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1 Thực hiện chương trình hành động đảm bảo chất lượng đào tạo ngành y 
đa khoa; hoàn thành tích hợp các học 

phần y học cơ sở của ngành Y đa khoa, 
kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
ngành Điều dưỡng; 

2 Tuyển sinh chính quy theo phương thức sơ tuyển học bạ và xét tuyển 
dựa trên kết quả kỳ thi THTP quốc 

gia, chất lượng đầu vào cao; 

3 Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-
2020); 

4 Chuyển giao thế hệ lãnh đạo trường đảm bảo ổn định, đoàn kết và phát 
triển; Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết 

định thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 
2015-2020; Đây là Hội đồng Trường đầu 
tiên trong khối các trường đại học y dược 
công lập ở Việt Nam. 

5 Tổ chức thành công khóa thực tập điều dưỡng quốc tế cho 100 sinh 
viên Đại học Điều Dưỡng Quốc gia 

Nhật Bản và 10 sinh viên Trường QUT- 
Australia; Ký bản ghi nhớ hợp tác với Đại 
học Tổng hợp Nhân sinh, Học viện y khoa 
WASEDA, Nhật Bản;

6 Bệnh viện hoạt động có hiệu quả; Labo ATVSTP của Trường được Bộ Y 
tế chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP.

7 Cơ bản hoàn thành Dự án xây dựng nhà Giảng đường - Thư viện và khu 
Trung tâm kỹ thuật, chuẩn bị đưa vào 

khai thác, sử dụng; Triển khai Dự án cải 
tạo cơ sở hạ tầng khu A, Chuẩn bị báo cáo 
đầu tư xây dựng khu Giáo dục thể chất và 
Trung tâm thực hành tiền lâm sàng; Tăng 
cường nhiều trang thiết bị hiện đại: máy 
CT scanner 16 lát cắt, máy siêu âm 4D, 
hệ thống định danh nhóm máu và kháng 
thể…

8 Nhiều đoàn kiểm tra, giám sát của trung ương và địa phương đến làm 
việc đã ghi nhận thành tích trên các 

mặt hoạt động của nhà trường. Đặc biệt 
Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo, Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Xây dựng 
và Kiểm toán Nhà nước … đều đánh giá 
Trường là đơn vị thực hiện và chấp hành 
nghiêm các quy định, quy trình, không có sai 
sót lớn; 

9 Khánh thành Tượng đài Đại Danh y Thiền Sư Tuệ Tĩnh tại khuôn viên của 
Trường, được Hội đồng xác lập kỷ 

lục Việt Nam công nhận là Tượng đài Đại 
Danh Y Tuệ Tĩnh to và đẹp nhất Việt Nam;

10 Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh 
tặng Cờ thi đua; Đảng bộ Trường 

được Tỉnh ủy Hải Dương tặng Cờ Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 
5 năm liền (2010-2014); 01 cá nhân được 
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
lao động hạng Nhất, giải thưởng Chu Văn 
An năm 2014, tôn vinh Trí thức Việt Nam 
tiêu biểu vì Sự nghiệp Phát triển cộng 
đồng năm 2015, danh hiệu Nhà lãnh đạo 
xuất sắc thời kỳ hội nhập năm 2015 và 
Tượng vàng Thánh Gióng; Các tổ chức 
quần chúng vững mạnh xuất sắc. 

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT  
NĂM HỌC 2014-2015
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1Tiếp tục phát triển đội 
ngũ cán bộ, giảng viên 
đủ số lượng, chất lượng 

và cơ cấu ngành nghề, ưu 
tiên phát triển đội ngũ đào 
tạo y đa khoa và y học cơ 
sở;

2Tập trung hoàn thành 
biên soạn tài liệu, giáo 
trình theo hướng đổi 

mới, dựa trên năng lực và 
hội nhập; tiếp tục thực hiện 
chương trình đảm bảo chất 
lượng đào tạo Bác sĩ đa 
khoa; Hoàn thành biên soạn 
bộ công cụ đánh giá theo 
hướng dựa trên năng lực; 
xiết chặt kỷ cương, nề nếp, 
đặc biệt trong thi, kiểm tra; 
Thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục trong Nhà 
trường; 

3Triển khai dự án World 
bank, dự án AP giai 
đoạn 2, phát triển 

chương trình đào tạo Điều 
dưỡng Cao đẳng và Cử nhân 

Xét nghiệm dựa trên năng 
lực và hội nhập quốc tế; Đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học. Tập trung đầu tư 
xây dựng và đổi mới hoạt 
động thư viện Trường đảm 
bảo đồng bộ, hiện đại, đáp 
ứng nhu cầu dạy - học; 

4Phát triển bệnh viện 
theo đúng quy chuẩn 
của bệnh viện hạng 2, 

với phương châm “Tâm đức 
sáng, Kỹ thuật cao”, hoạt 
động theo cơ chế tự chủ toàn 
diện; mở rộng và phục vụ 
tốt đối tượng bảo hiểm y tế; 
củng cố và phát triển phòng 
chăm sóc khách hàng;

5Tập trung đổi mới công 
tác quản lý, lãnh đạo, 
chuyển từ quản lý theo 

thời gian sang quản lý theo 
hiệu quả công việc, phát 
huy vai trò của người đứng 
đầu và tính nêu gương của 
thầy cô giáo; cải cách hành 
chính, tăng cường kiểm tra, 

giám sát, thực hiện nghiêm 
việc phân cấp, phân quyền 
theo vị trí việc làm;

6Đổi mới cơ chế tài 
chính, thực hiện cơ chế 
tự chủ theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ; Triển khai dự án khu 
giáo dục thể chất và cơ sở 
hạ tầng Bệnh viện, cải tạo 
nhà B3 thành khu lưu BN, 
nhà giảng đường Đặng Thùy 
Trâm thành khu thực hành 
tiền lâm sàng;

7Phát huy vai trò của Hội 
đồng trường trong công 
tác định hướng chiến 

lược phát triển Trường, tăng 
tính dân chủ, giám sát, công 
khai minh bạch, thực hiện tự 
chủ từng phần, xây dựng lộ 
trình tiến tới tự chủ toàn diện; 

8Tổ chức thành công Hội 
nghị khoa học và Lễ 
Kỷ niệm 55 năm ngày 

Truyền thống Nhà trường.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
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Lời BBT: 

TS Phạm Văn Tác là một trong những tấm gương sáng về tinh thần yêu nghề, trí tuệ, tâm huyết và cống hiến hết mình vì 
công việc. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng 
Vụ Khoa học và Đào tạo trước đây và trong thời gian làm 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế từ năm 2010 đến nay, TS Phạm Văn 
Tác có rất nhiều dấu ấn đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y 
dược trong cả nước nói chung và đối với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương nói riêng, đặc biệt ở thời điểm lịch sử quan trọng: Trường nâng cấp lên 
cao đẳng (tháng 4/2001) và nâng cấp lên đại học (tháng 7/2007). Từ tháng 
1/2015, thực hiện quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế, TS Phạm Văn Tác kiêm 
nhiệm trọng trách: Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương. Với tinh thần, trách nhiệm vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân, TS Phạm Văn Tác luôn quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo, 
định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của nhà trường.

Tháng 9/2015, Tạp chí Trí thức và Phát triển có bài viết của tác giả Việt 
Hùng về Tiến sĩ Phạm Văn Tác, trong đó có đoạn viết: “ Từng trải qua nhiều 
cương vị công tác khác nhau, dù công việc gì thì anh luôn tận tâm cống hiến 
hết mình” và “Ở anh có sự vui vẻ, thoải mái, chân tình và quan trọng hơn cả là 
vẫn thấy rõ “ngọn lửa” yêu nghề nhiệt huyết và trí tuệ của anh trong việc làm” 
... đồng tình với những nhận định trên, BBT Bản tin Kỹ thuật Y học xin trân 
trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết: “TS Phạm văn Tác: nhiệt huyết và trí 
tuệ luôn song hành”.

     BAN BIÊN TẬP  
     BẢN TIN KỸ THUẬT Y HỌC
     Tháng 9/2015
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TIẾN SĨ PHẠM VĂN TÁC:

Việt Hùng - Xuân Thủy

Nhiệt huyết và trí tuệ 
luôn song hành

Chúng tôi có duyên được viết nhiều tấm gương sáng trong ngành y tế. Và lần này được 
nghe và viết về Tiến sĩ Phạm Văn Tác – Phó bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 
Y tế - một chàng trai quê gốc Nam Định yêu thích nghề y và bén duyên với nghề, lập nghiệp tại 
Hà Nội có những sáng kiến hay áp dụng có hiệu quả vào công việc tại trường Đại học Y Hà Nội 
và Bộ Y tế. Từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, dù công việc gì thì anh luôn tận 
tâm cống hiến hết mình. Anh chia sẻ chân thành: Tròn 30 năm ra trường gắn bó với ngành y, tới 
nay nhiều phần thưởng  cao quý anh đã được tặng nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin 
yêu của các cấp các ngành về công việc mình đảm trách. Tại gian phòng làm việc giản dị của 
mình, anh đã trò chuyện thân tình với chúng tôi.
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Gặp, phỏng vấn Tiến 
sĩ Phạm Văn Tác tại 
nhiều hội nghị, chương 

trình về chăm sóc sức khỏe 
của Bộ Y tế tổ chức, chúng 
tôi cảm nhận được “ngọn lửa” 
yêu nghề và trí tuệ của anh 
trong từng lời nói và công 
việc hàng ngày. Mến mộ anh, 
chúng tôi gọi điện xin gặp để 
được anh chia sẻ nhiều hơn 
về nghề, những thành quả 
trong quá trình công tác. Dù 
bận rộn với công việc chuyên 
môn cùng những chuyến công 
tác, nhưng anh vẫn giành 
cho chúng tôi một khoảng 
thời gian trò chuyện vào dịp 
cuối tuần. Anh chia sẻ: “với 
tôi, làm việc là phải cống 
hiến. Dù những thành tích tôi 
làm được có thể là chưa lớn, 
nhưng tôi thấy vui vì mình đã 
hoàn thành bằng tất cả nhiệt 
huyết và trí tuệ của mình”.
Từ nhiệt huyết  
của chàng trai 
Thành Nam:

Tiến sĩ Phạm Văn Tác 
sinh ra và lớn lên tại xã Hải 
Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định – vùng đất lúa, 
đất văn có truyền thống cách 
mạng. Tuổi thơ của anh gắn 
liền với những cánh đồng lúa, 
cùng sự yêu thương, đùm bọc 
của gia đình. Phát huy truyền 
thống văn hóa, cách mạng 
của quê hương, của gia đình 
hiếu học, những năm học 
phổ thông, Phạm Văn Tác 
luôn là học sinh giỏi, được 
bạn bè và thầy cô quý mến. 
Tốt nghiệp cấp ba, với mong 
muốn góp sức mình cho sự 
nghiệp chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, Phạm Văn Tác đã 
quyết định thi vào Trường Đại 
học Y Hà Nội. Vốn là người 
cần cù và sáng dạ, anh thi đỗ 
và học chuyên ngành Y khoa 
tại trường những năm 1979 
– 1985. Chính thời gian học 
tại đây đã cho anh những trải 

nghiệm thú vị về nghề y, về 
sự nghiệp cứu người. Phạm 
Văn Tác nhận thấy: bác sỹ 
là người sẽ duy trì sức khỏe, 
thậm chí là mạng sống cho 
người bệnh. Chính vì vậy, 
anh không ngừng học tập 
từ sách vở, thầy cô, bạn bè. 
Năm 1985, với tấm bằng tốt 
nghiệp loại ưu trên tay, bác 
sỹ trẻ Phạm Văn Tác được 
giữ lại trường làm cán bộ tại 
Phòng đào tạo, Trường Đại 
học Y Hà Nội và là ủy viên 
Ban chấp hành Đoàn trường 
năng nổ tham gia nhiều hoạt 
động tình nguyện. Nhiệt 
huyết với nghề, Bác sỹ Phạm 

Văn Tác làm việc bằng tất cả 
thời gian và sức lực, anh trải 
qua nhiều vị trí công tác như: 
Phó phòng đào tạo, kiêm Phó 
bí thư đoàn tại Trường Đại 
học Y Hà Nội. 

Và rồi cơ duyên cũng đến 
với anh, tháng 4/1993 anh 
được chuyển về làm chuyên 
viên Vụ Khoa học và Đào tạo, 
Bộ Y tế. Một ý chí vươn lên 
trong học tập đã đưa anh tiếp 
tục học Ngoại ngữ Tiếng Anh 
tại trường Đại học Y tế công 
cộng (1996); học Sư phạm 
Y học tại Đại học Y Hà Nội 
năm 1996 và học tại trường 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng TS Phạm Văn Tác 
tại buổi gặp mặt Thầy thuốc tiêu biểu nhân dịp 60 năm  
ngày truyền thống  ngành Y tế Việt Nam (27/2/2015)
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Đại học New South Wales, 
Australia năm 1997. Không 
dừng ở đó, anh tham gia học 
Chuyển đổi hành chính để thi 
cao học quản lý hành chính 
nhà nước - chuyên ngành 
Quản lý hành chính công 
(1999) và học cao học quản 
lý hành chính nhà nước tại 
Học viện hành chính Quốc 
gia (2000 - 2003). Bằng 
niềm tin và không ngừng trau 
dồi kiến thức, chuyên môn, 
nhiệm vụ nào được giao anh 
cũng hoàn thành xuất sắc, 
nhờ vậy năm 2004 anh được 
bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, 
bí thư chi bộ Vụ Khoa học 
và Đào tạo, đảng ủy viên Bộ 
Y tế. Năm 2005 - 2007 anh 
học cao cấp lý luận chính 
trị tại Học viện Hành chính 
Khu vực I - Học viện chính 
trị Quốc gia HCM. Năm 2008 
anh được giữ chức vụ Phó vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ y 
tế; Ủy viên thường vụ đảng ủy 
Bộ Y tế. Năm 2010 anh làm 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ, ủy viên thường vụ đảng 
bộ, Bộ Y tế; Ủy viên Ban cán 
sự Đảng Bộ Y tế; Vụ trưởng 
Vụ Tổ chức cán bộ, Bí thư 
Chi bộ, Ủy viên Ban cán sự 
Đảng, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ 
Y tế. Anh hoàn thành chương 
trình Chuyên viên cao cấp 
(2013). Anh bảo vệ thành 
công luận án Tiến sĩ Quản lý 
hành chính công tại Học viện 
Hành chính thuộc Học viện 
Chính trị - Hành chính Quốc 
Gia HCM năm 2014.Ngoài ra 
anh còn kiêm nhiệm Phó chủ 
tịch Hội đồng trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương từ 
tháng 1/2015 và kiêm nhiệm 
Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý 
nhân lực thuộc trường Đại 
học Y tế công cộng.

Tới những dấu ấn khó 
quên của người thầy,  
người quản lý...

Hôm nay, kể về anh, nhiều 
đồng nghiệp lại nói đến một 
người cán bộ y tế chân chính, 
giản dị, khiêm tốn, giàu kinh 
nghiệm. Chính những đức 
tính đáng quý này đã giúp 
anh luôn hoàn thành xuất sắc 
và để lại dấu ấn tại các công 
việc, được lãnh đạo Bộ Y tế tin 
tưởng. Trong đó, phải nói đến 
những dấu ấn tiến sĩ Phạm 
Văn Tác để lại trong thời gian 
làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ, Bộ Y tế từ năm 2010 đến 
nay. Anh tâm sự: “hễ thấy có 
việc, có vướng mắc là tôi phải 
làm, gỡ nút thắt ngay. Việc này 
không chỉ tạo môi trường thông 
thoáng trong quá trình làm việc 
của mỗi cán bộ, mà còn phát 
huy được năng lực làm việc ở 
từng mô hình khác nhau”.

TS Phạm Văn Tác và lãnh đạo Bộ Y tế tại văn phòng Chủ tịch nước
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Nhận nhiệm vụ quan 
trọng về công tác: tổ chức, 
cán bộ, chế độ chính sách, 
bảo vệ chính trị nội bộ tại Bộ 
Y tế, tiến sĩ Phạm Văn Tác 
đã trực tiếp làm việc và tham 
mưu cho lãnh đạo Bộ những 
cách làm hay để thực hiện 
từng công việc. Là người nhận 
thức rõ vai trò của nguồn nhân 
lực ngành y tế với sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, tiến sĩ Phạm Văn Tác đã 
đặt công tác tổ chức bộ máy 
cho ngành y tế lên hàng đầu. 
Để thực hiện tốt, anh và các 
cộng sự của mình đã chia ra 
từng loại hình tổ chức để triển 
khai, như: tổ chức bộ máy y tế 
ở Trung ương; tổ chức bộ máy 
y tế ở địa phương; đổi mới cơ 
chế quản lý đối với các đơn 
vị sự nghiệp y tế; sắp xếp đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước 
thuộc Bộ Y tế; cải cách hành 
chính, đổi mới cơ chế hoạt 
động, phân cấp; đặc biệt tiến 
sỹ Phạm Văn Tác đã tham 
gia, tham mưu tốt với Bộ Y tế 
về: Giải pháp cắt giảm và đơn 
giản hóa thủ tục hành chính 
trong công tác khám bệnh, 
chữa bệnh - đây là nội dung 
trọng tâm trong cải cách, 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
khám, chữa bệnh trong các 
bệnh viện công lập... đồng 
thời với đó là Bộ Y tế tổ chức 
tiếp nhận và xử lý ý kiến phản 
ánh của người bệnh và người 
nhà người bệnh thông qua 
đường dây nóng đạt nhiều 
kết quả đáng mừng. Chính sự 
chủ động trong phân cấp để 
thực hiện, tiến sĩ Phạm Văn 
Tác đã góp phần tổ chức bộ 
máy ngành y tế từ trung ương 
đến địa phương phù hợp với 
từng thời kỳ.

Tiếp theo, tiến sĩ Phạm 
Văn Tác quan tâm đến công 
tác cán bộ. Trong đó, anh 
xem công tác tuyển dụng, 
quy hoạch, sử dụng, đào tạo, 

bổ nhiệm cán bộ cho ngành 
y tế là then chốt. Anh và các 
cán bộ trong Vụ đã tham mưu, 
xây dựng dự thảo, thông tư, 
quyết định, như: Xây dựng dự 
thảo, hoàn thiện về thực hiện 
chế độ luân phiên có thời hạn 
đối với người hành nghề tại cơ 
sở khám chữa bệnh; xây dựng 
dự án “Thí điểm đưa bác sỹ 
trẻ tình nguyện về công tác 
tại miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới hải đảo, vùng có 
điều kiện kinh tế xã hội khó 
khăn”… trình Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ban, 
ngành thông qua. Nhờ đó, 
năng lực mỗi cán bộ, y bác 
sỹ được nâng rõ rệt, dàn trải 
đều ở từng lĩnh vực công tác.  
Khi nhân lực đã vững, tiến sĩ 
Phạm Văn Tác liền xây dựng 
và thực hiện chính sách đối 
với cán bộ, viên chức trong 
ngành. Đây chính là điều 
đã giúp mỗi cá nhân yên 
tâm làm việc, cống hiến sức 
mình cho y học, giúp cải tiến 
kỹ thuật  thuật điều trị bệnh 
made in Việt Nam gây được 
tiếng vang trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Phạm 
Văn Tác còn làm tốt công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ và giáo 
dục y đức, thông qua những 
việc cụ thể: tập huấn công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ cho 
lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ; 
thẩm định đơn khiếu kiện về 
công tác cán bộ; triển khai 
thực hiện quyết liệt trong toàn 
ngành quy tắc ứng xử của cán 
bộ, viên chức y tế… 

Là người thầy, người 
quản lý, bao vất vả được 
tiến sỹ Phạm Văn Tác gánh 
vác trên vai, anh rất thích 
nghiên cứu khoa học, viết 
sách, giáo trình, viết báo và 
nhiều bài tham luận tại các 
cuộc Hội thảo. Tới nay rất 
nhiều đề tài cấp Bộ Y tế do 
anh chủ nhiệm và đồng chủ 
nhiệm đề tài được công bố và 
đánh giá cao như: Nghiên cứu 
đánh giá thực trạng công tác 
giảng dạy HIV/AIDS (2007); 
Nghiên cứu 9 tháng triển khai 
thực hiện nhằm đề xuất các 
giải pháp hoàn thiện đề án 
1816 (2009); Đánh giá thực 
trạng nguồn nhân lực y tế 
sau đại học trong lĩnh vực y 
tế và đề xuất giải pháp tăng 
cường năng lực (2011); Đánh 
giá thực trạng và đề xuất giải 
pháp kéo dài tuổi làm việc 
đối với cán bộ y tế (2013); 
Xây dựng mô hình lộ trình và 
cách thức triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 
(khóa X) về chuyển giao tiếp 

TS Phạm Văn Tác nhận Bằng tiến sĩ Quản lý hành chính công  năm 2014
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nhận các tổ chức cơ sở Đảng 
của Bộ Y tế (2013); Một số 
yếu tố liên quan tới bình đẳng 
giới trong chăm sóc sức khỏe 
sinh sản tại 8 tỉnh Duyên hải 
Nam Trung bộ (2015). Anh 
là chủ biên cuốn Kỷ yếu Vụ 
Tổ chức cán bộ 55 năm xây 
dựng và phát triển; và tham 
gia viết sách như cuốn: Các 
sơ đồ diễn tiến trong chẩn 
đoán, điều trị bệnh tại trạm y 
tế; Giáo dục và đào tạo nhân 
lực y tế;... cùng nhiều bài báo 
hay đăng trên tạp chí Tổ chức 
Nhà nước, Y học Thực hành, 
Kỹ thuật Y học, tạp chí Y học 
dự phòng, báo nước ngoài 
đều được đồng nghiệp và độc 
giả đón nhận nhiệt tình.

Mới đây nhất, anh là đầu 
mối tham mưu kế hoạch: 
“Đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ của cán bộ y tế 
hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh” được lãnh đạo 
Bộ Y tế đánh giá cao với 8 
nội dung: Thay đổi trang phục 
các loại hình cán bộ trong cơ 
sở y tế; Chấn chỉnh, xây dựng 
phong cách phục vụ của cán 
bộ Y tế theo phương châm 
“đến đón tiếp niềm nở, ở chăm 
sóc tận tình, về dặn dò chu 
đáo” lấy người bệnh làm trung 
tâm; Thành lập Bộ phận chăm 
sóc khách hàng; Tiếp tục đẩy 
mạnh việc triển khai “Đường 
dây nóng Bộ Y tế”; Thiết lập 
thêm kênh thu thập thông 
tin của người dân thông qua 

“hòm thư góp ý”; Triển khai đề 
án “Tiếp sức người bệnh” do 
các thầy thuốc trẻ và sinh viên 
tình nguyện hướng dẫn, giúp 
đỡ người bệnh trong các BV; 
Ký cam kết thực hiện nội dung 
đổi mới phong cách phục vụ 
người bệnh của cán bộ Y tế 
(ký kết giữa các GĐ BV trực 
thuộc Bộ Y tế với Bộ trưởng 
Bộ Y tế và giữa GĐ BV thuộc 
Sở Y tế với GĐ Sở Y tế); Bộ 
Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành 
phố và các đơn vị liên quan sẽ 
thực hiện giám sát việc triển 
khai các hoạt động, để kịp 
thời biểu dương khen thưởng 
những gương điển hình và xử 
lý những sai phạm... Theo Bộ 
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị 
Kim Tiến: “Đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh” là một trong 
những đột phá của ngành y tế 
sau khi ngành triển khai một 
loạt các chính sách đồng bộ 
về đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi 
mới cơ chế tài chính, bảo hiểm 
y tế toàn dân, nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh thông 
qua Đề án giảm tải Bệnh viện 
và Đề án Bệnh viện vệ tinh 
chuyển giao kỹ thuật cao cho 
bệnh viện tuyến dưới”. Và 
hơn hết, qua kế hoạch này 
cho thấy mục tiêu thay đổi 
nhận thức, thái độ, phong 
cách phục vụ người bệnh 
của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử, củng 
cố niềm tin và sự hài lòng của 

người bệnh, xây dựng hình 
ảnh đẹp của người cán bộ y 
tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành Quyết định 2151/
QĐ-BYT ngày 04/6/2015 phê 
duyệt Kế hoạch triển khai 
thực hiện “Đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh”, hiện hầu hết 
các bệnh viện đã thực hiện có 
hiệu quả, người bệnh tin yêu, 
mến phục.

Thời gian trò chuyện 
ngắn, nhưng chúng tôi thấy 
hài lòng vì ở anh có sự vui vẻ, 
thoải mái, chân tình và quan 
trọng hơn cả là thấy “ngọn 
lửa” yêu nghề nhiệt huyết và 
trí tuệ của anh trong việc làm. 
Một tiến sĩ, vụ trưởng đầy tâm 
huyết và giàu lòng nhân ái đã 
và đang được xã hội ghi nhận 
bằng những phần thưởng cao 
quý. Mà gần đây nhất Huân 
chương Lao động hạng Ba 
năm 2014, đang chuẩn bị 
nhận danh hiệu Chuyên viên 
cao cấp Bộ Y tế, danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
năm 2015.

Thầm lặng mà cống hiến 
với nghề giáo, quản lý! anh 
nghĩ vậy. Chúng tôi và đồng 
nghiệp của anh cũng trân 
trọng những việc anh làm. 
Chỉ có thời gian xuyên suốt 
dệt nên một tiến sỹ Phạm 
Văn Tác hôm nay ngày đêm 
gắn bó với nghề Y cao quý.

Những phần thưởng mà tiến sĩ Phạm Văn Tác được trao tặng: Huân 
chương Lao động hạng Ba (2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ (2012); nhiều năm liền được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen và 
kỷ niệm chương; và nhiều Bằng khen của: Học viện Chính trị - Hành 
chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy khối các 
cơ quan Trung ương; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2007 - 2013);  chiến sĩ 
thi đua cấp Bộ (2012, 2013).
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Một số hình ảnh về TS Phạm Văn Tác  
trong các chương trình thăm và làm việc 
 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

1. Lãnh đạo Bộ Y tế  
thăm bệnh viện  
Trường Đại học kỹ thuật  
y tế Hải Dương.

2. TS Phạm Văn Tác - 
thành viên Đoàn chủ tịch 
điều hành Hội thảo  
“Đào tạo nguồn nhân lực 
điều dưỡng Việt Nam” 
nhân dịp kỷ niệm 5 năm 
thành lập Trường Đại học 
kỹ thuật y tế Hải Dương 
(Ngày 29-30/10/2012).

3. TS Phạm Văn Tác  
thay mặt BCS Đảng Bộ  
Y tế phát biểu ý kiến  
chỉ đạo tại Đại hội  
Đảng bộ Trường Đại học 
kỹ thuật y tế Hải Dương 
(tháng 5/2015).

1

2

3

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}



10  HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY (HMTU)  

hmtu

TS Phạm Văn Tác chúc mừng  
TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính hoàn thành xuất sắc 
vai trò Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật  

Y tế Hải Dương (nhiệm kỳ 2010-2015).

TS Phạm Văn Tác tham dự  tọa đàm khoa học: 
“Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo 
của các trường Y, Dược Việt Nam do Ban Tuyên 
giáo trung ương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức  
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Thứ Trưởng Bộ Y Tế  
Nguyễn Quang Cường,  
Cục Trưởng Cục Khoa học  
Công nghệ và Đào tạo  
Bộ Y tế Nguyễn Công Khẩn  
và Vụ trưởng Vụ Tổ chức  
cán bộ Bộ Y tế  Phạm Văn Tác 
chúc mừng  
TS Đinh Thị Diệu Hằng  
tại Lễ công bố Quyết định  
của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm 
Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ 
thuật y tế Hải Dương  
(tháng 12/2014).

TS Phạm Văn Tác  
trao quyết định của  
Bộ trưởng Bộ Y tế  
về việc thành lập  

Hội đồng Trường Đại học  
Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho  

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - 
Chủ tịch Hội đồng.
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TS Phạm Văn Tác  
trồng cây lưu niệm  
tại Trường Đại học Kỹ thuật  
Y tế Hải Dương.

TS  Phạm Văn phát biểu ý kiến 
đánh giá các mặt hoạt động  
của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương nhân dịp Thứ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến  
làm việc tại Trường Đại học  
Kỹ thuật Y tế Hải Dương  
(tháng 6/2012).

TS Phạm Văn Tác tham dự  
phiên họp thứ nhất Hội đồng 

Trường Đại học Kỹ thuật  
Y tế Hải Dương.
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Kết quả sau 1 năm hoạt động 
của Khoa nội tổng hợp  
Bệnh viện Đại học Kỹ thuật  
Y tế Hải Dương
Ths Nguyễn Đình Dũng
Trưởng Khoa Nội Tổng hợp 
Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Luôn lấy người bệnh 
và người nhà người 
bệnh làm trung tâm, 
với phương châm: 

“Tâm đức sáng – kỹ thuật 
cao”; bằng niềm tin nhất 
định thành công và phát 
triển ngày càng tốt đẹp, 
vững mạnh mà Ban Giám 
đốc Bệnh viện đã định 
hướng, chỉ đạo và sự cố 
gắng phấn đấu liên tục, 
kiên trì của tập thể cán bộ, 
nhân viên, sau 1 năm hoạt 
động, Khoa Nội tổng hợp, 
Bệnh viện Đại học Kỹ thuật 
y tế Hải Dương đã đạt được 
những thành quả nhất định 
trên các mặt điều trị và 
chăm sóc. Được người bệnh 
và người nhà người bệnh 
ghi nhận, đánh giá cao.

Khoa được giao quản 

lý 1 phòng cấp cứu và 15 
buồng bệnh, với 62 giường 
bệnh được trang bị, cung 
cấp đầy đủ phương tiện, 
trang thiết bị hiện đại, vật 
tư y tế, thuốc đạt tiêu chuẩn 
tốt. Ngay từ khi xây dựng kế 
hoạch năm, chúng tôi đã xác 
định rõ: “ Chẩn đoán và điều 
trị tốt – Chăm sóc tốt – Dinh 
dưỡng tốt – Phục hồi chức 
năng tốt” là điểm mạnh và 
hướng phát triển của khoa; 
cán bộ nhân viên khoa đoàn 
kết, tinh thần làm việc nhiệt 
huyết, hăng say, liên tục cập 
nhật, nâng cao cả về kiến 
thức chuyên ngành, kỹ thuật 
thủ thuật cũng như kỹ năng 
giao tiếp ứng xử để phục vụ 
người bệnh tốt nhất. Trong 
1 năm qua, Khoa đã tiếp 
nhận khám, cấp cứu hơn 
1600 lượt bệnh nhân, trên 

1300 bệnh nhân điều trị nội 
trú đã xuất viện, phối hợp 
với các bác sỹ dinh dưỡng 
xây dựng nhiều chế độ dinh 
dưỡng cho các bệnh ở các 
chuyên ngành: tim mạch, 
tiêu hóa, cơ xương khớp, nội 
tiết; hướng dẫn tư vấn dinh 
dưỡng, tập luyện, hướng 
dẫn tập phục hồi chức năng 
liên tục cho các bệnh nhân 
điều trị nội trú; tham gia xây 
dựng hướng dẫn chẩn đoán 
và điều trị nhiều bệnh lý nội 
khoa thường gặp tại Bệnh 
viện Trường… Phỏng vấn 185 
bệnh nhân điều trị nội trú đã 
xuất viện chúng tôi thu được 
kết quả: 97.3% bệnh nhân 
hài lòng, tin tưởng vào hiệu 
quả điều trị và chăm sóc của 
khoa và sẽ giới thiệu người 
nhà đến khám và điều trị tại 
Bệnh viện Trường; 100% 
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bệnh nhân hài lòng với cơ sở 
vật chất, cảnh quan, vệ sinh 
và an ninh bệnh viện và thái 
độ của nhân viên y tế trong 
khoa; 98.4% nhận định thủ 
tục hành chính không phiền 
hà và công bằng với tất cả 
người bệnh; nhân viên trong 
khoa không quát tháo, phiền 
hà người bệnh, không có 
hành vi nhận tiền hay gợi ý 
nhận tiền; điều dưỡng dành 
thời gian lắng nghe tâm sự, 
giải thích, an ủi, tư vấn cho 
người bệnh; 98.9% bệnh 
nhân hài lòng với bác sĩ điều 

trị cũng như tin tưởng vào 
chẩn đoán và phương pháp 
điều trị được lựa chọn…

Không ngừng hoàn 
thiện, phát triển để phục vụ 
người bệnh tốt nhất ở các mặt 
cả về sức khỏe thể chất lẫn 
tinh thần, Khoa Nội tổng hợp 
– Bệnh viện Đại học kỹ thuật 
Y tế Hải Dương liên tục, duy 
trì tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực có ý nghĩa: Từng 
vấn đề dù nhỏ được chia sẻ, 
thảo luận, rút kinh nghiệm 
tại buổi giao ban hàng ngày, 
trong từng nhóm làm việc, 

giữa bác sĩ với điều dưỡng. 
Đi buồng điểm bệnh được 
Giám đốc Bệnh viện, Trưởng 
khoa duy trì thường xuyên; 
những bệnh nhân nặng, khó 
chẩn đoán hoặc điều trị tiến 
triển chậm được các bác sĩ 
thảo luận, hội chẩn trong 
khoa hoặc mời Ban Giám 
đốc Bệnh viện, các bác sĩ 
là các chuyên gia trong các 
lĩnh vực, các bác sĩ của các 
bệnh viện tuyến trung ương 
hội chẩn để tìm gia giải pháp 
điều trị tốt và hiệu quả nhất. 
Bệnh nhân điều trị nếu có 

Lãnh đạo bệnh viện và tập thể CB,NV khoa Nội tổng hợp,
Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương
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được các bác sĩ dinh dưỡng, 
phục hồi chức năng thăm 
khám, xây dựng chế độ dinh 
dưỡng, tập luyện phục hồi 
và hướng dẫn tư vấn. Sinh 
hoạt khoa học bác sĩ, bình 
ca lâm sàng được duy trì vào 
thứ 5 hàng tuần, nhiều mặt 
bệnh thường gặp, những ca 
cấp cứu, bệnh nhân nặng, 
nhiều bệnh khó chẩn đoán 
đã được thảo luận, thống 
nhất phác đồ chẩn đoán 
và điều trị trong khoa. Đây 
là dịp để các bác sĩ liên tục 
học tập, cập nhật kiến thức 
khoa học; sinh hoạt khoa 
học điều dưỡng được tổ 
chức định kỳ vào thứ 3 hàng 
tuần giúp các điều dưỡng 
không ngừng hoàn thiện về 
kỹ năng và thái độ chăm sóc 
cho bệnh nhân; bình bệnh 
án, họp hội đồng người bệnh 
được tổ chức định kỳ 1 lần/ 
tuần là dịp để cán bộ nhân 
viên khoa rút kinh nghiệm, 
lắng nghe ý kiến đánh giá 
hiệu quả công việc từ đồng 
nghiệp, người bệnh và người 
nhà người bệnh để có những 
điều chỉnh kịp thời giúp điều 
trị và chăm sóc cho người 
bệnh tốt hơn, cũng như giải 
quyết, đề xuất giải pháp giải 
quyết thắc mắc của người 
bệnh và người nhà người 
bệnh cả về chuyên môn lẫn 
thủ tục hành chính… Thứ 7 
hàng tuần các bác sĩ trong 
khoa cùng với các bác sĩ ở 
các chuyên ngành khác dưới 
sự chủ trì của Ban Giám đốc, 
các bác sĩ Bệnh viện Bạch 
Mai, Viện tim mạch Quốc 
gia, viện Tai mũi họng trung 
ương… tham gia xây dựng 

“Hướng dẫn chẩn đoán và 
điều trị các bệnh nhân nội 
khoa thường gặp” cho bệnh 
viện.

Vui mừng với những kết 
quả công việc đã làm được, 
đã được lãnh đạo bệnh 
viện, lãnh đạo nhà trường 
ghi nhận và đặc biệt là sự 
tin tưởng hài lòng của người 
bệnh, người nhà người bệnh. 
Nhưng tập thể Khoa Nội 
tổng hợp – Bệnh viện Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương 
vẫn luôn xác định rõ cần 
tiếp tục không ngừng đoàn 
kết, học tập, rèn luyện cả về 
kiến thức chuyên môn và kỹ 
năng ứng xử giao tiếp ở từng 
cá nhân, trong từng tình 
huống, từng ngày làm việc 
để xây dựng khoa ngày càng 
phát triển, góp phần phát 
triển Bệnh viện Đại học kỹ 
thuật Y tế Hải Dương. Khoa 
Nội tổng hợp xây dựng kế 
hoạch, phương hướng hoạt 
động trong năm tới với các 
nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì, 
phát huy các kết quả tốt đẹp 
đã đạt được trên các mặt, 
tiếp tục xây dựng hoàn thiện 
phác đồ cấp cứu, hướng dẫn 
chẩn đoán và điều trị bệnh 
nội khoa, xây dựng quy trình 
kỹ thuật chăm sóc bệnh 
nhân nội khoa theo hướng 
chuyên ngành, xây dựng và 
ban hành các chế độ dinh 
dưỡng cho một số bệnh nội 
khoa thường gặp, tổ chức 
các buổi sinh hoạt khoa học 
hướng tới cộng đồng cho 
người bệnh và người nhà 
người bệnh. Cử bác sĩ đi học 

chuyên sâu về tim mạch, 
cấp cứu hồi sức, điều dưỡng 
đi học thực tế tại các bệnh 
viện trung ương theo hướng 
chuyên ngành, xây dựng 
phong trào học ngoại ngữ 
trong khoa. Hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật, triển khai một 
số kỹ thuật chuyên sâu theo 
chuyên ngành, trước hết ưu 
tiên tiêu hóa, cơ xương khớp, 
hô hấp... Phấn đấu đạt 100 
giường kế hoạch trong năm 
2016, trên cơ sở đó xây 
dựng đơn nguyên bệnh về 
cơ xương khớp, tiêu hóa, hô 
hấp, tim mạch, nội tiết; đề 
xuất nâng cấp phòng cấp 
cứu bệnh viện thành khoa 
hồi sức cấp cứu với 12 – 16 
giường bệnh. Tham gia, tổ 
chức quản lý và theo dõi một 
số bệnh lý mạn tính như: 
Đái tháo đường, viêm gan, 
COPD. Xây dựng đề án tự 
chủ, đề xuất triển khai hoạt 
động tự chủ từng phần trong 
năm 2016… Để thực hiện, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đặt ra, mỗi nhân viên trong 
khoa phải không ngừng cập 
nhật, học tập, nghiên cứu 
khoa học, cầu tiến, nội bộ 
đoàn kết đồng lòng. Đặc biệt 
khoa mong muốn tiếp tục 
nhận được sự quan tâm giúp 
đỡ của Ban giám đốc, các 
chuyên ngành trong viện, 
trong trường, các phòng, 
ban chức năng, nhất là của 
Chủ tịch hội đồng trường và 
hiệu trưởng - Giám đốc bệnh 
viện.
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Vai trò 
của dinh dưỡng 
trong bệnh viên
BS. Trương Thị Thư
Bộ môn Dinh Dưỡng An toàn Vệ sinh thực phẩm 
Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương

Từ thế kỷ XVI Đại 
danh Y Việt Nam 
Tuệ Tĩnh đã từng 
viết “thức ăn là 

thuốc, thuốc là thức ăn”.  
Ngày nay, khoa học đã thừa 
nhận rằng chế độ ăn uống 
là một nhân tố quan trọng 
trong phòng ngừa và xử trí 
các bệnh có nguyên nhân 
trực tiếp từ dinh dưỡng đặc 
biệt  là các bệnh rối loạn 
chuyển hóa: bệnh đái tháo 
đường, bệnh ung thư, tim 
mạch, tiêu hóa, tiết niệu.

Dinh dưỡng không đúng 
gây ra các bệnh thiếu hoặc 
thừa dinh dưỡng và làm 
trầm trọng hoặc giảm hiệu 
quả điều trị của các phương 
pháp điều trị khác. Dinh 
dưỡng điều trị là dùng chế 
độ ăn điều trị bệnh, nâng 
cao sức khỏe, ngăn ngừa 
biến chứng và tạo cho người 
bệnh thói quen ăn uống cân 
đối, hợp lý khi họ ra viện. Vì 
thế thức ăn cần phải được 

coi như thuốc, phải được 
thực hiện nghiêm túc tại các 
cơ sở điều trị và là một trong 
các biện pháp điều trị tổng 
hợp.

Năm 2011, Bộ Y tế đã 
ban hành Thông tư 08/2011/
TT-BYT Hướng dẫn công 
tác chuyên môn về dinh 
dưỡng tiết chế và Thông 
tư 07/2011/TT-BYT Hướng 
dẫn công tác điều dưỡng về 
chăm sóc người bệnh trong 
bệnh viện đã nhấn mạnh về 
chế độ dinh dưỡng tiết chế 
cho người bệnh.

Theo kết quả điều tra 
của khoa dinh dưỡng lâm 
sàng Viện Dinh dưỡng quốc 
gia năm 2013, 60% bệnh 
nhân ở Việt Nam bị suy dinh 
dưỡng khi nằm viện. Tại 
Bệnh viện Bạch Mai, khoa 
Tiêu hóa và khoa Nội tiết, 
71,9% bệnh nhân bị suy 
dinh dưỡng. Ngay cả các 
nước phát triển như Anh, 
Mỹ, tỷ lệ SDD tại các bệnh 

viện cũng từ 30-50%.
Hậu quả của tình trạng 

suy dinh dưỡng này làm 
cho vết thương lâu lành, 
suy giảm khả năng miễn 
dịch, tăng tỷ lệ biến chứng, 
tử vong, kéo dài thời gian 
nằm viện và chi phí điều trị. 
Ngoài ra, còn làm thay đổi 
chức năng đường tiêu hóa, 
giảm mức lọc cầu thận, thay 
đổi chức năng hệ tim mạch, 
tỷ lệ tái nhập viện cao, tình 
trạng bệnh càng trầm trọng, 
chất lượng cuộc sống giảm.

Mô hình bệnh tật đang 
thay đổi theo lối sống và 
cách ăn uống vì thế điều 
chỉnh lối sống và chế độ ăn 
là một trong các biện pháp 
điều trị bằng dinh dưỡng.

Mặt khác, khi dùng 
thức ăn không đúng có thể 
thay đổi dược động học của 
thuốc, làm giảm tác dụng 
điều trị, tăng độc tính, tăng 
tác dụng phụ của thuốc và 
ngược lại thuốc khi sử dụng 
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trong cơ thể có thể làm giảm 
vị giác, giảm hấp thu chất 
dinh dưỡng của thức ăn từ 
đó làm cho mức độ thiếu 
dinh dưỡng của người bệnh 
càng trầm trọng.

Trong những năm gần 
đây, nhiều nước đã quan tâm 
hơn đến vấn đề dinh dưỡng 
trong điều trị. Trị bệnh bằng 
dinh dưỡng đang là một xu 
thế mới. Mỗi nhóm bệnh, tùy 
thuộc vào thể trạng bệnh 
nhân đòi hỏi phải có một 
thực đơn dinh dưỡng riêng.

Tuy nhiên, hiện nay 
việc triển khai dinh dưỡng 
trong bệnh viện đang gặp 
phải một số khó khăn và 
thách thức, cụ thể như sau:

Thiếu hụt đội ngũ chuyên 
môn: do ít các có cơ sở đào 
tạo chuyên ngành dinh 
dưỡng, ít người quan tâm 
và thích làm công tác dinh 

dưỡng bởi công việc đòi hỏi 
sự tỷ mỉ và tâm huyết. Hầu 
hết các dịch vụ y tế chỉ tập 
trung vào điều trị, mà bỏ qua 
khâu chăm sóc dinh dưỡng 
hoặc chỉ chú ý tới việc dùng 
thuốc trị bệnh và hỗ trợ sức 
khỏe mà quên mất chế độ 
dinh dưỡng. Ngay tại những 
bệnh viện chuyên khoa hàng 
đầu hơn 60% bệnh nhân 
nhập viện không được đánh 
giá nguy cơ thiếu hụt dinh 
dưỡng... Một số trường hợp 
bệnh nặng mới được mời hội 
chẩn dinh dưỡng. Cả nước 
có đến 31% bệnh viện tỉnh 
không có khoa dinh dưỡng1.

Tình trạng suy dinh 
dưỡng ở Việt Nam hiện chưa 
được nhận thức đầy đủ. Mọi 
người thường cho rằng chỉ 
có trẻ nhỏ mới bị suy dinh 
dưỡng hay nói đúng hơn là 
thiếu hụt dinh dưỡng. Thực 
tế, người trưởng thành với 

những quan niệm, thói quen 
sai lầm về ăn uống, chế độ 
ăn không cân đối, tùy tiện... 
dẫn đến nguy cơ thiếu hụt 
dinh dưỡng rất cao.

Phần lớn người bệnh khi 
vào viện bao gồm cả bệnh 
nhân và người nhà chưa 
thực sự coi trọng chế độ ăn 
của mình mà chỉ coi trọng 
thuốc điều trị. Nguyên nhân 
của vấn đề này xuất phát từ 
thực trạng thiếu hiểu biết về 
vai trò của dinh dưỡng hợp 
lý cho người bệnh, và một 
phần do điều kiện kinh tế 
chi phối.

Dinh dưỡng điều trị tuy 
đã phát triển khá lâu ở các 
nước trên thế giới nhưng 
ở Việt Nam nó vẫn là một 
ngành mới, đối với nhân viên 
y tế và cả người bệnh, người 
nhà bệnh nhân nhận thức 
về dinh dưỡng vẫn còn hạn 
chế, chưa quan tâm sâu sắc 
đến dinh dưỡng. Chưa có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa khoa 
dinh dưỡng với các khoa 
điều trị và khoa dược.

Giải pháp khắc phục:
Các cơ sở y tế cần thấy 

rõ được vai trò, tầm quan 
trọng của vấn đề dinh dưỡng 
bệnh viện. Cần phải giải 
thích rõ đối với người bệnh 
về chế độ ăn bệnh lý để họ 
tự nguyện thực hiện y lệnh 
ăn giống như thuốc.

Phòng Chỉ đạo tuyến 
cùng bộ môn Dinh dưỡng tổ 
chức tập huấn kiến thức về 
dinh dưỡng, các khóa học 
ngắn hạn về dinh dưỡng lâm 

Thực hiện tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh  
và hướng dẫn thực hành cho sinh viên  

tại bệnh viện Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

1 Báo cáo TS. Lưu Ngân Tâm - chủ tịch hội dinh dưỡng lâm sàng TPHCM tại hội nghị Dinh dưỡng lâm sàng 6/2015.
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Chuyên gia Dinh dưỡng - Tiết chế Nhật Bản  thăm phòng thực hành dinh dưỡng 
trong chương trình làm việc  tại Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương

sàng cho cán bộ y tế toàn 
bệnh viện.

Bản thân mỗi cán bộ làm 
công tác dinh dưỡng đặc 
biệt là bác sỹ dinh dưỡng 
phải không ngừng học tập, 
tự học, nâng cao trình độ 
chuyên môn, ngoại ngữ để 
luôn cập nhật và hội nhập 
về kiến thức, tự khẳng định 
vai trò của mình trong công 
tác điều trị, chăm sóc người 
bệnh.

Tham gia và thực hiện 
các nghiên cứu khoa học về 
các vấn đề dinh dưỡng trong 
các bệnh lý để từ đó áp dụng 
vào thực tiễn điều trị bệnh.

Trường đưa các nội 
dung, kiến thức dinh dưỡng 
giảng dạy cho sinh viên Y 
khoa và điều dưỡng sẽ giúp 
sinh viên có kiến thức dinh 
dưỡng trong dự phòng, điều 

trị bệnh và những ảnh hưởng 
của chế độ dinh dưỡng đến 
chăm sóc sức khỏe toàn 
diện người bệnh.

Bệnh viện Trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương 
được Bộ Y tế cấp phép, công 
nhận là bệnh viện Hạng 2 và 
triển khai hoạt động có hiệu 
quả từ tháng 1/2014. Bệnh 
viện hoạt động với phương 
châm: “Tâm đức sáng, Kỹ 
thuật cao” và hướng tới mục 
tiêu thực hiện chăm sóc 
toàn diện người bệnh. Lãnh 
đạo và nhân viên Bệnh viện 
đã sớm nhận thấy vai trò, 
tầm quan trọng của dinh 
dưỡng trong điều trị bệnh. 
Thực hiện sự chỉ đạo của 
Ban Giám đốc bệnh viện 
“Dinh dưỡng cho bệnh nhân 
không chỉ là vấn đề quan 
tâm của người nhà bệnh 

nhân mà cần có sự quan 
tâm của toàn bệnh viện”. 
Do vậy Bệnh viện đã xây 
dựng cơ chế phối hợp chặt 
chẽ giữa cán bộ dinh dưỡng 
và bác sỹ điều trị - dược sỹ 
của bệnh viện để tập trung 
giải quyết vấn đề: làm sao 
để người bệnh vốn đã không 
muốn ăn, không ăn được, và 
đang cần nhu cầu cao các 
chất dinh dưỡng sẽ có đủ 
sức để chiến thắng bệnh tật 
và phục hồi sức khỏe. 

Từ năm 2014 khoa dinh 
dưỡng bệnh viện Trường Đại 
học kỹ thuật Y tế Hải Dương 
đã triển khai hướng dẫn, tư 
vấn chế độ ăn cho người 
bệnh nằm điều trị tại bệnh 
viện. Bác sỹ dinh dưỡng có 
những đánh giá trình trạng 
dinh dưỡng ngay trong 24 
giờ tính từ khi người bệnh vào 
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viện; tính toán năng lượng 
và thành phần các dưỡng 
chất cho từng thời điểm điều 
trị của từng người bệnh để 
từ đó đưa ra những tư vấn 
thích hợp trong lựa chọn 
thực phẩm của từng người 
bệnh. Việc làm này đã mang 
lại những kết quả thiết thực, 
tạo sự thuận lợi và hài lòng 
cho người bệnh. 

Theo chiến lược phát 
triển, năm 2015 bệnh viện 
Trường đã có kế hoạch và 
sẽ triển khai thành lập tổ 
quản lý các bệnh mạn tính 
trong đó có hoạt động dinh 
dưỡng cho người bệnh. Hoạt 
động này sẽ là một mắt khâu 
không thể thiếu trong quy 
trình khám chữa bệnh tại 
bệnh viện và được tổ chức 
hoạt động chuyên nghiệp, 
góp phần trực tiếp điều trị 
bệnh và hỗ trợ đắc lực cho 

quá trình điều trị cho người 
bệnh. Mục tiêu của chiến 
lược hoạt động:

- Tư vấn, cung cấp 
những thông tin cần thiết về 
dinh dưỡng liên quan đến 
bệnh tật cho người bệnh.

- Cán bộ dinh dưỡng giải 
thích về chế độ ăn bệnh lý 
để người bệnh tự nguyện 
thực hiện y lệnh ăn giống 
như thuốc.

- Bệnh nhân nhập viện 
phải được sàng lọc về tình 
trạng dinh dưỡng 

- Khoa dinh dưỡng xây 
dựng tài liệu và tổ chức 
truyền thông, nói chuyện 
theo chuyên đề dinh dưỡng 
cho người bệnh và người 
nhà người bệnh theo chủ đề 
hàng tuần, hàng tháng với 
cả bệnh nhân nội, ngoại trú.

- Khoa dinh dưỡng xây 
dựng chế độ ăn điều trị hợp 
lý dựa vào tùy đặc tính của 
từng bệnh, tình trạng bệnh 
và các đặc tính cá thể của 
người bệnh đó và phải có bộ 
phận tiết chế để thực hiện 
chế độ ăn cho  người bệnh.

- Kiểm tra sự tuân thủ 
của người bệnh theo chế độ 
dinh dưỡng đã xây dựng.

- Giải đáp những thắc 
mắc của người bệnh liên 
quan đến chế độ dinh dưỡng 
kể cả khi người bệnh đã ra 
viện.

- Tăng cường phối hợp 
chặt chẽ với các khoa lâm 
sàng, khoa dược, phòng 
chức   năng trong bệnh viện 
để đưa dinh dưỡng thực sự 
trở thành một biện pháp điều 
trị không thể thiếu được đối 
với mỗi người bệnh.
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Nghiên cứu tạo que thử 
để phát hiện nhanh một số độc tố ruột
của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm
TS.Trần Thị Sao Mai 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Các loại thực phẩm dễ bị nhiễm độc do tụ cầu bao gồm các thực phẩm giàu đạm  
như thịt, sữa, thủy sản, trứng, phô mai, rau, củ, quả, bánh kẹo ...

Các vụ ngộ độc thực 
phẩm do độc tố tụ 
cầu là một trong 
những mối nguy 

cơ thường trực đối với người 
tiêu dùng. Các loại thực 
phẩm dễ bị nhiễm độc do tụ 
cầu bao gồm các thực phẩm 
giàu đạm như thịt, sữa, thủy 
sản, trứng, phô mai, rau, củ, 

quả, bánh kẹo ... Theo các 
số liệu thống kê chưa đầy 
đủ của Cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm, Bộ Y tế, trong 
những năm gần đây ở nước 
ta mỗi năm có hàng trăm vụ 
ngộ độc thực phẩm với hàng 
nghìn người mắc, trong đó 
có nhiều ca nặng phải nhập 
viện và không ít các trường 

hợp đã tử vong. Ngoài ra, 
chưa kể đến số trường hợp 
ngộ độc thực phẩm khá lớn 
chưa được thống kê vì nhiều 
lý do. Ngộ độc thực phẩm có 
thể xảy ra ở tất cả các nước 
trên thế giới, các vùng miền 
trong mỗi nước. Việt Nam là 
nước có khí hậu nhiệt đới, 
nóng, ẩm, nguồn thực phẩm 
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Hình ảnh cả các que thử nhanh độc tố tụ cầu được chế tạo thành công trong phòng thí nghiệm

lại dồi dào nên là môi trường 
tốt cho vi khuẩn phát triển, 
trong đó có tụ cầu. 

Độc tố ruột của tụ cầu 
bản chất là ngoại độc tố, 
được chia thành 5 nhóm: 
A, B, C, D và E (nhóm C 
được chia thành C1 và C2). 
Những độc tố này không bị 
mất tính độc ở 1000C sau 30 
phút, không bị phân hủy bởi 
các enzym ở dạ dày và ruột. 
Vì vậy, người ăn phải thực 
phẩm có chứa độc tố của tụ 
cầu tiết ra (cho dù đã được 
nấu kĩ) vẫn có thể dẫn đến 
ngộ độc thức ăn cấp tính với 
các triệu chứng là nôn và đi 
ngoài dữ dội. Hiện nay, để 
phát hiện độc tố ruột tụ cầu, 
người ta thường sử dụng 
các sinh phẩm thương mại 
đắt tiền dựa trên kỹ thuật 
ELISA phức tạp và chỉ thực 
hiện được trong phòng xét 
nghiệm chuyên dụng. Để 
giúp cho việc sàng lọc sớm 
những loại thực phẩm có 
chứa độc tố tụ cầu, nghiên 
cứu tạo que thử nhanh để 
phát hiện các độc tố ruột của 
tụ cầu trong thực phẩm được 
thực hiện nhằm tạo ra những 
que thử nhanh có độ chính 

xác cao, quy trình phân tích 
đơn giản, dễ sử dụng, thời 
gian phát hiện nhanh và rẻ 
tiền.

Bằng phương pháp 
nghiên cứu thực nghiệm trên 
cơ sở những kỹ thuật sinh 
học phân tử hiện đại, nghiên 
cứu đã sản xuất và ứng 
dụng được các kháng thể 
IgY kháng các độc tố ruột tụ 
cầu (SEA, SEB, SEC1, SED 
và SEE), IgY kháng BSA và 
kháng nguyên SEC1 tái tổ 
hợp để tạo que thử phát hiện 
nhanh một số độc tố ruột tụ 
cầu SEA, SEB, SEC1, SED 
và SEE trong thực phẩm dựa 
vào nguyên lí kỹ thuật sắc 
ký miễn dịch cạnh tranh. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy sử 
dụng que thử đã phát hiện 
được 5 loại độc tố ruột tụ cầu 
SE (SEA, SEB, SEC1, SED, 
SEE) trên mẫu thực phẩm 
gây nhiễm thực nghiệm. 
Đối với độ tin cậy của que 
thử cũng đã được xác định 
bởi giới hạn phát hiện của 
phương pháp, cụ thể là với 
các độc tố SEA, SEB và 

SED có giới hạn phát hiện 
trong đệm là 30 ng/ml, trong 
thực phẩm là 9ng/ml ở điều 
kiện phòng thí nghiệm; 
bên cạnh đó, với loại độc 
tố SEC1 và SEE giới hạn 
phát hiện của que thử trong 
dung dịch đệm là 10 ng/ml 
và trong thực phẩm giới hạn 
phát hiện là 9 ng/ml ở điều 
kiện phòng thí nghiệm.

Vì vậy, trên cơ sở nghiên 
cứu đạt được, trong thời gian 
tới que thử xác định nhanh 
độc tố tụ cầu có trong thực 
phẩm sẽ được thử nghiệm 
trên nhiều loại thực phẩm 
khác nhau, được làm lặp 
lại nhiều lần để đánh giá 
độ chính xác và lặp lại của 
phương pháp trước khi đưa 
vào sử dụng. Que thử thanh 
này hứa hẹn sẽ giúp cho 
công tác thanh tra, kiểm 
tra, sàng lọc, phát hiện sớm 
những mẫu thực phẩm có 
nhiễm độc tố tụ cầu mà các 
phương pháp xét nghiệm 
khác thực hiện rất phức tạp 
và tối nhiều thời gian.
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Đánh giá tác động  
của khẩu phần protein 
đến mức độ bài xuất calci qua 
nước tiểu
Nguyễn Đỗ Huy, Vũ Đình Chính,  Đinh Thị Diệu Hằng,
Lê Đức Thuận, Trương Thị Thư

Protein là cơ sở vật 
chất cho hoạt động 
sống của cơ thể. Việc 
cung cấp protein 

trong khẩu phần là thiết yếu. 
Ở Việt Nam hiện nay, cùng 
với sự phát triển của kinh tế-
xã hội thì lượng protein nhất 
là protein động vật như thịt, 
trứng, sữa… ngày càng tăng 
cao trong khẩu phần hàng 
ngày, làm dư thừa hàm lượng 
các acid amin chứa lưu huỳnh 
(methionin, cystein). Trong cơ 
thể, những acid amin chứa lưu 
huỳnh này sẽ chuyển hóa tạo 
ra H+ và SO42-, dẫn đến làm 
tăng bài xuất calci qua nước 
tiểu. Tăng bài xuất calci qua 
nước tiểu có thể gây loãng 
xương nhất là nhóm phụ nữ 
mãn kinh, người cao tuổi và 
làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. 
Điều này dẫn đến làm tăng 
nguy cơ mắc các bệnh liên 
quan đến chuyển hóa protein, 
calci như: sỏi thận, loãng 
xương,... Để góp phần làm 
rõ hơn mối liên hệ giữa khẩu 
phần protein với mức độ bài 
xuất calci qua nước tiểu, trên 
cơ sở đó có thể bước đầu đưa 
ra khuyến nghị về tỉ lệ thành 

phần protein phù hợp cho 
khẩu phần hàng ngày, “Đánh 
giá tác động của khẩu phần 
protein đến mức độ bài xuất 
calci qua nước tiểu” với các 
mục tiêu so sánh lượng calci 
bài xuất qua nước tiểu khi sử 
dụng hai khẩu phần protein 
khác nhau (động vật và thực 
vật), đánh giá được sự tác 
động của khẩu phần protein 
thực vật đến mức độ bài xuất 
calci qua nước tiểu, đồng thời 
đánh giá được sự tác động 
của khẩu phần protein động 
vật đến mức độ bài xuất calci 
qua nước tiểu. 

Bằng thiết kế nghiên cứu 
can thiệp, có đối chứng, trao 
đổi chéo (cross-over). Đối 
tượng và địa bàn nghiên cứu 
là 34 sinh viên nữ, sống trong 
kí túc xá của trường Đại học 
Kĩ thuật Y tế Hải Dương, thời 
gian từ tháng 11/2012-tháng 
2/2013. Đối tượng được 
cung cấp ba bữa ăn chính 
trong thời gian nghiên cứu 
tại phòng thực hành của bộ 
môn Tiết chế dinh dưỡng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy 
lượng calci bài xuất qua nước 
tiểu khi sử dụng protein động 

vật cao hơn đáng kể so với 
khi sử dụng protein thực vật. 
Sử dụng khẩu phần protein 
thực vật làm giảm lượng calci 
bài xuất qua nước tiểu so với 
khẩu phần bình thường (Mức 
độ giảm calci bài xuất qua 
nước tiểu sau khi thực hiện 
khẩu phần trong thời gian 
18-20 ngày của hai nhóm 
A, B lần lượt là 61,88% và 
49,12%). Sử dụng khẩu phần 
protein động vật làm tăng 
lượng calci bài xuất qua nước 
tiểu so với khẩu phần bình 
thường (Mức độ tăng calci 
bài xuất qua nước tiểu sau 
khi thực hiện khẩu phần trong 
thời gian 18-20 ngày của hai 
nhóm A, B lần lượt là 21,45% 
và 27,65%). Bên cạnh đó, kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy 
thời gian thực hiện khẩu phần 
protein thực vật càng dài thì 
lượng calci bài xuất qua nước 
tiểu càng giảm. Từ đó đưa ra 
khuyến nghị nên thực hiện 
một khẩu phần protein hợp 
lý (12% ∑ N) và tỷ lệ protein 
động vật = 1/4 – 1/2  protein 
tổng số thì có thể giảm lượng 
calci cần ăn (uống) vào cơ 
thể.
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Acid sorbic, acid 
benzoic và dẫn xuất 
muối của chúng 
là những phụ gia 

không gây độc, được phép 
sử dụng khi chỉ cho nồng độ 
đủ để bảo quản sản phẩm. 
Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá 
hàm lượng cho phép sẽ ảnh 
hưởng tới sức khoẻ, gây ngộ 
độc cấp và mạn tính. Bên 
cạnh đó, chất tạo ngọt nhân 
tạo là hợp chất có vị ngọt rất 
cao so với đường saccharose 
nhưng không có giá trị dinh 
dưỡng. Những chất này 
thường được dùng trong thực 
phẩm cho người bệnh thừa 
cân, đái tháo đường hay 
ăn kiêng với giới hạn tối đa 
theo quy định của Bộ Y tế. 
Tuy vậy, chất tạo ngọt có thể 
gây ảnh hưởng tới sức khỏe 
người dùng ở các mức độ 
khác nhau tuỳ thuộc vào liều 
lượng đưa vào cơ thể. 

Hiện nay, tại các labo 
kiểm nghiệm thực phẩm có 
rất nhiều phương pháp khác 
nhau để xác định chất bảo 

Phụ gia thực phẩm, chất bảo quản hóa học,  
chất làm ngọt nhân tạo có nhiều trong những đồ ăn,  
thức uống đầy mầu sắc và ngọt ngào như thế này

Nghiên cứu phương pháp phân tích đồng thời  
chất tạo ngọt Saccarin, Aspartam  
và chất bảo quản Acid benzoic, Acid sorbic 
trong đối tượng thực phẩm
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thúy
Labo Xét nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm,
 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
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quản và chất tạo ngọt, nhưng 
chưa có phương pháp định 
lượng đồng thời các chất 
này trong thực phẩm. Xuất 
phát từ vấn đề trên, đề tài: 
“Nghiên cứu phương pháp 
phân tích đồng thời chất tạo 
ngọt saccarin, aspartam và 
chất bảo quản acid benzoic, 
acid sorbic trong đối tượng 
thực phẩm” nhằm mục đích 
xây dựng phương pháp 
xác định đồng thời chất tạo 
ngọt nhân tạo (saccarin, 
aspartam) và chất bảo quản 
(acid benzoic, acid sorbic) 
trong thực phẩm bằng hệ 
thống HPLC. 

Nghiên cứu được thực 
hiện bằng phương pháp 
thực nghiệm trên đối tượng 
nghiên cứu là áp dụng 
phương pháp xác định đồng 
thời acid benzoic, acid sorbic 
và chất tạo ngọt saccharin, 
aspartam trong thực phẩm 
theo TCVN 8471: 2010  

(nhưng có sự điều chỉnh, 
thay đổi trong quá trình xử lý 
mẫu và thông số chạy máy 
HPLC khi phân tích) trên bảy 
nền mẫu thực phẩm là bánh 
đậu xanh, kẹo, thạch rau 
câu, nước ngọt, ô mai, xúc 
xích, dưa chuột muối. Địa 
điểm nghiên cứu tại Labo 
Xét nghiệm Vệ sinh An toàn 
Thực phẩm, trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 
Qua quá trình phân tích thực 
nghiệm, nghiên cứu đã thu 
được các kết quả phù hợp 
với mục tiêu đề ra:

(1). Xây dựng được 
phương pháp phân tích đồng 
thời saccharin, aspartam, 
acid sorbic và acid benzoic 
phù hợp với điều kiện kỹ 
thuật tại labo xét nghiệm an 
toàn thực phẩm, trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

(2). Phương pháp cải 
tiến ở nghiên cứu này cũng 

cho thấy những ưu điểm:
- Mẫu được xử lý đơn 

giản, nhanh bằng cách sử 
dụng bể siêu âm kết hợp với 
MeOH và chiết được nhiều 
chất phân tích từ các nền 
mẫu thực phẩm khác nhau.

- Độ tin cậy của phương 
pháp được thể hiện bởi độ 
đúng, độ chụm đạt theo yêu 
cầu của AOAC, MDL, MQL. 
Do đó, phương pháp cho độ 
nhạy và độ chính xác cao.

Trên cơ sở kết quả nghiên 
cứu thu được, phương pháp 
phân tích đồng thời chất tạo 
ngọt saccarin, aspartam và 
chất bảo quản acid benzoic, 
acid sorbic trong đối tượng 
thực phẩm sẽ được áp dụng 
tại Labo Xét nghiệm Vệ sinh 
An toàn Thực phẩm, trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương trong công tác kiểm 
nghiệm, đào tạo và nghiên 
cứu khoa học.

Hình ảnh sắc đồ chuẩn hỗn hợp chuẩn 1 ppm của các chất phân tích.
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Đánh giá kiến thức, thực hành của hộ sinh 
trong chăm sóc giai đoạn 2 và 3 
của chuyển dạ đẻ thường tại Bệnh viện 
Phụ sản Hải Dương năm 2014
ThS. Trần Thị Bích Thảo 
Khoa Y học Lâm sàng 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kiến thức và thực 
hành của hộ sinh 
(HS) về chăm sóc 
chuyển dạ đóng 

vai trò quyết định đến đến 
sức khỏe của bà mẹ và sơ 
sinh vì họ là người trực tiếp 
thực hiện chăm sóc sản phụ 
trong giai đoạn này. 

Nghiên cứu “ Đánh giá 
kiến thức, thực hành của 
hộ sinh trong chăm sóc giai 
đoạn 2 và 3 của chuyển dạ 
đẻ thường tại Bệnh viện Phụ 
sản Hải Dương năm 2014”  
với các mục tiêu: (1) Mô tả 
kiến thức của hộ sinh về 
chăm sóc giai đoạn 2 và 3 
của chuyển dạ đẻ thường tại 
bệnh viện Phụ Sản tỉnh Hải 
Dương năm 2014; (2) Đánh 
giá kỹ năng đỡ đẻ ngôi chỏm 
và xử trí tích cực giai đoạn 3 
của chuyển dạ của những 
hộ sinh trên.

Nghiên cứu cắt ngang 
sử dụng phương pháp mô tả 
được thực hiện tại 02 khoa 
lâm sàng bệnh viện Phụ sản 
Hải Dương từ tháng 12/2013 
đến tháng 5/2014. Tổng số 

có 40 HS được phỏng vấn 
theo bộ câu hỏi được thiết kế 
sẵn. Quan sát thực hành 02 
quy trình (đỡ đẻ ngôi chỏm 
và xử trí tích cực giai đoạn 
3 của chuyển dạ) với bảng 
kiểm được xây dựng sẵn. 
Tiến hành 10 cuộc phỏng 
vấn sâu đối với các HS. Các 
số liệu định lượng sau khi 
thu thập và làm sạch được 
nhập và phân tích bằng 
phần mềm SPSS 16.0. Số 
liệu định tính được xử lý và 
phân tích theo chủ đề.

Kết quả phỏng vấn cho 
thấy có 77,5% HS đạt kiến 
thức về kỹ thuật đỡ đẻ ngôi 
chỏm, 52,5% đạt kiến thức 
về xử trí tích cực giai đoạn 
3. Một số kiến thức có kết 
quả thấp như: 25,0% có kiến 
thức đúng về kỹ năng giao 
tiếp. Việc giải thích, động 
viên để sản phụ yên tâm hợp 
tác là rất quan trọng, góp 
phần giảm thiểu tình trạng 
thay đổi tâm lý dẫn đến các 
diễn biến bất thường trong 
chuyển dạ. Cũng vì lý do 
đó, nội dung chăm sóc tinh 

thần đã được đưa vào chuẩn 
năng lực của HS Việt Nam 
mới công bố gần đây và đề 
nghị các bệnh viện cần đào 
tạo nâng cao thái độ của HS 
trong chăm sóc chuyển dạ. 

Bên cạnh đó chỉ có 
42,5% có kiến thức đúng 
về đảm bảo vô khuẩn. Đảm 
bảo vô khuẩn là khâu quan 
trọng trong chăm sóc sản 
phụ, việc này được chỉ ra 
trong nhiều nghiên cứu. Ví 
dụ: nghiên cứu của Ali năm 
2010 tại Bát đa, Irắc chứng 
minh và khẳng định việc 
giữ sạch sẽ và vô trùng liên 
quan đến hiệu suất của HS 
trong quá trình tiến hành đỡ 
đẻ. Điều này được coi như 
một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của HS để giúp 
cho sản phụ cảm thấy thoải 
mái. Tuy nhiên, trong nghiên 
cứu này, kiến thức về thực 
hiện vô khuẩn khi chăm sóc 
chuyển dạ vẫn chưa được 
tiến hành tốt. 

Trong kỹ thuật đỡ đẻ: 
không ai có kiến thức về kẹp 
cắt rốn chậm, dù lợi ích của 
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động tác này đã được chứng 
minh là giảm nguy cơ thiếu 
máu cho trẻ và được Bộ Y 
tế quy định trong Hướng 
dẫn quốc gia về các dịch vụ 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
trong xử trí tích cực giai đoạn 
3 còn thiếu kiến thức để phối 
hợp 2 tay tách bánh rau khỏi 
tử cung (17,5%) và xoa đáy 
tử cung sau sổ rau (20,0%). 
Mặc dù đây là một động tác 
vô cùng đơn giản nhưng lại 
có hiệu quả tốt trong việc 
phòng tránh chảy máu sau 
đẻ. Tuy nhiên, kiến thức này 
vẫn còn chưa được chú ý 
đúng mức. Như vậy cần tiếp 
tục tập huấn về xử trí tích cực 
giai đoạn 3 của chuyển dạ, 
đồng thời cần thường xuyên 

lượng giá kiến thức của HS 
về các nội dung đã được học 
bổ sung nhằm giúp họ có 
kiến thức đúng và áp dụng 
kiến thức mới vào quá trình 
chăm sóc chuyển dạ.

Kết quả thực hành: về 
kỹ thuật đỡ đẻ ngôi chỏm 
các HS thực hiện tương 
đối thành thạo, tuy nhiên 
không ai tiến hành kẹp cắt 
rốn chậm (tương đồng với 
kết quả phần kiến thức). 
Trong kỹ thuật xử trí tích cực 
giai đoạn 3, không có HS 
nào thực hiện đúng tất cả 
các bước, chỉ có 12,5% HS 
tiến hành đầy đủ 3 bước cơ 
bản của kỹ thuật xử trí tích 
cực giai đoạn 3 theo quy 

định của Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO). Điều này cũng 
tương đồng với nghiên cứu 
Đánh giá Người đỡ đẻ có kỹ 
năng ở Việt Nam khi 12,0% 
HS tham gia nghiên cứu 
thực hiện đúng các bước 
quan trọng.

Nghiên cứu đã đưa ra 
một số bằng chứng để các 
nhà quản lý có kế hoạch 
quản lý, giám sát thực hiện 
quy trình thực hành; xây 
dựng kế hoạch đào tạo huấn 
luyện và giáo dục thay đổi 
hành vi để nâng cao chất 
lượng chăm sóc chuyển dạ, 
góp phần giảm tỷ lệ tai biến 
và tử vong mẹ trong giai 
đoạn này.

Việc giữ sạch sẽ và vô trùng được coi như một trong những nhiệm vụ  
quan trọng của HS để giúp cho sản phụ cảm thấy thoải  mái
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Cách phòng chống 
dịch Mers 
TS. Nguyễn Hằng Lan
Phó GĐ Bệnh viện  
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Vi rus MERS-CoV.

Hội chứng Hô 
hấp Trung 
Đông (Middle 
East Respiratory 

Syndrome - MERS) là một 
căn bệnh về hô hấp gây ra 
bởi một loại virus Corona 

mới phát hiện được gọi là 
“Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus” 
(MERS-CoV) - là một dạng 
virus kết hợp 2 yếu tố nguy 
hiểm: khả năng lây nhiễm 
và tỷ lệ tử vong cao. Virus 

Coronavirus là một nhóm 
virus thông thường gây 
nhiễm khuẩn đường hô hấp 
cấp tính đồng thời là một 
“người anh em họ” với virus 
gây ra đại dịch SARS năm 
2003. 
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Hội chứng MERS đã 
được báo cáo lần đầu tiên 
ở Saudi Arabia vào năm 
2012. Có 25 quốc gia trên 
thế giới ghi nhận đã mắc 
MERS-CoV, trong đó khu 
vực Trung Đông có 09 quốc 
gia (Ả rập Xê út, Qatar, Tiểu 
vương quốc Ả rập thống 
nhất, Oman, Yemen, Cô 
oét, Lebenon, Jordan, Iran). 
Châu Âu có 09 quốc gia 
(Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, 
Tây Ban Nha,  Hà Lan, Italia, 
Áo, Thổ Nhĩ Kỳ). Châu Mỹ 
có 01 quốc gia là Mỹ, Châu 
Phi có 03 quốc gia (Ai Cập, 
Tunisia, Algeria). Châu Á 
có 04 quốc gia (Malaysia, 
Philippin, Hàn Quốc, Thái 
lan…). 

MERS từ đâu đến?
Đã có những nghiên cứu 

chỉ ra rằng virus gây dịch 
MERS lây truyền từ lạc đà 
qua người. Tuy nhiên, chưa 
có giải thích chi tiết về cách 
thức lây nhiễm virus từ lạc 
đà sang người. Thêm nữa 
không phải tất cả những 
người mắc bệnh đều tiếp 
xúc với động vật. Để phòng 
tránh nguy cơ này chúng 
ta nên tránh sử dụng sữa 
lạc đà chưa được tiệt trùng, 
không ăn pho mai và thịt lạc 
đà khi chưa nấu chín. Ngoài 
ra, virus này cũng đã được 
tìm thấy trong một loài dơi ở 
Saudi Arabia.

Bệnh MERS lây truyền 
như thế nào?

Bệnh lây truyền từ người 
qua người xảy ra khi có tiếp 
xúc gần giữa bệnh nhân với 
người nhà hay nhân viên y 

tế. Thậm chí, cũng có thể 
lây truyền giữa nhân viên y 
tế. Tuy nhiên, bệnh có thể 
lây truyền qua nhiều đường 
khác nhau. Chưa có bất kỳ 
trường hợp nào được ghi 
nhận rằng virus có thể lây 
nhiễm mà không có mối 
liên hệ chặt chẽ với người 
bệnh, chẳng hạn như việc 
ngồi cạnh một ai đó trên 
máy bay hay cùng chuyến 
tàu xe...

Các triệu chứng để 
nhận biết bệnh MERS?

MERS thường có biểu 
hiện tình trạng nhiễm khuẩn 
đường hô hấp cấp như sau:

- Sốt trên 38°C.
- Ho, có thể ho kéo dài, 

dai dẳng trong nhiều ngày.
- Khó thở, có tổn thương 

nhu mô phổi (viêm phổi 
hoặc hội chứng suy hô hấp 
cấp tiến triển) dựa trên lâm 
sàng hoặc hình ảnh Xquang 
tổn thương phổi ở các mức 
độ khác nhau và kèm theo 
có hội chứng suy thận cấp. 
Tuy nhiên, cũng có nhiều 
trường hợp nhiễm MERS-
CoV nhưng không có biểu 
hiện triệu chứng.

- Đau họng, đau cơ, đau 
khớp, khó thở và diễn biến 
viêm phổi nhanh chóng.

- Một số người nhiễm 
virus MERS có triệu chứng 
về đường tiêu hóa bao gồm 
tiêu   chảy và buồn nôn.

 Người bệnh nếu thấy 
có những dấu hiệu như sau 
thì nên đến các cơ sở y tế 
để được thăm khám, kiểm 
tra sức khỏe:

- Nhiễm khuẩn đường 
hô hấp cấp, có sốt (trên 
38°C) và ho dai dẳng. Nghi 
ngờ có bệnh viêm phế quản 
phổi.

- Trước đó có tiền sử 
đi/đến vùng bán đảo Arab 
hoặc các nước láng giềng 
trong vòng 14 ngày...

Ai có nguy cơ cao mắc 
MERS?

Theo Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO), nhóm nguy cơ 
cao là những người mắc 
bệnh đái tháo đường, suy 
thận, bệnh phổi mạn tính, 
những người bị bệnh miễn 
dịch. Do vậy, những đối 
tượng này nên tránh tiếp 
xúc với động vật, đặc biệt là 
lạc đà, nhất là khi đến các 
trang trại, chợ, chuồng trại 
những nơi virus Corona có 
khả năng lưu hành. Phần 
lớn bệnh nhân nhiễm Mers-
CoV có thể lây truyền trực 
tiếp từ người sang người 
thông qua tiếp xúc gần hoặc 
nước bọt.

Thuốc điều trị MERS?
Hiện nay chưa có thuốc 

điều trị hay vắc-xin dự 
phòng MERS-CoV. MERS-
CoV là một dịch bệnh mới 
xuất hiện và lây lan nhanh 
trong thời gian ngắn. Chính 
vì vậy hiện không có thuốc 
đặc hiệu được khuyến cáo 
sử dụng cho dịch bệnh 
nguy hiểm này. Không có 
phương pháp điều trị cụ 
thể cho bệnh do MERS-
CoV gây ra. Chăm sóc y tế 
là biện pháp hỗ trợ và giúp 
làm giảm triệu chứng.
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Virus MERS-CoV xuất phát từ khu vực Trung Đông.

Phòng bệnh bằng cách 
nào?

Đeo khẩu trang khi 
tiếp xúc chỗ đông người 
để phòng tránh bệnh. Chủ 
động phòng chống dịch 
bệnh bằng cách thực hiện 
những biện pháp sau đây:

- Súc miệng bằng nước 
sát khuẩn.

- Rửa tay thường xuyên 
bằng xà phòng và nước. 
Nếu không có sẵn xà bông 
và nước, hãy dùng thuốc rửa 

tay có chất cồn.
- Che mũi và miệng 

bằng khăn giấy khi ho hoặc 
hắt hơi và vứt khăn này vào  
sọt    rác. Nếu không có 
khăn giấy, hãy ho hoặc hắt 
hơi vào cánh tay trên của 
mình.

- Tránh chạm vào mắt, 
mũi và miệng của mình bằng 
tay chưa rửa sạch. Tránh tiếp 
xúc gần gũi như dùng chung 
ly tách, hoặc dùng chung đồ 
dùng ăn uống, v.v...với người 
bệnh.

- Làm sạch và khử trùng 
thường xuyên các bề mặt 
chạm vào như đồ chơi và tay 
nắm cửa ra vào.

- Hạn chế tiếp xúc trực 
tiếp với người bị bệnh viêm 
đường hô hấp cấp tính. Khi 
cần thiết phải tiếp xúc với 
người bệnh phải đeo khẩu 
trang y tế đúng cách và giữ 
khoảng cách khi tiếp xúc.

- Tránh tiếp xúc với 
động vật, vật nuôi, nếu đã 
tiếp xúc phải rửa tay bằng 
xà phòng.
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I. Sơ lược lý lịch
- Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THU
- Quê quán:  Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín,  

Thành phố Hà Nội.
- Tốt nghiệp: Trường Đại học Y Hà Nội.
- Học vị:  Tiến sĩ y khoa chuyên ngành  

Gây mê hồi sức
- Chức vụ:  Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức
  Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
II. Tóm lược quá trình công tác:
- 9/2001 - 6/2007: Giảng viên Bộ môn Gây mê hồi sức -  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I - Bộ Y tế.
- 7/2007 -8/2012: Giảng viên Bộ môn Gây mê hồi sức-  

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
- 9/2012 - 9/2013: Phó Trưởng Gây mê hồi sức -  

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
- 10/2013 - nay: Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức -  

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
III. Các công trình đã được công bố
1. Sách: THUỐC GIÃN CƠ - bằng chứng nghiên cứu và sử dụng trong gây mê hồi sức. 
Nhà xuất bản y học 2013

2.  Đánh giá tác dụng giãn cơ để đặt nội khí quản và tác dụng phụ của succinylcholin với 
các liều khác nhau. Tạp chí Nghiên cứu Y học 47 (1), trường Đại học Y Hà Nội 2007,  
tr 44 - 49  

3. Tuổi ảnh hưởng lên sự tồn dư giãn cơ của vecuronium. Tạp chí Nghiên cứu Y học 76 (5), 
trường Đại học Y Hà Nội 2011, tr 64-69.  

4. Hiệu quả của giải giãn cơ của các liều neostigmin. Tạp chí Nghiên cứu Y học 76 (5), 
trường Đại học Y Hà Nội 2011, tr 64-69.  

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian gây mê lên tình trạng giãn cơ tồn dư sau mổ của 
vecuronium. Tạp chí Y học Việt Nam tập 406, tháng 5/2013, tr 442 – 447

6. Ảnh hưởng của nhiệt độ thực quản đến tình trạng giãn cơ tồn dư của vecuronium. Tạp 
chí Y học thực hành số 901/2013, tr 288 - 292

IV. Khen thưởng
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013

Chân dung 
nhà khoa học

TS Nguyễn Thị Minh Thu
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n Ngày 7/5/2015, Đảng bộ trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức 
thành công đại hội lần thứ XXI (nhiệm 
kỳ 2015-2020). 

Đại biểu tham dự có TS. Phạm Văn Tác- 
Ủy viên BCS Đảng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ 
Tổ chức cán bộ; Ths Nguyễn Minh Lợi - Phó 
Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ & Đào 
tạo, Bộ Y tế. Đồng chí Đoàn Việt Hùng - Tỉnh 
ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Hải Dương, 
chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Đồng 
chí Nguyễn Trọng Tuệ - Phó Bí thư Thành Ủy 
Hải Dương; Các đồng chí Thường vụ, Thành 
ủy viên, lãnh đạo và chuyên viên các ban 
xây dựng Đảng của Thành ủy Hải Dương, 
đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự, Hội 
cựu chiến binh thành phố. cùng 148 đại biểu 
chính thức của 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã 

cho thấy: nhiệm kỳ 2010-2015 đã để lại nhiều 
dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quá trình 
xây dựng và phát triển Nhà trường. Đảng bộ 
trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm 
vụ chính trị của Nhà trường trên các lĩnh vực: 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng 
dịch vụ y tế, tiêu biểu như: mở mã ngành 
đào tạo Bác sĩ đa khoa, thành lập và đưa 
Bệnh viện hạng II đi vào hoạt động, đội ngũ 
Tiến sĩ, Thạc sĩ tăng nhanh, Trường có cơ sở 
vật chất, trang thiết bị kỹ thuật khang trang, 
hiện đại. Trong nhiệm kỳ, Nhà trường được 

tặng 07 cờ, trong đó có 01 Cờ Thi đua của 
Chính phủ và 01 Cờ “Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh tiêu biểu 5 năm”.
Tại Đại hội, BCH đảng bộ trường cũng 

đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những 
khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân từ 
đó rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở 
xác định rõ điểm mạnh, yếu, những thuận 
lợi, khó khăn thách thức trong thời gian tới 
đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm 
kỳ 2015-2020. BCH Đảng bộ Trường khóa 
XX cũng đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực 
hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm 
kỳ vừa qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 4 BCHTW khóa XI và nêu các giải 
pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Tại đại 
hội có 09 tham luận đại diện cho tiếng nói 
của đảng viên trong toàn đảng bộ về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Các 
tham luận đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ và 
tinh thần, trách nhiệm của mỗi đồng chí 
đảng viên trong đánh giá, nhận xét những 
ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua đồng thời 
đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm 
vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, 

Đại biểu Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp 
hành Đảng bộ trường khóa XXI gồm 13 đồng 
chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí 
dự Đại hội Đảng bộ thành phố. 

n  Nữ Bí thư Đảng bộ Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đầu tiên  
(2015 - 2020). 
Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Ngày 12/5/2015, BCH Đảng bộ Trường khóa 
XXI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu 
Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí 
thư, và Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm UB Kiểm 

Đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu  
BCH đảng bộ trường khóa XXI.
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tra nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại biểu thành ủy 
Hải Dương tham dự có đồng chí Vũ Quang 
Ánh – Phó Chủ tịch UB mặt trận tổ quốc 
thành phố, thành viên tổ công tác thành ủy 
Hải Dương; TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính 
- Chủ tịch Hội đồng Trường, Bí thư đảng bộ 
Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2010-2015).
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, 

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính đã chúc 
mừng các đồng chí vừa trúng cử vào BCH 
Đảng bộ trường khóa XXI và khẳng định: để 
xứng đáng với sự tín nhiệm của đại hội, mỗi 
đồng chí trong BCH đảng bộ trường khóa 
mới phải đổi mới tư duy, tập trung trí tuệ, 
phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất 
nhằm tạo ra ý chí, sức mạnh tập thể. BCH 
đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ 
trường khóa XXI đã đề ra, đặc biệt tiếp tục 
ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; 
từng bước đổi mới cơ chế tài chính theo Nghị 
định 16 của Chính phủ về vấn đề tự chủ từng 
phần tiến tới tự chủ toàn diện; tiếp tục đổi 
mới từ phát triển theo chiều rộng sang phát 
triển theo chiều sâu, giữ vững quy mô đào 
tạo, tăng cường cung ứng dịch vụ y tế và 
nghiên cứu khoa học…
Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội 

nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khoá XXI đã 
bầu Ban thường vụ đảng ủy gồm 03 đồng 

chí, UB Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Trong đó 
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng 
đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ, Ths Nguyễn 
Văn Khởi – Phó Bí thư, Ths Nguyễn Thành 
Hưng – ủy viên BTV kiêm chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt 
BCH đảng bộ Trường khóa XXI, TS.BS Đinh 
Thị Diệu Hằng đã phát biểu cám ơn sự quan 
tâm giúp đỡ của thành ủy Hải Dương, đặc 
biệt sự quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ của 
TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính đồng thời 
cam kết trong nhiệm kỳ tới tập thể BCH đảng 
bộ sẽ phát huy truyền thống của Đảng ủy 
nhà trường, chung sức đồng lòng vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo 
tập thể CB,VC và HSSV thực hiện thắng lợi 
nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường khóa XXI 
theo phương châm: “đoàn kết, đổi mới, hiệu 
quả, hội nhập” - góp phần xây dựng Đảng bộ 
trường trong sạch vững mạnh, các tổ chức 
quần chúng vững mạnh xuất sắc.

n Đoàn công tác của Vụ Tổ chức  
biên chế - Bộ Nội vụ thăm và làm 
việc tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế  
Hải Dương. 
Ngày 21/8/2015, Đoàn công tác của Vụ 

Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ do ThS. Thái 
Quang Toản – Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã 
đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế Hải Dương. Sau khi nghe TS.BS. 
Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng trường báo 

 BCH Đảng bộ Trường khóa XXI chúc mừng   
TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - Chủ tịch Hội đồng 

Trường, Bí thư đảng bộ Trường khóa XX  
(Nhiệm kỳ 2010-2015).

Đoàn công tác của Vụ Tổ chức biên chế -  
Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Trường Đại học  

Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
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cáo Đoàn những kết quả nổi bật của Nhà 
trường trên các lĩnh vực: phát triển đội ngũ, 
thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tuyển 
dụng, đào tạo, bổ nhiệm và thực hiện chế 
độ chính sách đối với công chức, viên chức 
và người lao động, Đoàn công tác  đã đánh 
giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể 
thày và trò Nhà trường đồng thời khẳng định 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
là đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy 
định của Nhà nước và cơ quan cấp trên về 
công tác Tổ chức cán bộ góp phần thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; 
Thay mặt đoàn, ThS. Thái Quang Toản đề 
nghị Trường cần tiếp tục hoàn thiện cơ cấu 
tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động của 
Bệnh viện thuộc Trường; rà soát, sửa đổi, 
bổ sung quy chế làm việc, quy chế đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, viên chức, quy hoạch 
cán bộ quản lý các khoa, phòng, bộ môn để 
tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao 
góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng 
đào tạo, phát huy những thế mạnh của Nhà 
trường.

n TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính  
nhận danh hiệu “Trí thức KHCN tiêu 
biểu Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam 
năm 2015”. 

Ngày 20/8/2015 tại TP.Đà Nẵng, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
đã tổ chức Hội Nghị Thi đua yêu nước và Tôn 
vinh trí thức tiêu biểu Liên hiệp Hội Khoa học 
Kỹ thuật Việt Nam 2015. Với những thành 
tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học 
và ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp 
giáo dục đào tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng 
cao sức khỏe nhân dân đồng đồng thời có 
nhiều nỗ lực trong việc phát triển đội ngũ 
trí thức Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương và nhiều sáng kiến, đóng góp cho 
sự phát triển của ngành y tế, TTND.PGS.TS 
Vũ Đình Chính - Ủy viên BCH Liên hiệp Hội 
tỉnh Hải Dương; Chủ tịch Hội đồng Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã vinh dự 
là một trong 56 trí thức thuộc Liên hiệp Hội 
Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành phố trong 
cả nước được trao tặng danh hiệu “Trí thức 
KHCN tiêu biểu Liên hiệp các Hội KHKT 
Việt Nam năm 2015”.

n TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính nhận 
danh hiệu Nhà lãnh đạo xuất sắc thời 
kỳ hội nhập năm 2015 và Tượng vàng 
Thánh Gióng. 
Ngày 09/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, Trung ương Hội 
Khoa học Phát triển nguồn nhân lực - Nhân 
tài Việt Nam tổ chức chương trình Lễ Tôn 
vinh Nhân tài Đất Việt năm 2015 cho hơn 
100 các nhà lãnh đạo, quản lý, trí thức, doanh 
nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Nhà Lãnh đạo 
xuất sắc thời kỳ hội nhập. Với những thành 
tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào 
tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe 
nhân dân, TTND.PGS.TS. Vũ Đình Chính, 
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đã vinh dự được nhận danh 
hiệu Nhà lãnh đạo xuất sắc thời kỳ hội nhập 
năm 2015 và Tượng vàng Thánh Gióng. 
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, 
một lần nữa khẳng định và ghi nhận những 
đóng góp to lớn của TTND.PGS.TS Vũ Đình 
Chính trong quá trình xây dựng và phát triển 

GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp  
hội KHKT Việt Nam trao Cúp và Bằng khen  
tặng danh hiệu “Trí thức KHCN tiêu biểu  

Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam năm 2015” 
cho TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính.
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Nhà trường, nối tiếp truyền thống đoàn kết, 
năng động, sáng tạo, vươn lên trong mọi khó 
khăn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của Nhà trường.

n TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính được 
tôn vinh Trí thức Việt Nam tiêu biểu  
vì Sự nghiệp Phát triển cộng đồng 
năm 2015. 
Ngày 16/5/2015, Tạp chí Trí thức và Phát 

triển phối hợp cùng Truyền thông Đại Dương 
và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ 
chức Lễ trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí 
và Tôn vinh Trí thức Việt Nam tiêu biểu vì Sự 
nghiệp Phát triển cộng đồng năm 2015 tại 
Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tham gia cuộc thi 
có hơn 300 tác phẩm báo chí viết về các trí 
thức Việt Nam tiêu biểu từ các nhà văn, nhà 
báo trên khắp mọi miền đất nước. Trong số 
đó có 162 tác phẩm được Ban tổ chức lựa 
chọn đăng tải trên các ấn phẩm của tạp chí 
Trí thức và Phát triển. Với những thành tích 
và cống hiến trong quá trình đào tạo nguồn 
nhân lực y tế, tham gia nghiên cứu khoa học 
và khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe 
nhân dân, TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - 
Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương đã vinh dự là một trong 100 trí 
thức Việt Nam tiêu biểu – nhân vật được tôn 
vinh tại cuộc thi. Với ý nghĩa nhân văn và 

lan tỏa - Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền 
và tôn vinh những chân dung trí thức Việt 
Nam tiêu biểu nhân tổng kết 30 năm công 
cuộc đổi mới, hướng tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII. Thông qua cuộc thi, hình 
ảnh người trí thức Việt Nam trong công cuộc 
đổi mới, hội nhập và phát triển; xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc đã được khắc họa đậm nét 
và thể hiện một cách sinh động, góp phần 
cổ vũ động viên tầng lớp trí thức cả nước nỗ 
lực cống hiến nhiều hơn nữa trong lao động 
sáng tạo vì sự phát triển cộng đồng và phồn 
vinh của đất nước.

n UBND thành phố Hải Dương  
tặng giấy khen cho Hiệu trưởng,  
Bí thư Đảng ủy và Chi bộ Đào tạo - 
Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương. 
Chiều ngày 15/5/2015,UBND thành phố 

Hải Dương đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên 
tiến lần thứ IV và tổng kết 4 năm thực hiện 
Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính Trị khóa (XI) 
về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tới dự có các đồng chí đại diện cho 

lãnh đạo tỉnh Hải Dương, thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Dương, 
đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố 
Hải Dương. Trong 5 năm qua, Trường Đại 

Đ/C Vũ Ngọc Phương Chủ tịch Trung ương 
Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực -  

nhân tài Việt Nam trao Biểu tượng  
“Nhà Lãnh đạo Xuất sắc thời kỳ Hội nhập”  

cho TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính.

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - Chủ tịch Hội đồng 
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

nhận kỷ niệm chương nhân vật cuộc thi  
tác phẩm báo chí và Tôn vinh Trí thức Việt Nam 

tiêu biểu năm 2015.
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học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức và 
thực hiện các cuộc vận động như thi đua Dạy 
tốt - Học tốt, “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”… qua đó đã góp phần 
xây dựng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh của thành phố Hải Dương 
và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Qua 
các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều 
gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và 
cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều thành 
tích xuất sắc trên các lĩnh vực, mỗi thầy, cô 
giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến 
lần thứ IV, TS. Đinh Thị Diệu Hằng, Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng, và Chi bộ Đào tạo - 
Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương đã được Chủ tịch UBND thành phố 
trao tặng giấy khen do đã có những thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-
TWngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

n Ngày 28/5/2015, Hội đồng trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  
đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì 
của TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - 
Chủ tịch Hội đồng. 
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng 

nhà trường báo cáo kết quả thực hiện kế 
hoạch hoạt động 4 tháng đầu năm của Nhà 
trường, những điểm còn tồn tại, hạn chế và 
phương hướng, nhiệm vụ công tác của Nhà 
trường trong thời gian tiếp theo của năm. 
Cũng trong chương trình phiên họp, Hiệu 
trưởng đã báo cáo Hội đồng nội dung dự thảo 
sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường phù hợp với quy định mới của Luật 
giáo dục Đại học năm 2012, Điều lệ Trường 
Đại học 2014 và tình hình cụ thể của nhà 
trường. Các thành viên Hội đồng đã đóng 
góp nhiều ý kiến, ghi nhận, đánh giá cao 
sự nỗ lực của Hiệu trưởng, lãnh đạo trường 
trong quản lý điều hành và thực hiện quyết 
nghị của Hội đồng, đồng thời chất vấn, đề 
nghị hiệu trưởng giải trình, làm rõ các vấn 
đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 
kế hoạch của nhà trường và đóng góp ý kiến 

cho việc xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo 
sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Trường. Hội đồng cũng thông qua đề án 
thành lập đơn vị huấn luyện kỹ năng tiền lâm 
sàng; thông qua chức năng, nhiệm vụ của 
các Ban Giám sát của Hội đồng; thông qua 
nội dung dự thảo thành lập Quỹ Tuệ Tĩnh và 
giải thưởng Tuệ Tĩnh với mục đích sử dụng 
để hỗ trợ và tôn vinh những HSSV và CBVC 
nỗ lực vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong 
giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và 
cung ứng dịch vụ y tế. Hội đồng cũng đề 

TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng -  
Hiệu trưởng báo cáo Hội đồng kết quả thực hiện  

kế hoạch hoạt động và phương hướng, 
nhiệm vụ công tác của Nhà trường.

TS. Đinh Thị Diệu Hằng, Bí thư Đảng ủy  
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

nhận giấy khen của UBND thành phố Hải Dương  
do đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}



hmtu

HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY (HMTU)  35

nghị Hiệu trưởng chỉ đạo hoàn chỉnh chi tiết, 
cụ thể kế hoạch hoạt động theo quí, năm tài 
chính phục vụ cho hoạt động giám sát của 
Hội đồng và xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển nguồn nhân lực cho từng chuyên 
ngành, đặc biệt là Y đa khoa, Y học cơ sở 
và các chuyên ngành kỹ thuật, điều chỉnh 
lại thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện, 
coi trọng việc đảm bảo chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, xuất bản giáo trình, 
tập trung phát triển chương trình đào tạo 
điều dưỡng và xét nghiệm theo chuẩn năng 
lực và xây dựng quan hệ viện – trường bảo 
đảm sự công khai, dân chủ, minh bạch và 
đổi mới, hiệu quả, hội nhập trong mọi lĩnh 
vực hoạt động của Nhà trường.

n Trao quyết định bổ nhiệm Kế toán 
trưởng. 

Ngày 30/6/2015 Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đã tổ chức lễ trao Quyết 
định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm 
chức vụ Kế toán trưởng của Trường cho CN. 
Vũ Thị Ánh. Tham dự buổi lễ có đại diện 
Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, lãnh đạo, cán 
bộ quản lý Nhà trường. Thừa ủy quyền của 
Bộ trưởng Bộ Y tế TS. Phạm Văn Tác – Ủy 
viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức cán bộ - Bộ Y tế, đã trao quyết định, 
chúc mừng và đồng thời bày tỏ sự tin tưởng 

của Lãnh đạo Bộ Y tế đối với CN. Vũ Thị 
Ánh. Phát biểu tại buổi lễ, CN. Vũ Thị Ánh 
cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Y tế, 
Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, 
các đồng chí cán bộ quản lý và CBVC trong 
toàn trường đồng thời hứa sẽ cố gắng, nỗ 
lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân 
công, cống hiến sức mình, góp phần vì sự 
phát triển của Nhà trường. Trước đó ngày 
12/6/2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế Hải Dương đã ra quyết định bổ 
nhiệm CN. Vũ Thị Ánh giữ chức vụ Trưởng 
phòng Tài chính kế toán.

n Tổ chức thành công khóa thực tập 
quốc tế năm 2015 cho các sinh viên 
Australia. 
Từ ngày 30/06 đến ngày 9/7/2015, 10 

sinh viên và giảng viên trường Đại học 
Công nghệ Queensland (QUT) – Australia 
đã bắt đầu khóa thực tập quốc tế tại Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Mục đích 
khóa thực tập nhằm phát triển các nghiên 
cứu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam cũng như 
nâng cao hiểu biết về tình hình điều dưỡng 
và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, từ đó 
thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
điều dưỡng. Trong thời gian thực tập, các 
sinh viên QUT sẽ tiếp cận nghiên cứu các 
hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người 
dân tại các cơ sở y tế, tìm hiểu các hoạt 
động phòng chống bệnh tật và giáo dục TS. Phạm Văn Tác – Ủy viên Ban cán sự Đảng,  

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,  
đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
bổ nhiệm kế toán trưởng cho CN Vũ Thị Ánh.

Lãnh đạo trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương  
và các giảng viên, sinh viên Trường Đại học 
Công nghệ Queensland (QUT) - Australia.
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sức khỏe tại cộng đồng. Mặc dù đây là 
lần đầu tiên trường Đại học Công nghệ 
Queensland tổ chức thực tập quốc tế cho 
sinh viên tại Trường Đại học Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương, song với sự chuẩn bị chu 
đáo và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của 
hai Nhà Trường, sự quan tâm giúp đỡ của 
các cơ sở y tế trung ương và địa phương, 
khóa thực tập đã thành công tốt đẹp. Tại 
lễ bế mạc, các sinh viên QUT đã chia sẻ 
những điều ấn tượng nhất thu nhận được 
trong quá trình học tập là: Sự chăm sóc, 
hỗ trợ của gia đình đối với người bệnh; vấn 
đề kết hợp giữa y học hiện đại và y học 
cổ truyền; những kỹ năng giảng dạy lâm 
sàng của các giảng viên Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương; đặc biệt là những 
nét đẹp văn hóa và sự thân thiện của người 
dân Việt Nam. Thay mặt cho Đoàn Trường 
QUT, giảng viên Kari Melvin đã cảm ơn sự 
nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ và chuẩn bị chu 
đáo, tạo mọi điều kiện của Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đối với Đoàn QUT, 
đồng thời đánh giá: khóa thực tập của đoàn 
trường QUT đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm 
bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, đạt được 
mục đích yêu cầu về chuyên môn. Khóa 
thực tập đã tạo ra cơ hội để sinh viên 2 
Trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn 
nhau đồng thời góp phần tăng cường tình 
đoàn kết, hữu nghị giữa hai Nhà trường, hai 
quốc gia Việt Nam và Australia.

n Năm thứ 5 liên tiếp tổ chức thành 
công khóa thực tập quốc tế cho đoàn 
sinh viên trường Đại học Điều Dưỡng 
Quốc gia Nhật Bản. 
Từ ngày 27 đến ngày 31/7/2015, 99 sinh 

viên trường Đại học Điều dưỡng Quốc gia 
Nhật Bản đã tham gia khóa thực tập điều 
dưỡng quốc tế tại Trường ĐH Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương. Đây là năm thứ 5 liên tiếp 
Trường Đại học Điều Dưỡng Quốc gia Nhật 
Bản tổ chức khóa thực tập quốc tế cho sinh 
viên tại Hải Dương, Việt Nam. Theo chương 
trình học tập, các sinh viên Nhật Bản sẽ 

nghiên cứu, tìm hiểu về cấu trúc hệ thống y 
tế,  chương trình đào tạo, thực trạng đào tạo 
điều dưỡng của Việt Nam và  Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tham quan và tìm 
hiểu về hoạt động chăm sóc của điều dưỡng 
tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, các 
bệnh viện huyện, các trạm y tế xã, Trung 
tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện Phong, Trung 
tâm phòng chống HIV/AIDS, bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi tỉnh Hải Dương đồng thời tham 
gia giao lưu văn hóa cùng các sinh viên 
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 
Ngày 31/7/2015, khóa thực tập đã kết 

thúc tốt đẹp. Tham dự bế mạc có về phía 
Bộ Y tế có PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến, 
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên 
Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội phòng chống 
HIV/AIDS; TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban 
Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ - Bộ Y tế. Đại diện lãnh đạo Tỉnh Hải 
Dương có Đ/c Nguyễn Văn Quế - phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân; ThS. Đoàn Mạnh Tiến 
- Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo, cán bộ 
quản lý và đại diện sinh viên Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đánh giá kết quả 
khóa thực tập, GS. Higuchi Machiko, Trường 
Đại học Điều Dưỡng Quốc Gia Nhật Bản đã 
cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đối với Trường 
Đại học Điều Dưỡng Quốc Gia Nhật Bản 
trong việc tổ chức thực tập cho sinh viên 

Các sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng  
Quốc Gia Nhật Bản trong chương trình  
khóa thực tập điều dưỡng quốc tế  

tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
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trong suốt 5 năm vừa qua. Cũng theo GS. 
Higuchi Machiko khóa thực tập quốc tế năm 
2015 của các sinh viên Nhật Bản đã đạt kết 
quả tốt nhất, được tổ chức đúng kế hoạch, 
đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và 
góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác 
hữu nghị giữa 2 Nhà trường.

n Tháng 8/2015 Vừa qua, Ngài Pat 
Regan - Chuyên gia quốc tế về PNF, 

nguyên là chuyên gia cao cấp PNF tại bệnh 
viện Vallejo, bang California, Hoa Kỳ, thành 
viên hiệp hội PNF quốc tế và 2 trợ giảng 
của Bộ môn Vật lý trị liệu trường Đại học 
Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng 
dạy khóa học về Kỹ thuật tạo thuận cảm 
thụ bản thể thần kinh cơ (Proprioceptive 
Neuromuscular Facilitation - PNF) cho các 
giảng viên, sinh viên khoa Vật lý trị liệu/Phục 
hồi chức năng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương. Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS 
Phạm Xuân Thành – Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường đã đánh giá cao và trân trọng cảm ơn 
sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của chuyên 
gia đồng thời đề nghị giảng viên, sinh viên 
khoa Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng tập 
trung hoàn thành tốt mục tiêu của khóa học. 
Ngài Pat Regan cảm ơn sự quan tâm của 
Nhà trường đồng thời đánh giá cao sự hợp 
tác và ham học hỏi của giảng viên, sinh 

viên khoa Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng 
của trường. Đây là khóa học thứ hai ngài 
Pat Regan thực hiện giảng dạy tại Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (khóa học 
thứ nhất được thực hiện vào tháng 8/2014). 
Khóa học được diễn ra trong thời gian 05 
tuần trong đó có 01 tuần là nội dung nâng 
cao dành cho các học viên khóa 1 và 04 
tuần là nội dung cơ bản dành cho các học 
viên khóa 2. Với những kiến thức thu nhận 
được sẽ giúp cho các học viên áp dụng được 
PNF cùng các kỹ thuật vật lý trị liệu khác để 
đạt hiệu quả cao trong phục hồi chức năng 
cho người bệnh.

n Tổ chức trao Bằng tốt nghiệp  
Đại học liên thông vừa làm vừa học 
Khóa 2011-2015. 
Ngày 29/5/2015, Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học cho 220 
học viên liên thông từ trình độ trung cấp 
khóa 2011-2015 thuộc các chuyên ngành 
Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật 
hình ảnh. Mặc dù được tổ chức trong điều 
kiện còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng 
với tâm huyết của đội ngũ giảng viên và sự 
quyết tâm học tập của các học viên, khóa 
học đã đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch 
giảng dạy. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tốt nghiệp 
đạt 99,5%, trong đó tốt nghiệp loại Khá, 
Giỏi đạt trên 86%. 13 học viên có thành tích 
tiêu biểu toàn khoá học đã được Nhà trường 

Ngài Pat Regan - Chuyên gia quốc tế  
về PNF hướng dẫn thực hành cho sinh viên  
khoa Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng  
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 
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khen thưởng và biểu dương. TS Đinh Thị 
Diệu Hằng - Hiệu trưởng Nhà trường chúc 
mừng các tân cử nhân được nhận bằng tốt 
nghiệp và cám ơn gia đình, bạn bè đồng 
nghiệp, các cơ sở y tế, Bệnh viện 198, các 
CBVC nhà trường, các thầy cô giáo... đã 
đồng hành cùng các học viên hoàn thành 
khóa học, đồng thời đề nghị các tân cử nhân 
cần tiếp tục học tập, rèn luyện hoàn thiện 
năng lực chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ 
mệnh của người điều dưỡng, kỹ thuật viên y 
tế, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ 
vang của Nhà trường. 

n Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương tổ chức Kỷ niệm 125 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 
4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị.

 Tối ngày 19/5/2015, Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 
125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Tham dự có TTND.PGS.TS Vũ 
Đình Chính - Chủ tịch Hội đồng trường,  TS 
Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng nhà trường, cùng Ban Giám hiệu, các 

thầy, cô giáo và HSSV toàn trường. 
Diễn văn tại Lễ kỷ niệm cho thấy, thực 

hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 
Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương đã xây dựng kế hoạch, chương trình 
hành động đưa việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm 
vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, giảng viên 
và HSSV. Kết quả đã tạo ra sự chuyển biến 
mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, 
rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong mỗi cán bộ, giảng viên và HSSV; 
Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững 
mạnh, xuất sắc tiêu biểu, các tổ chức đoàn 
thể vững mạnh, xuất sắc. Nhân dịp này 05 
tập thể HSSV và 20 cá nhân cán bộ giảng 
viên, học sinh sinh viên tiêu biểu trong việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh đã được Nhà trường khen thưởng 
và biểu dương. Cũng trong chương trình của 
Lễ kỷ niệm, HSSV của Trường đã biểu diễn 
nhiều tiết văn nghệ ca ngợi công lao Bác 
Hồ vĩ đại và Đảng CSVN quang vinh. Lễ kỷ 
niệm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối 
với các đại biểu tham dự, tiếp thêm động 
lực cho CBGV, HSSV nhà trường tiếp tục 
đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 
Minh, thường xuyên noi gương Bác, tự giác 
tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, thực hiện thắng lợi nghị quyết 
lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng 
bộ Nhà trường.

n Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
đến thăm và làm việc với Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 
Ngày 15/5/2015, trong khuôn khổ hợp 

tác đào tạo giữa Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương và Trường Đại học Y Dược 
Hải Phòng, PGS.TS. Trần Quang Phục, 
PGS.TS. Phạm Văn Hán - Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Y Hải Phòng và các giảng 
viên Bộ môn Ngoại khoa, đến thăm và làm 
việc với Trường về việc phối hợp triển khai 

TS Đinh Thị Diệu Hằng - Bí Thư đảng ủy,  
Hiệu trưởng trao giấy khen cho các CBGV  
tiêu biểu trong việc học tập và làm theo  

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
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giảng dạy ngoại khoa cho đối tượng bác sĩ đa 
khoa của Nhà trường. Tiếp đoàn có TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính - Chủ tịch Hội đồng 
Trường, TS. Phạm Xuân Thành - Phó Hiệu 
trưởng và cán bộ quản lý Khoa Y học Lâm 
sàng Nhà trường. Tại buổi làm việc, TTND.
PGS.TS. Vũ Đình Chính - Chủ tịch Hội đồng 
Trường đã giới thiệu sơ lược về ngành nghề 
đào tạo, hoạt động của Nhà Trường và cảm 
ơn sự hợp tác của Trường Đại học Y Dược 
Hải Phòng đối với trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương trong những năm qua đồng 
thời bày tỏ tin tưởng: sự hợp tác giữa hai 
Trường sẽ tiếp  tục phát triển sâu rộng hơn 
trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp 
ứng nhu cầu xã hội và hội nhập. Cũng trong 
chương trình làm việc, sau khi thăm quan cơ 
sở vật chất, khu thực hành tiền lâm sàng, 
trang thiết bị y tế phục vụ đào tạo bác sĩ đa 
khoa của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương, Đoàn Trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng đã đánh giá cao việc chuẩn bị cơ sở 
vật chất, trang thiết bị của Nhà trường, đồng 
thời góp ý đề nghị bổ sung, hoàn thiện một 
số chi tiết để đảm bảo chất lượng đào tạo y 
đa khoa ngay từ khóa đầu tiên.

n Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
chuyên ngành vi sinh vật học. 
Ngày 25/7/2015,tại Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, 
NCS Trần Thị Sao Mai giảng viên Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã bảo vệ 
thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành 
Vi sinh vật học với đề tài “Nghiên cứu tạo 
que thử để phát hiện nhanh một số độc tố 
ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm”. Việc 
phát hiện nhanh các độc tố tụ cầu trong thực 
phẩm bằng que thử dựa trên kỹ thuật sắc ký 
miễn dịch sử dụng kháng thể lòng đỏ trứng 
là việc làm cần thiết và có ý nghĩa khoa học 
cũng như ý nghĩa thực tiễn cao. Nghiên cứu 
đã sản xuất thành công kháng nguyên tái tổ 
hợp SEC1, sản xuất và tinh sạch kháng thể 
lòng đỏ trứng gà IgY kháng BSA và kháng 
thể IgY kháng các độc tố ruột tụ cầu SEA, 

SEB, SEC1, SED và SEE làm nguyên liệu 
để tạo que thử phát hiện các độc tố ruột tụ 
cầu. Xây dựng và hoàn thiện quy trình tạo 
que thử dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch 
cạnh tranh để phát hiện nhanh 5 loại độc tố 
ruột (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) trên 
một số nhóm thực phẩm (sữa, thịt) ở trong 
phòng thí nghiệm. Các kết quả nghiên cứu 
của luận án sẽ đóng góp tích cực cho sự 
phát triển khoa học công nghệ để phát hiện 
một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong 
thực phẩm và phục vụ cho sản xuất kinh tế 
xã hội sản xuất các que thử nhanh.

n Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
chuyên ngành sinh lý. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, 
lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

và đại diện lãnh đạo sở Y tế Hải Dương  
chúc mừng tân tiến sĩ Trần Thị Sao Mai.

Đại diện Ban giám hiệu và CBGV  
trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  
chúc mừng Tân tiên sĩ Nguyễn Hằng Lan.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}
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Ngày 10/6/2015, tại Học viện Quân 
Y, NCS Nguyễn Hằng Lan, phó giám đốc 
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến 
sĩ chuyên ngành sinh lý với đề tài “Nghiên 
cứu điện thế đáp ứng thị giác ở người bình 
thường và bệnh nhân xơ cứng rải rác”. Việc 
tiến hành nghiên cứu ghi điện thế đáp ứng 
thị giác (VEP) đã và đang được sử dụng rộng 
rãi để nghiên cứu dẫn truyền thị giác ở người 
bình thường và một số bệnh lý. Kết quả xây 
dựng số liệu của VEP ở người bình thường 
sử dụng làm tham chiếu với các bệnh liên 
quan đến đường dẫn truyền thị giác và có 
ảnh hưởng đến VEP, trong đó có xơ cứng 
rải rác (XCRR) là rất cần thiết.  Nghiên cứu 
đã xác định được một số đặc điểm về hình 
dạng, thời gian tiềm tàng và biên độ các 
sóng của VEP ở người bình thường tuổi 20-
50. Kết quả nghiên cứu của luận án có ý 
nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phục vụ 
cho giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực 
sinh lý học, thần kinh học, góp phần nâng 
cao hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị và 
theo dõi tiến triển bệnh XCRR. 

n Ngày 5/6/2015, Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức trao 
sổ hưu cho ThS.BS. Huỳnh Thị Bình, 
Trưởng khoa Điều Dưỡng. 
Tham dự có đại diện Đảng ủy, Hội đồng 

trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, CBGV 
khoa Điều dưỡng và cán bộ quản lý Nhà 

trường. Thay mặt lãnh đạo Trường, TS. BS. 
Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng đã biểu 
dương, nghi nhận những thành tích đóng góp 
của ThS. BS. Huỳnh Thị Bình trong hơn 32 
năm công tác tại trường, đồng thời khẳng định: 
đồng chí Huỳnh Thị Bình là tấm gương sáng 
về tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong công 
tác; trung thực, thẳng thắn trong quan hệ với 
đồng nghiệp, bạn bè; tâm huyết vì các thế hệ 
HSSV. Hiệu trưởng cũng đề nghị đồng chí tiếp 
tục quan tâm, giúp đỡ và tham gia đóng góp ý 
kiến vì sự phát triển của Nhà trường.

n Ngày 5/5/2014, Trường Đại học  
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã trao sổ  
hưu cho BS. Lương Thị Kim Lan - 
giảng viên Khoa Y học dự phòng -  
Y tế công cộng.

 Tham dự có Lãnh đạo Nhà trường, đại 
diện Công đoàn, cán bộ quản lý các phòng 
và cán bộ, giảng viên Khoa Y học dự phòng - 
Y tế công cộng. Thay mặt Lãnh đạo Trường, 
TS. Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng Nhà 
trường đã ghi nhận và đánh giá cao những 
nỗ lực và cống hiến của BS. Lương Thị Kim 
Lan trong hơn 32 năm công tác đã qua với 
nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển 
Nhà trường, đồng thời chúc đồng chí nhiều 
sức khỏe, tiếp tục cống hiến sức mình cho 
gia đình, Nhà trường và xã hội. 

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  
chúc mừng ThS.BS. Huỳnh Thị Bình.

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  
chúc mừng BS. Lương Thị Kim Lan.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}
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1. Cách tha thứ cho bản thân
Mỗi chiếc bút chì gỗ đều đi kèm với 

một cục tẩy nhỏ được gắn ở phía trên. Nó 
được dùng để xoá đi những câu chữ sai hay 
những nét vẽ lệch hướng. Cục tẩy này chính 
là hình ảnh tượng trưng cho sự tha thứ mà 
bạn dành cho chính mình. Bạn có thể mắc 
phải sai lầm, có thể đi lệch hướng hay thậm 
chí là vấp ngã. 

Nhưng thay vì ngồi mãi một chỗ để gặm 
nhắm thất bại và tự dằn vặt, trách móc bản 
thân thì tốt hơn hết là sử dụng “cục tẩy tha 
thứ”. Chỉ khi làm được điều này rồi thì bạn 
mới có thể đứng dậy bước tiếp và viết nên 
những trang mới cho cuộc đời mình.

2. “Mài dũa” bản thân từng ngày
Một chiếc bút chì để lâu ngày sẽ bị “cùn” 

đi. Kiến thức và những kĩ năng của bạn cũng 
vậy, nếu như không được trau dồi và gọt dũa 
thường xuyên thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ 
“cùn” dần. Vậy nên nhớ đều đặn trau dồi và 
“mài vót” lại những gì mà bạn đang có để có 

thể ngày càng sắc bén hơn nữa nhé!
3. “Lửa thử vàng - gian nan thử sức”
Có thể bạn không biết nhưng vỏ của tất 

cả các loại bút chì đều được làm từ những 
loại gỗ dễ cháy. Tuy nhiên điều đặc biệt và 
thú vị nhất đó là dù lớp vỏ có cháy hết đi 
chăng nữa thì lõi bút vẫn sẽ không bao giờ 
bị cháy theo. Không những vậy, lửa còn làm 
cho phần lõi được lộ ra ngoài với màu sắc 
bóng và đẹp hơn cả lúc đầu. 

4. Luôn để lại những dấu ấn tốt đẹp
Bằng một chiếc bút chì nhỏ trong tay, 

người ta có thể vẽ ra cả một bức tranh hoặc 
viết ra những câu chữ khiến người đọc cảm 
thấy hạnh phúc. Nhưng cũng với chính cây 
bút chì đó, người ta có thể vẽ nên những thứ 
xấu xí hay viết ra những dòng chữ có thể làm 
tổn thương bất kì ai. Điều này cũng tương tự 
như cách ứng xử của bạn với những người 
xung quanh. Thử ngẫm lại xem từ hôm qua 
đến giờ bạn đã cười với bao nhiêu người, làm 
bao nhiêu người thấy hạnh phúc?

7 bài học
từ cây bút chì

Từ khi sinh ra chúng ta đã được tạo hóa ban cho những phẩm 
chất để “viết” nên cuộc sống của mỗi người, như cây bút chì kia. 
Có những lúc ta vui, hạnh phúc, nhưng lại có lúc ta thất bại, đau 
khổ đến tột cùng. Cho dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, hãy 
luôn ghi nhớ 7 bài học không thể bỏ qua từ cây bút chì.

{CÙNG SUY NGẪM}
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Tạo hóa ban cho mỗi người những phẩm chất để “viết” nên cuộc sống  
của bản thân mình, giống như những cây bút chì.

5. Biết đâu là điểm mạnh của mình
Khác với những chiếc bút lông có thể vẽ 

hoặc viết lên bất kì đâu, bút chì lại thường 
chỉ phát huy hết công dụng của nó khi được 
sử dụng trên mặt giấy. Bản thân mỗi người 
trong chúng ta cũng vậy. Ai cũng đều có 
những điểm mạnh riêng, những lợi thế riêng 
mà người khác không phải ai cũng có được. 
Nắm bắt những thế mạnh đó và cố gắng hết 
sức để phát huy nó thay vì mải miết chạy 
theo những “giấc mơ quá tầm”. Cứ “chơi 
đúng sân” chắc chắn đến ngày thành công 
tìm đến với bạn.

6. Được dẫn đường để phát huy hết 
khả năng.

Một chiếc bút chì sẽ luôn tạo ra được 
những thứ hay ho, thú vị nếu như nó được 
“chỉ    đường dẫn hướng” bởi một người chủ 
tài năng. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm 
nên những điều phi thường nếu như được 
một ai đó hướng dẫn tận tình.

Hơn bảy tỉ người ngoài kia ắt hẳn rất 
nhiều người đang có được những kiến thức, 
kĩ năng mà bạn còn thiếu và sẵn sàng giúp 
đỡ bạn một tay để có thể thể hiện hết những 
gì tốt nhất ở bạn. Hãy tìm cho riêng mình một 
người nào đó để giúp bạn khá hơn từng ngày 
và phát huy hết những gì bạn có.

7. Những điều cốt lõi mới là quan trọng 
nhất

Thường thì bạn sẽ đánh giá chất lượng 
của một chiếc bút chì dựa vào yếu tố gì? Độ 
dài của bút, chất liệu gỗ làm nên hay những 
hoa văn, họa tiết bên ngoài? Thực ra thì với 
một chiếc bút chì gỗ, phần lõi graphit bên 
trong mới thực sự là thứ tạo nên giá trị cho nó. 

Vì vậy trước khi đưa ra bất cứ đánh giá 
hay nhận xét nào dành cho người khác, hãy 
chắc chắn rằng bạn đã hiểu được phần “cốt 
lõi” của họ thay vì chỉ dựa nên lớp vỏ bên 
ngoài.

 Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

{CÙNG SUY NGẪM}



hmtu

HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY (HMTU)  43

Có tay đốc tờ ế khách, bèn nghĩ ra một kế. 
Anh ta trưng tấm biển trước phòng mạch, ghi 
rằng trị dứt bệnh thì tính 20 đô, còn không thì 
bồi thường cho bệnh nhân 100 đô. 
Lại có một tay luật sư ế khách đói dài, thấy 

vậy bèn tới đó định kiếm 100 bạc xài chơi.
Luật sư: Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm 

tôi.
Đốc tờ: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô 

lỗ mũi ông này ba giọt.
Luật sư: Ê, cái này là xăng đổ xe hơi mà.
Đốc tờ: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được 

khứu giác. Trả tôi 20 đô.
Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục 

hận.
Ông ta nói: Tôi mất trí nhớ, ông trị giúp tôi.
Đốc tờ: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vào 

miệng ông này ba giọt.
Luật sư: Đừng, đừng. Cái này là xăng xe hơi, 

tôi nhớ mà.
Đốc tờ: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tôi 20 

đô tiền trị bệnh.
Tuần sau, tay luật sư tới phục hận một lần 

nữa.
Ông ta nói: Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm 

tui.
Đốc tờ: Cái này thì tui chịu thua. Đây là 

tờ 100 đô tôi bồi thường cho ông.
Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói: Đây là tờ 20 

đô mà, đâu phải 100.
Đốc tờ cười hề hề: Tôi đã lấy lại được 

thị giác cho ông. Trả tôi 20 đô lẹ lên.

Hai sinh viên gặp nhau:
A: Thằng Tí vừa nhập viện đấy. Tao với 

mày mua bánh mỳ đến thăm nó nhé.
B (Ngạc nhiên): Cái gì? Thăm người ốm 

sao lại mang bánh mỳ.
A: Thế thăm người ốm thì người ta hay 

mang theo những gì?
B: Thì đường sữa, hoa quả...
A: Đấy! Bánh mỳ mà chấm sữa thì tuyệt. 

Mà khối đứa mang sữa đến thăm nó rồi, 
mang theo bánh mỳ là đúng điệu nhất rồi 
còn gì nữa
B: !?!

Đau đẻ  
từ khi cưới

Món quà của sinh viên

Bác sĩ sản khoa đang khám cho một 
người phụ nữ đau đẻ. Mãi vẫn chưa thấy 
các triệu chứng khác, ông cau mày hỏi 
anh chồng:
- Vợ anh đau lâu chưa?
- Thú thực, thưa bác sĩ, tôi cũng… 

không biết chắc ạ.
- Anh thật vô tâm, thế cô ấy gào thét 

như thế này bao lâu rồi?
- Dạ, từ khi chúng tôi lấy nhau ạ!

Bác sĩ  
và luật sư

{VĂN NGHỆ}

Thăm người ốm 
thì hay mang theo 
quà gì?

Thì mang theo 
đường, sữa,  
hoa quả.
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KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

*Ghi chú: Những thí sinh có điểm bằng điểm xét tuyển được xét ưu tiên theo thứ tự:
Ưu tiên 1: Môn Sinh
Ưu tiên 2: Môn Hóa
Ưu tiên 3: Môn Toán

«Mỗi người sinh ra đều là thiên tài. Nhưng nếu 
bạn bắt một con cá thể hiện khả năng qua việc 
trèo cây, thì cả đời của nó sẽ sống và tin rằng 
nó chỉ là một đứa ngốc».
                                                  Albert Einstein

«Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm một lối đi 
chứ không phải là một lối thoát».
                                                                          

David L.Weatherfod

Danh ngôn

{VĂN NGHỆ}
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