánh giá thực trạng đào tạo 
và sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật viên y tế tại 
các bệnh viện thuộc 28 tỉnh phía Bắc” (2003 - 2005)  
nghiên cứu đặc điểm bệnh thoái hóa khớp gối ở 
một số vùng thuộc tỉnh Hải Dương (2006) ; Đề tài 
cấp Quân  khu : «nghiên cứu một số yếu tố ảnh 
hưởng đến hàm lượng acid uric máu và nước tiểu 
ở người bình thường và bệnh nhân gút (2011) ». 13 
đề tài cấp cơ sở tiêu biểu như : Vận dụng Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc xây dựng đạo đức 
cho học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật 
Y tế 1 (2005); Thực trạng suy dinh dưỡng của bệnh 
nhân, hiểu biết, thái độ và thực hành chăm sóc dinh 
dưỡng của cán bộ y tế trong Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Hải Dương năm (2009);  Xác định nhu cầu chăm 
sóc sức khoẻ tại nhà của người dân phường Trần 
phú và xã Tân Hưng thuộc tỉnh  Hải Dương năm 
2009... Đặc biệt đề tài mà ông cùng đồng nghiệp đã 
thực hiện trong 5 năm :  nghiên cứu tình trạng loãng 
xương và một số yếu tố ảnh hưởng tới loãng xương 
ở một số vùng nông thôn Hải Dương (1993 - 1998), 
kết quả được áp dụng trong công tác chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân, đặc biệt cho phụ nữ, dự báo 
khả năng loãng xương, điều trị dự phòng ở những 
đối tượng có nhiều yếu tố nguy cơ. 

pgS.TS. Vũ Đình Chính còn là tác giả và đồng 
tác giả của nhiều bài báo đã đăng trên các tạp chí 
Y học cùng các bài báo cáo hội thảo, hội nghị khoa 
học. Đây là những bài báo được đúc kết từ thực tiễn 
công tác điều trị và quản lý đào tạo, là những tài liệu 
giúp cho các học viên, các nhà quản lý đào tạo tham 
khảo góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất 

lượng phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân. ngoài 
ra, ông còn viết những bài báo đăng trên báo Sức 
khoẻ đời sống và Báo nhân dân về đào tạo đội ngũ 
kỹ thuật viên y tế và làm gì, làm thế nào để nâng cao 
chất lượng đào tạo, coi trọng giáo dục y đức cho 
sinh viên ngành y… 

Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà 
trường, với trách nhiệm và sự tâm huyết của một 
người đứng đầu đơn vị, pgS. TS. Vũ Đình Chính đã 
cùng với tập thể Trường xây dựng và bảo vệ thành 
công Đề án nâng cấp Trường từ Trung cấp lên Cao 
đẳng (2001), từ Cao đẳng lên Đại học (2007) và Quy 
hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đến năm 2020, ông đang quyết 
tâm chỉ đạo cán bộ giảng viên, viên chức Trường 
tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đào tạo dựa 
trên năng lực và thực hành dựa vào bằng chứng, 
một xu thế tất yếu nhằm đổi mới và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực điều dưỡng - kỹ thuật y học 
cho đất nước, tạo ra một thương hiệu mới, một sức 
hút mới đối với xã hội của Trường Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương.

Hiện nay, pgS.TS. Vũ Đình Chính là Chủ tịch 
Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa 
và tài liệu dạy học chuyên ngành kỹ thuật y học 
và phó Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình 
Điều dưỡng & kỹ thuật Y học của Bộ Y tế. Trong 
quá trình tham gia các Hội đồng, ông luôn phát huy 
tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phản biện 
và đóng góp cho các chương trình, giáo trình phục 
vụ cho đào tạo đại học và sau đại học ngành y tế, 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ở Việt nam.

Sách đã xuất bản: Kỹ thuật Xét nghiệm hóa sinh ứng dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, 
2004.

Khen thưởng: 
Huân chương Lao động hạng nhì, hạng Ba; Huân chương chiến công hạng nhất; Huân chương Chiến 

sỹ vẻ vang hạng 1, 2, 3 ; Huy chương kháng chiến hạng nhì; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy 
chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Huy hiệu và Bằng Lao 
động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam (1998, 2010), Bộ Y tế (2008) ;Chiến sỹ thi đua Toàn 
quốc (2008), Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2004, 2007), Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (2003), 18 năm liền là chiến 
sĩ thi đua cấp cơ sở, 19 bằng khen trong đó có 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002) và nhiều 
kỷ niệm chương; Danh hiệu Thày thuốc nhân dân (2010), Thầy thuốc ưu tú (1999).

    
  bAn biÊn tẬP
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1. thời điểm thường xuất hiện bệnh:  
Viêm da do côn trùng thường xuất 
hiện rải rác vào các tháng trong năm, 
nhưng đến thời điểm giao mùa thì số 
ca bệnh tăng đáng kể. Lý do là vì thời 
điểm này trùng với vụ gặt nên côn 
trùng ngoài đồng ruộng hết chỗ trú, 
theo ánh sáng bay vào nhà. Trong 
khi các phòng của ký túc xá lại có các 
cửa kính, sinh viên thường thức học 
ôn thi khuya, cửa không đóng kín đã 
thu hút côn trùng vào phòng.
2. nguyên nhân gây bệnh: 

Là do côn trùng cánh cứng, có phấn 
và dịch gây nên. Có nhiều loài gây 
bệnh da liễu như kiến khoang, hay 
còn gọi là kiến kim, kiến lác, kiến 
gạo, cằm cặp, kiến nhốt, kiến cong 
đít... tùy từng địa phương. Loài kiến 
này có ba chân, bụng có đốt, trong 
đó một đốt màu đỏ, bay và chạy rất 
nhanh. Chúng thường sống ở ven 
ruộng, quanh gốc rạ, ở bãi cỏ, gần 

vùng nước, ruộng rau, những nơi 
đang xây dựng dở dang. Trong thân 
của kiến khoang có chất pederin gây 
cháy bỏng da giống như chất cang-
taridin của sâu ban miêu và chất 
phospho ở con giời. Sau những ngày 
mưa lũ làm ngập đồng ruộng, ao, hồ, 
kiến khoang cùng côn trùng theo ánh 
sáng đèn bay vào nhà. những người 
làm việc dưới ánh đèn bị côn trùng 
rơi vào cổ, mặt, thân mình vô tình 
giơ tay đập, xiết mạnh làm cho chất 
pederin có trong côn trùng bám vào 
da. Có khi côn trùng rơi vào bể tắm, 
bồn tắm hoặc bám vào khăn mặt, 
quần áo.
3. biểu hiện lâm sàng của bệnh:  
B ệ n h 
thường gặp 
nhiều ở 
thanh niên 
và người 
trung niên. 
Hầu hết 
bệnh nhân 
đều có vết 
đỏ, nổi mụn 
nước, rát, 
nóng bỏng 
và sưng nề 
ở vùng đầu, 
cổ, mặt và nửa thân.      khi tiếp xúc 
với côn trùng, người bệnh thấy ngứa, 
rát bỏng tại chỗ, sau 6-12 giờ sẽ xuất 
hiện các vết đỏ, từ 1 đến 3 ngày sau 
xuất hiện mụn nước trên nền da đỏ, 
lấm tấm bọng nước và bọng mủ. Lúc 
này, người bệnh có cảm giác đau, 
kèm theo sốt, mệt mỏi, khó chịu, 
nổi hạch, đau ở vùng cổ, nách, bẹn 
tương ứng với tổn thương, đi lại khó 

khăn. nếu tổn thương ở vùng gần 
mắt có thể làm sưng húp cả hai mắt, 
năm, bảy ngày sau mới hết.

4. biện pháp điều trị: Việc điều trị 
bệnh hiện nay không khó, nhưng 
lại rất cần thận trọng. Đôi khi bệnh 
sẽ nặng hơn nếu dùng thuốc không 
đúng hoặc xuất hiện các dị ứng 
thuốc, làm lu mờ các biểu hiện ban 
đầu của bệnh dẫn đến khó xác định 
bệnh.
nếu chỉ có vết đỏ: người bệnh chỉ 
cần điều trị tại nhà. Dùng nước muối 
loãng 9% hoặc nước vôi loãng chấm 
ngày ba đến bốn lần, tránh rửa nước 
nhiều, tránh kỳ cọ làm trượt da tróc 
vảy.
nếu đau rát nhiều: có thể đến các cơ 
sở y tế chuyên khoa da liễu khám và 
điều trị bằng các loại thuốc như dung 
dịch yarish, dalibua, kháng sinh; các 
loại hồ làm dịu da như hồ nước, hồ 
tetra-pred.
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BỆNH VIÊM DA DỊ ỨNG

tS. Lê Văn thêm – Bộ môn Y tế công cộng
Trong mấy năm gần đây, tại Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương 

vào thời điểm giao mùa thường xẩy ra các vụ dịch gây tổn thương ngoài 
da. Đặc biệt, tháng 7/2011, tại ký túc xá của Trường xuất hiện hiện tượng 
một số học sinh sinh viên có biểu hiện nổi vết đỏ, mụn nước, rát, nóng 
bỏng và sưng nề ở vùng đầu, cổ, mặt và nửa thân gây hoang mang, lo 
lắng và ảnh tới hoạt động học tập và sinh hoạt của học sinh sinh viên. Qua 
thăm khám cho thấy có 337/639 học sinh sinh viên bị bệnh và được xác 
định là bệnh viêm da dị ứng do tiếp xúc với chất tiết của côn trùng.

 DO CÔN TRÙNG



nếu tổn thương nhiễm trùng hóa mủ: bệnh nhân có thể 
dùng các dung dịch thuốc mầu như milian, xanhmetylen, 
thuốc tím pha loãng. Sau 4, 5 ngày tổn thương hết viêm, 
bong vảy thì người bệnh có thể dùng các loại creme, mỡ 
kháng sinh hoặc corticoid. Trường hợp sốt có biểu hiện 
nhiễm trùng toàn thân có thể dùng kháng sinh kết hợp với 
kháng histamin tổng hợp và corticoid để uống. Tuyệt đối 
không được sử dụng phương pháp chữa dân gian như 
nhai gạo nếp, đỗ xanh đắp lên vết đau, có thể gây nhiễm 
trùng nặng.
5. Phòng bệnh: Côn trùng gây bệnh bị thu hút bởi ánh 
sáng, nhất là ánh sáng đèn điện. Vì vậy vào buổi tối, khi 
bật sáng điện sẽ thu hút côn trùng bay vào nhà, bám vào 

những đồ dùng trong nhà, tiếp xúc với da người và tiết 
độc gây viêm nhiễm da ở vùng tiếp xúc (thường là vùng 
da hở). Để phòng bệnh, nên đóng kín hết các cửa hoặc 
buông rèm nếu bật đèn để côn trùng không bay vào nhà. 
Tuyệt đối không đập chết côn trùng bằng tay mà dùng 
tấm giẻ to, ẩm chụp vào côn trùng, sau đó lấy một tấm giẻ 
ướt khác lau hết những bụi phấn, nhựa còn sót lại. Chú ý 
phát hiện những côn trùng ở trong nước tắm, khăn mặt, 
quần áo trước khi dùng. Bên cạnh đó, khi đã bị bệnh, để 
tránh lây lan bệnh ra vùng da khác, người bệnh không 
nên sờ tay vào chỗ phù nề rồi lại chạm vào vùng da khác 
vì khi đó, chất độc từ côn trùng ở phần da viêm nhiễm sẽ 
bám vào phần da mới tiếp xúc và gây bệnh.

Dinh dưỡng theo mùaDinh dưỡng theo mùa
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ts. Lê Đức thuận - phòng kĐCL Đào tạo

Sức khỏe là tài sản vô 
giá của con người. Để 
có sức khỏe tốt thì con 

người phải sống thân thiện, hòa 
đồng với môi trường tự nhiên, 
cùng với tự nhiên hòa thành 
một chỉnh thể thống nhất. Chức 
năng hoạt động của các cơ quan 
trong cơ thể con người cũng sẽ 
có những thay đổi liên quan mật 
thiết đến sự thay đổi theo mùa. 
Do vậy, chế độ dinh dưỡng phù 
hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết 
(mùa nào thức ấy) sẽ đảm bảo 
sức khoẻ. 

Dinh dưỡng cân bằng và hợp 
lí là cần thiết giúp cơ thể phát triển 
toàn diện. nghệ thuật ẩm thực 
của người Việt nam dựa trên 
triết lý cân bằng âm dương và hài 
hoà về màu sắc mùi vị. Sự cân 
bằng âm dương được thể hiện từ 
nguyên liệu, gia vị, phương pháp 
chế biến đến dụng cụ đựng thức 
ăn, thực đơn và cuối cùng là sự 
kết hợp giữa thực đơn với cơ địa 
của người ăn để tạo lên sự hài 
hoà cả về hình thức bữa ăn với 
tác dụng bổ dưỡng cho sức khoẻ. 
Thức ăn được chia thành 5 nhóm 
chính: 

• Hàn: là thức ăn lạnh

• Lương: là thức ăn mát
• Bình: là thức ăn bình 

thường cân bằng không 
hàn cũng không nhiệt

• Ôn: là thức ăn ấm
• Nhiệt: là thức ăn nóng.
Theo Hải Thượng Lãn Ông thì 

con người ta khoẻ mạnh, không 
bệnh tật là nhờ có sự cân bằng 
âm - dương, mất cân bằng này 
người tất sẽ mang bệnh và yếu. 
Ăn uống hàng ngày sẽ giúp cho 
sự cân bằng âm - dương theo 
nguyên tắc sau: Thuốc hay thức 
ăn hàn để trị người có trạng thái 
nhiệt; Thuốc hay thức ăn nhiệt để 
trị người có trạng thái hàn. nếu 
nhầm lẫn hàn, nhiệt thì nguy cơ 
gây hại đến sức khoẻ. 

Để đảm bảo chế độ dinh 
dưỡng tốt thì trong khẩu phần 
ăn hàng ngày cần có sự thay đổi 
theo mùa để phù hợp với cơ thể 
và đảm bảo việc cung cấp năng 
lượng thuận tiện cho chức năng 
hoạt động của từng bộ phận 
trong cơ thể

mùa xuân: 
Là mùa vạn vật đơm chồi nảy 

lộc, cơ thể con người cũng tràn 
đầy sức sống. Mùa xuân nên ăn 
nhiều thức ăn thực vật, nhiều 
rau xanh như rau cần, cải thảo, 

củ cải, măng tây, xà lách...; ăn 
những thức ăn ôn hòa, thanh 
đạm; ăn nhiều thức ăn vị ngọt để 
bổ tỳ khí, ăn ít thức ăn có vị chua, 
không nên ăn thức ăn cay chát 
(làm cho gan bị nóng), do đó nên 
ít ăn thịt dê, thịt chó, ớt, …

Đặc biệt là mùa xuân thời tiết 
thay đổi, mưa nắng thất thường, 
do đó cơ thể cũng rất dễ bị mệt 
mỏi và đổ bệnh, nên thường 
xuyên ăn canh cá chép, canh gà 
hầm rau củ sẽ làm làn da khỏe 
mạnh, không bị khô, ngăn được 
bệnh cảm lạnh, ho và đau họng.

mùa hè:
Trong những ngày hè nắng 

nóng, oi bức, chức năng của tim 
sẽ hoạt động mạnh nhất. Tim 
thuộc hỏa, hỏa khí chủ yếu là 
phát vào mùa hè, nếu hỏa khí 
mạnh quá thì ảnh hưởng đến 
phổi. Mùa hè, chức năng tiêu hóa 
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có phần sa sút do acid dạ dày tiết dịch ít hơn những 
mùa khác. Do đó, những món ăn dễ tiêu hóa, ít mỡ 
và chất béo, thức uống mát mẻ vừa giúp cơ thể giải 
nhiệt, vừa có lợi cho sức khỏe là hết sức cần thiết 
trong mùa hè.

Lựa chọn thức ăn cho mùa hè nên chú ý phối 
hợp màu sắc, mùi vị, hình dáng, nên chọn những 
thực phẩm kích thích dạ dày, tăng cảm giác thèm ăn 
như các loại rau trộn, trứng gà, trứng vịt, đậu phụ, 
các loại rau có tính mát như: rau muống, rau ngót, 
mùng tơi… Các loại canh chua nhiều nước, được 
chế biến đơn giản và có tác dụng làm mát cơ thể 
như: canh cua, hến, thịt nạc nấu chua…rất tốt cho 
mùa hè; Các loại canh làm từ thân cây atiso, gỏi giá 
đậu xanh, cháo đậu xanh bí đỏ, cháo đậu đen… có 
tác dụng mát gan, lợi tiểu. Một số gia vị nên được 
sử dụng như tỏi có tác dụng làm đẹp da, tăng cảm 
giác thèm ăn, …không nên ăn nhiều các món ăn lên 
men như: cà pháo muối, kim chi. 

Mùa hè, nên ăn những hoa quả trái cây tươi, 
nhiều nước, nhiều vitamin C như: dưa hấu, cam, 
thanh long, táo, cà chua… nên hạn chế các loại 
hoa quả có chứa nhiều đường như: mít, vải, nhãn, 
xoài… Tuy nhiên, nên ăn hoa quả trước bữa ăn ít 
nhất là 1 tiếng để không làm mất đi sự ngon miệng 
trong bữa ăn cũng như để cơ thể kịp hấp thu những 
vitamin có trong các loại hoa quả. nên uống nhiều 
nước, nhưng không nên uống quá nhiều trước bữa 
ăn sẽ làm loãng dịch dạ dày, ảnh hưởng tới tiêu 
hóa. ngoài ra, các loại nước ép hoặc sinh tố hoa 
quả cũng là những thức uống bổ dưỡng và mát mẻ 
dành cho cơ thể.

mùa thu:
Trong những tháng mùa thu, nên ăn những thức 

ăn giàu đạm, chứa nhiều axit amin, chất đạm có 
nguồn gốc thực vật như đậu tằm, đậu tương, đậu 
Hà Lan, đậu nành, lạc, nấm hoặc bộ ngũ cốc sẽ 
tốt hơn cho người bị bệnh tim mạch. nên ăn nhiều 
rau xanh và trái cây, không nên ăn quá nhiều thực 
phẩm có vị đắng.  khoai sọ là một món ăn rất tốt 
của mùa thu, cải bắp có lợi cho sự phát triển của 
trẻ nhỏ, khoai lang cũng là loại củ cung cấp nhiều 
protein, đường và vitamin a rất có lợi cho sự phục 
hồi trương lực cơ và kích thích sự thèm ăn, tốt cho 
thận, dạ dày và phổi.

nên uống nước chè vì vị chát của chè có tác 

dụng tốt đối với đường tiêu hoá, tạo điều kiện cho 
các vi khuẩn có ích trong ruột hoạt động, vitamin C 
trong lá chè tươi nhiều gấp 4 lần nước cam, nước 
chanh, trong chè còn có nhiều chất khoáng và các 
nguyên tố vi lượng dưới dạng hợp chất dễ hoà tan, 
rất cần thiết cho cơ thể…

mùa đông: 
Mùa đông không khí bên ngoài thì lạnh nhưng 

bên trong cơ thể thì nóng. Do đó chế độ dinh dưỡng 
đủ sẽ giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh tốt nhất. 
Theo Đông Y, mùa đông nên ăn những thức ăn có 
màu trắng, xanh nhạt. không khí lạnh lẽo khiến thận 
phải hoạt động rất mạnh, do đó trong ăn uống cần 
giảm bớt vị mặn. nên ăn nhiều thức ăn có vị chát 
như: Thịt chó, thịt hầm, cá; gia vị có thể ăn ớt, tỏi, 
gừng… ; rau xanh có thể ăn cải thảo, khoai tây, củ 
cải, giá, đậu phụ, mộc nhĩ đen, nấm hương,…

Một số loại thực phẩm nên ăn nhiều trong mùa 
đông như: Đậu đen (có hàm lượng protein cao, 
có tác dụng giảm cholesterol); Sữa tươi giúp cho 
việc bổ sung 9 loại axit amin cần thiết, canxi; giá 
đỗ tương: Trong quá trình nảy mầm, kết cấu chất 
protein có trong đậu tương trở nên lỏng hơn, làm 
tăng khả năng tiêu hoá của protein. Đồng thời, hàm 
lượng các vitamin B1, B2 và vitamin C cùng với chất 
xơ hoà tan trong nước cũng tăng lên. Bởi vậy, giá 
đỗ trở thành một loại rau giàu dinh dưỡng lí tưởng 
cho sức khoẻ.



Hoa sẽ nở thắm vàng rực rỡ
Từ chùa thiêng danh thắng mái trường
“Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Tỏa bóng mát chở che người vạn thuở

     Hoa là tinh ba, là vẻ đẹp
     Từ hoa tươi sẽ nở rộ hoa lòng
     Bao tâm hồn sẽ hướng thượng sáng trong
    Cùng điểm xuyến vườn hoa muôn hương sắc

OSAKA - Mai vàng Hoàng Hậu
Hay còn mang tên gọi Lồng Đèn
Trải bao đời soi sáng những tâm sen
Cùng kiến tạo cuộc đời luôn tươi đẹp!

Tâm nguyện trồng cây

(ni sư: thích nữ huệ hương, 
Đạo tràng pháp Hoa - Quan Âm, 

Chùa phong Hanh - Tp Hải Dương)

Mùa khai trường 2011
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Em là thầy thuốc
Vũ thị hoài thu - Lớp CĐ ATTP 3

Gió xuân man mác thổi sang
Blu trong gió nhẹ nhàng tung bay
Trắng tựa như những đám mây

Em là thầy thuốc, đôi tay cứu người
Luôn luôn nở những nụ cười

Để xua mệt mỏi trong người đi nhanh
Xuân sang làm lá thêm xanh

Còn đôi tay ấy làm lành vết thương
Nhẹ nhàng em đến bên giường

Kiểm tra xem có bất thường gì chăng
Tiêm thuốc, truyền dịch, thanh băng...
Bệnh nhân ra viện em hằng ước mong

Cứu người chẳng ngại chút công
Em là thầy thuốc, tấm lòng bao dung

Y đức
trương huynh núi

Nguyên giáo viên Bộ môn GDQP

Sự nghiệp trồng người đã gắng công
Nay theo y nghiệp đạt lòng mong
Vững tay chẩn trị cao y lý
Lấy đức làm đầu đầy nghĩa nhân

Thành kính
nguyễn Đình Vinh

CN. GMHS – Bệnh viện ĐK tỉnh Hải Dương

Ai qua sông chẳng một lần nhớ sóng
Đời thầy cô chở bao chuyến đò ngang
Từ thủa ấu thơ cắp sách đến trường làng
Từng con chữ hiện hình trong cõi nhớ

Phấn trắng bảng đen lật từng trang vở
Cuộc đời cô thầy vì sự nghiệp trăm năm
Tuổi học sinh sáng tựa trăng rằm
Mỗi chúng con ngày thêm khôn lớn

Những búp măng non đâm chồi xanh mơn mởn
Được thầy cô uốn nắn bảo ban
Học làm người thật lắm nỗi gian nan
Trang sách mở với vô vàn kiến thức

Gương sáng thầy cô khuôn vàng chuẩn mực
Cho chúng con vững bước tương lai
Ơn nghĩa lớn hơn biển rộng sông dài
Chẳng khác gì công lao sinh dưỡng

Con trở về đúng mùa hoa phượng
Gặp lại thầy cô thăm lại trường xưa
Nắng xế nhạt nhoà, trời bất chợt đổ mưa
Như muốn gửi tấm lòng con thành kính.

Lời của thầy
trương thị mừng - Lớp: Điều dưỡng 7B

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cuối cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời tiếng hát ca dao
Thủơ học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh thiết tha
Muốn gửi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên
Sống cho đúng với lương tâm phẩm giá ...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngả
Chim tung trời bay bổng cánh thanh niên

Nhân y
Vũ thị thuý mai -Lớp Điều dưỡng D7B

Học trường y với bao vất vả
Khó khăn tất cả vì tương lai
Bài giảng tâm huyết trải dài
Giảng đường thân thuộc mỗi sớm mai
Quyết tâm tràn ngập đôi mắt nai
Gắng sức học xong ra thành tài
Chữ y, chữ đức vẹn cả hai.



          tiết kiệm
Bác sĩ hỏi cô điều dưỡng:
- này, tôi đã cho bệnh nhân a nằm một giường, 
bệnh nhân B nằm riêng một giường, tại sao cô lại 
cho họ nằm chung với nhau?
- Vì thiếu giường, nên em tiết kiệm chỗ ạ!
- Tiết kiệm là thế nào?
- Thưa bác sĩ tại vì bệnh nhân a đang sốt cao, 
còn bệnh B thì kêu rét ạ! nằm chung thì điều 
hòa... nhiệt độ cả hai ạ!

         tình trạng khỏe mạnh
một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:
- huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn 
định, nhiệt độ hạ....
- Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng 
hoàn toàn khỏe mạnh

 Ca đặc biệt
Bác sĩ hỏi điều dưỡng:
- này cô, hôm nay chúng ta có những ca nào?
- Thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ: một người bị tai 
nạn ôtô, một người bị tai nạn sản xuất. Và một trường 
hợp nặng: một ông chồng không chịu rửa bát

              Một gã keo kiệt đến khám bệnh xem mình có bị tiểu đường không. Sau khi khám, bác sĩ yêu 
cầu anh ta ngày mai mang nước tiểu đến để kiểm tra.
Sáng hôm sau, anh chàng mang đến cả một can 5 lít đầy có ngọn. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì thấy quá 
nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi kiểm tra. kết quả cho thấy, nước tiểu trong can không có dấu hiệu của 
bệnh tiểu đường.
Sau khi biết kết quả, trong lúc bác sĩ đang ghi sổ, gã keo kiệt nói:
- Cảm phiền bác sĩ cho tôi gọi điện thoại nhờ về nhà có được không?
- không sao, xin mời anh cứ tự nhiên!
- alô! Em đấy à! Yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường, cả em, cả ông bà nội và các con chúng 
ta không ai bị cả.

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe

Trông quen quen, ai để quên thế nhỉ?

         tiêm thuốc
Điều dưỡng chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân 
kêu toáng lên:
- á... á... Đau quá!
- Ông này hay nhỉ, tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm 
lên thế!
- Chân! Cái chân! Gót giày của cô đâm thủng chân 
tôi rồi

(sưu tầm)
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Tôi xin thề trước apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và pana-
cea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng 
để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
• Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các 
vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy 
như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công 
mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng 
và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn 
đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác
• Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi 
sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.
• Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho 

họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.
• Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.
• Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang mà dành công việc đó cho những người chuyên.
• Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ 

phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.
• Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không 

bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
• nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong 

sự quý trọng mãi mãi của mọi người. nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở 
ngược lại.

 Lời thỀ hiPPOCrAtES

8 tỘi CẦn tránh CỦA nGƯời thẦY thuỐC thEO hải thƯỢnG LÃn ÔnG
1. Có bệnh nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc mà vì ngại đêm mưa vất vả, không chịu 

đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯời.
2. Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, 

không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là tội bỦn xỈn.
3. khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội thAm.
4. Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy 

nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐi.
5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng 

là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được 
hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội 
bất nhÂn.

6. Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải 
nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội hẸP hÒi.

7. Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà nghèo đói ốm đau thì 
cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là tội thất ĐỨC.

8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội 
DỐt nát.

nhỮnG Lời rĂn CỦA hải thƯỢnG LÃn ÔnG
"Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng 

con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy 
việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình không nên cầu 
lợi kể công...

"Thường thấy kẻ làm thuốc, hoặc nhân bệnh cha mẹ người ta 
ngặt nghèo, hoặc bắt bí người ta lúc đêm tối, trời mưa, có bệnh nguy 
cấp; bệnh dễ chữa bảo là khó chữa, bệnh khó chữa bảo là không 
chữa được, giở lối quỉ quyệt ấy nhằm thoả mãn yêu cầu, rắp tâm 
như thế là bất lương. Chữa cho nhà giàu sang, thì tỏ tính sốt sắng, 
mong được lợi nhiều, chữa cho nhà nghèo hèn thì ra ý lạnh nhạt, 
sống chết mặc bay. Than ôi, đem nhân thuật làm chước dối lừa, 
đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán. Như thế thì người sống trách 
móc, người chết oán hờn không thể tha thứ được...

"Nghề làm thuốc là nhân thuật, thầy thuốc hẳn phải lấy việc giúp 

người làm điều hay. Cứu được một người thì khoa chân, múa tay 
cho mọi người biết, nhỡ có thất bại thì giấu đi. Thường người ta hay 
giấu các điều xấu của mình mà không đem sự thực nói với người 
khác. Riêng tôi dám nói là thoát khỏi những thói đó chăng, là vì tôi 
không theo con đường khoa cử nối dõi nghiệp nhà, chuyển hướng 
ra làm thuốc nên chỉ muốn hết sức làm những việc đáng làm, may 
ra khỏi hổ thẹn với đất trời, đâu dám e ngại sự chê khen, để phải hối 
hận với bổn phận...

"Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh 
mạng con người. sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong 
tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh 
không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận 
trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chăng".

Y tổ của Việt Nam
Hải Thượng Lãn Ông 

- Lê Hữu Trác (1724 – 1791)

Hippocrates (460-370 tr.CN)
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9 ĐiỀu Y huấn CáCh nGÔn (hải thƯỢnG Y tÔnG tÂm LĨnh)
1. phàm người học thuốc, tất phải hiểu thấu lý luận đạo nho, có thông lý luận đạo nho thì học thuốc mới dễ. khi có thời giờ nhàn rỗi, 

nên luôn luôn nghiên cứu các sách thuốc xưa nay. Luôn luôn phát huy biến hóa, thu nhập được vào Tâm, thấy rõ được ở mắt thì tự 
nhiên ứng vào việc làm mà không phạm sai lầm. 

2. Được mời đi thăm bệnh: nên tùy bệnh cần kíp hay không mà sắp đặt đi thăm trước hay sau. Chớ nên vì giàu sang hoặc nghèo hèn mà 
nơi đến trước chỗ tới sau hoặc bốc thuốc lại phân biệt hơn kém khi lòng mình có chỗ không thành thật, thì khó mong thu được kết quả. 

3. khi xem bệnh cho phụ nữ, góa phụ, ni cô... Cần phải có người nhà bên cạnh mới bước vào phòng để thăm bệnh để tránh hết sự nghi 
ngờ. Dù cho đến con hát, nhà thổ cũng vậy, phải đứng đắn coi họ như con nhà tử tế, không nên đùa cợt mà mang tiếng bất chính, 
sẽ bị hậu quả về tà dâm.

4. phàm thầy thuốc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên tự ý cầu vui như mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cảnh, vắng nhà 
chốc lát, lỡ có bệnh cấp cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ, nguy hại đến tính mạng con người. Vậy cần biết nhiệm vụ mình là 
quan trọng như thế nào. 

5. phàm gặp phải chứng bệnh nguy cấp, muốn hết sức mình để cứu chữa, tuy đó là lòng tốt, nhưng phải nói rõ cho gia đình người bệnh 
biết trước rồi mới cho thuốc. Lại có khi phải cho không cả thuốc, như thế thì người ta sẽ biết cảm phục mình. nếu không khỏi bệnh 
cũng không có sự oán trách và tự mình cũng không hổ thẹn. 

6. phàm chuẩn bị thuốc thì nên mua giá cao để được loại tốt. Theo sách Lôi Công để bào chế và bảo quản thuốc cho cẩn Thận. Hoặc 
theo đúng từng phương mà bào chế, hoặc tùy bệnh mà gia giảm. khi lập ra phương mới, phải phỏng theo ý nghĩa của người xưa, 
không nên tự lập ra những phương bữa bãi để thử bệnh. Thuốc sắc và thuốc tán nên có đủ. Thuốc hoàn và thuốc đơn nên chế sẳn. 
Có như thế mới ứng dụng được kịp thời, khi gặp bệnh khỏi phải bó tay.

7. khi gặp bạn đồng nghiệp, cần khiêm tốn, hòa nhã, giữ gìn thái độ kính cẩn, không nên khinh nhờn. người lớn tuổi hơn mình thì kính 
trọng; người học giỏi thì coi như bậc thầy, người kiêu ngạo thì mình nhân nhượng; người kém mình thì dìu dắt họ. giữ được lòng đức 
hậu như thế, sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho mình. 

8. khi đến xem bệnh ở những nhà nghèo túng hoặc những người mồ côi, góa bụa, hiếm hoi, càng nên chăm sóc đặc biệt. Vì những 
người giàu sang không lo không có người chữa, còn người nghèo hèn thì không đủ sức đón được thầy giỏi, vậy ta để tâm một chút 
họ sẽ được sống một đời. Còn như những người con thảo, vợ hiền, nghèo mà mắc bệnh, ngoài việc cho thuốc, lại còn tùy sức mình 
chu cấp cho họ nữa. Vì có thuốc mà không có ăn thì cũng vẫn đi đến chỗ chết. Cần phải cho họ được sống toàn diện mới đáng gọi là 
nhân thuật. Còn những kẻ vì chơi bời phóng đãng mà nghèo và mắc bệnh thì không đáng thương tiếc lắm. 

9. khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi, chớ có mưu cầu quà cáp vì những người nhận của người khác cho thường hay sinh ra nể nang, huống 
chi đối với những kẻ giàu sang, tính khí bất thường mà mình cầu cạnh, thường hay bị khinh rẻ. Còn việc tâng bốc cho người ta để 
cầu lợi thường hay sinh chuyện. Cho nên nghề thuốc là thanh cao, ta càng giữ khí tiết cho trong sạch. Tôi xét lời dạy bảo của các bậc 
tiên hiền về lòng tử tế và đức hàm dục, rèn luyện cho mình rất chặt chẽ và đầy đủ. Tuy không có sự báo ứng ngay nhưng để lại âm 
đức về sau. phương ngôn có câu: "Ba đời làm thuốc có đức thì đời sau con cháu tất có người làm nên khanh tướng" đó phải chăng 
là do có công vun trồng từ trước chăng".  

(Sưu tầm - Hải Thượng y tông tâm lĩnh, 6 tập. Hội y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tái bản, 1986).

QuY ƯỚC ĐẠO ĐỨC nGÀnh Y CỦA hiệP hỘi Y KhOA thẾ GiỚi 
(WOrLD mEDiCAL ASSOCiAtiOn)

nhiệm vụ chung của người thầy thuốc: người thầy thuốc phải:
1. Thực hành nghề nghiệp và duy trì chuẩn mực chuyên môn 

ở mức độ cao nhất.
2. Tôn trọng quyền của bệnh nhân chấp nhận hay bác bỏ đề 

nghị của thầy thuốc.
3. không để cho phán xét cá nhân bị chi phối bởi quyền lợi cá 

nhân hay phân biệt đối xử. 
4. Hết lòng trong việc cung cấp dịch vụ chuyên môn cho bệnh 

nhân.
5. Hành xử thành thật với bệnh nhân và đồng nghiệp. Báo cáo 

cho giới chức có trách nhiệm biết những thầy thuốc thiếu y 
đức hoặc bất tài hoặc có hành vi lừa đảo.

6. không thuyên chuyển bệnh nhân hoặc ra toa thuốc để 
hưởng lợi ích tài chính hay quà cáp.

7. Tôn trọng quyền và sự lựa chọn của bệnh nhân.
8. Có trách nhiệm giáo dục công chúng về những khám phá 

mới trong y học, nhưng cần phải cẩn thận trong việc áp dụng 
các phương pháp còn trong vòng thử nghiệm.

9. Cố gắng sử dụng tài nguyên y tế một cách sáng suốt nhằm 
đem lại lợi ích cho bệnh nhân và cộng đồng.

10. Tìm người điều trị nếu mình mắc bệnh.
11. Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức địa phương và quốc gia. 

nhiệm vụ chung của người thầy thuốc đối với bệnh nhân: 
người thầy thuốc phải:

12. Tôn trọng sinh mạng của con người.
13. Hành động vì lợi ích của bệnh nhân.
14. Tuyệt đối trung thành với bệnh nhân. Bất cứ khi nào phương 

pháp điều trị hay xét nghiệm ngoài khả năng của mình, 
người thầy thuốc phải giới thiệu đến một chuyên gia khác.

15. Tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. không tiết lộ bất 
cứ thông tin nào về bệnh nhân cho bất cứ ai, nếu không có 
sự đồng thuận của bệnh nhân.

16. Cung cấp dịch vụ chăm sóc trong trường hợp khẩn cấp.
17. không quan hệ tình dục với bệnh nhân. không lợi dụng mối 

quan hệ thầy thuốc- bệnh nhân.

nhiệm vụ chung của người thầy thuốc đối với đồng nghiệp: 
người thầy thuốc phải

18. Đối xử với đồng nghiệp như đối xử với chính bản thân mình.
19. không được ngấm ngầm phá hoại mối quan hệ bệnh nhân - 

thầy thuốc của các đồng nghiệp để thu hút bệnh nhân.
20. giao tiếp và thông tin có hiệu quả với đồng nghiệp và những 

người liên quan khi chăm sóc cho cùng một bệnh nhân. 
Thông tin liên lạc này cần tôn trọng bí mật của bệnh nhân và 
chỉ giới hạn trong phạm vi những thông tin cần thiết


