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TIN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Bộ trưởng Bộ Y tế TTND.PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc 
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Một số Quyết nghị quan trọng của Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương (Phiên họp lần thứ nhất năm 2018)

Chiều ngày 30/3/2018, Bộ 
trưởng Bộ Y tế TTND.PGS.

TS Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh 
đạo các Vụ, Cục, phòng, ban Bộ 
Y tế đã đến thăm và làm việc tại 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương. 
Tiếp và làm việc với đoàn về 

phía trường có TTND.PGS.TS Vũ 
Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng 
trường; TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng 
– Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 
trường, các thầy trong Ban giám 
hiệu; cán bộ quản lý các khoa, 
phòng, bộ môn, trung tâm.
Tại buổi làm việc, thay mặt 

nhà trường, TS.BS Đinh Thị Diệu 
Hằng đã báo cáo tóm tắt kết quả 
hoạt động của trường trên các 
lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, khám chữa bệnh…đồng thời 
trân trọng cảm ơn sự quan tâm 
của đồng chí Bộ trưởng Bộ y tế 

TTND.PGS.TS Nguyễn Thị Kim 
Tiến, các đồng chí lãnh đạo Vụ, 
Cục của Bộ đã thường xuyên giúp 
đỡ nhà trường trong thời gian qua 
và đề nghị tiếp tục nhận được sự 
chỉ đạo, giúp đỡ từ Bộ y tế để nhà 
trường hoàn thành sứ mệnh đào 

tạo nguồn nhân lực điều dưỡng, kỹ 
thuật y học và bác sỹ đa khoa chất 
lượng cao cho đất nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ 

trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ghi 
nhận và đánh giá rất cao nỗ lực 
của tập thể lãnh đạo và cán bộ 
viên chức, sinh viên nhà trường 
trong thời gian qua, đồng thời đề 
nghị nhà trường cần đổi mới đào 
tạo theo hướng kỹ thuật y khoa 
mũi nhọn đáp ứng nhu cầu của 
các cơ sở tuyển dụng và tập trung 
xây dựng đề án đào tạo bác sĩ đa 
khoa định hướng bác sĩ gia đình 
để cung cấp bác sĩ đa khoa cho y 
tế cơ sở…
Trước buổi làm việc, đoàn 

công tác của Bộ trưởng Bộ y tế 
đã thăm Bệnh viện Trường, làm 
lễ dâng hương tại Tượng đài Đại 
danh Y thiền sư Tuệ Tĩnh nhân dịp 
kỷ niệm ngày Đại danh y thiền sư 
Tuệ Tĩnh viên tịch (15/2 Âm lịch)

Bộ trưởng Bộ Y tế - TTND.PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến  
phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến  
chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo và sinh viên trường

Ngày 28/3/2018, Hội đồng 
trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương đã tổ chức phiên 
họp lần thứ nhất năm 2018. Đại 
biểu tham dự gồm có GS.TS. 

Nguyễn Công Khẩn – Nguyên 
Cục trưởng Cục KHCN&ĐT – 
BYT; PGS.TS. Trần Đăng Khoa 
– Giám đốc Bệnh viện Ung bướu 
Hà Nội; TS.BS CKII. Nguyễn 

Quang Tập – Giám đốc Bệnh 
viện Việt Tiệp Hải Phòng; Ông 
Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐQT 
- Tổng giám đốc công ty TNHH 
Phát triển y học Việt - Bệnh viện 
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đa khoa Hùng Vương; BS CKII. 
Trần Hoài Nam – Nguyên Phó 
giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp Hải 
Phòng. Về phía trường có TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ 
tịch Hội đồng trường, TS.BS Đinh 
Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các 
thành viên Hội đồng trường cùng 
cán bộ quản lý các khoa, phòng, 
bộ môn của trường và bệnh viện 
trường.
Tại buổi làm việc, TTND.

PGS.TS Vũ Đình Chính đã quán 
triệt và nêu rõ mục đích, nội 
dung phiên họp lần 1 năm 2018 
chuyên đề về Tự chủ Bệnh viện 
và tổ chức sắp xếp bộ máy tinh 
gọn phát triển nhân lực, kế hoạch 
hoạt động Trường năm 2018.
Thay mặt Bệnh viện trường, 

TS. BS Nguyễn Hằng Lan, Giám 
đốc bệnh viện đã báo cáo hội 
đồng Đề án tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của Bệnh viện Trường 
trong thời gian tới.
Sau khi nghe các ý kiến góp 

ý của các chuyên gia, đại diện 
lãnh đạo các bệnh viện và ý kiến 
thảo luận của các thành viên, Hội 
đồng trường đã thống nhất quyết 
nghị các nội dung sau:

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng trường  
phát biểu khai mạc phiên họp

Đại diện Hội đồng trường chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự

I. Đề án tự chủ tổ chức bộ máy bệnh viện
1. Thành lập 1 tổ xây dựng 

lại Đề án tự chủ bệnh viện để 
sớm trình Bộ Y tế đề án tự chủ 
toàn diện bệnh viện; phải dựa 
vào quy chế tổ chức bệnh viện 
được Bộ Y tế phê duyệt. Từ nay 
đến năm 2025 qui mô giường 
bệnh chỉ là 150 (40 ngoại, 40 
chuyên khoa lẻ, 70 nội tổng 
hợp). Yêu cầu phát triển bệnh 
viện dựa vào thế mạnh của 
Trường như: nội soi tiêu hóa, cơ 
xương khớp, tai mũi họng, xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. 
Xây dựng lộ trình phát triển các 
kỹ thuật mới.
2. Tự chủ: trên cơ sở cơ cấu 

tổ chức bệnh viện, nhân lực, 
các khoa, đơn vị trong bệnh 
viện
- Sắp xếp tổ chức bộ máy 

xây dựng đề án vị trí việc làm, 
thành lập Hội đồng quản lý 
bệnh viện. Trên cơ sở bệnh 
viện đa khoa, chuyên khoa hẹp 
150 giường, phòng khám phải 
hoàn chỉnh như của bệnh viện 
hạng I, tận dụng được thế mạnh 
của bệnh viện.
- Biên chế tổ chức hoạt động 

của bệnh viện: nên lồng ghép 
giữa trường và bệnh viện, toàn 
thời gian và thêm bán thời gian.
- Tự chủ bệnh viện: Tài chính 

kế toán phải riêng, nhưng phải 
chịu sự kiểm soát của Hội đồng 
Quản lý bệnh viện, phòng Tài 
chính kế toán.
3. Tự chủ về chuyên môn: 

ngoài thực hiện đúng danh 
mục kỹ thuật được phê duyệt, 
phải tính tới các kỹ thuật cao, 
chuyên sâu… quan tâm tới gói 
dịch vụ khám sức khỏe.
4. Bệnh viện được phép kết 

hợp công tư, liên doanh liên kết, 
xã hội hóa, vay vốn ngân hàng 
theo đúng quy định của pháp 
luật. Những vấn đề lớn phải 
được Hội đồng Quản lý bệnh 
viện và Hiệu trưởng quyết định.
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II. Đề án tổ chức bộ máy nhân lực và kế hoạch tài chính năm 2018

Trao quyết định bổ nhiệm lại của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương cho cán bộ quản lý

1. Phát triển nguồn nhân lực 
phải đạt được:
+ Duy trì mã ngành Nhà 

trường đang đào tạo và tính tới 
việc mở thêm mã ngành đào tạo 
mới.
+ Đảm bảo hoạt động của 

các khoa theo hướng ổn định và 
phát triển theo quy mô giường 
bệnh và đề án vị trí việc làm 
bệnh viện.
+ Đảm bảo chất lượng đào 

tạo của trường và bệnh viện.
+ Ưu tiên: Các chế độ ưu tiên 

tập trung vào giảng viên y của 
các ngành trường đang đào tạo. 
Nếu không thuộc đối tượng ưu 
tiên thì mọi chế độ như cũ. Đối 
với Nhà trường: Giảng viên phải 
đi học ThS, TS; Đối với bệnh 
viện: cán bộ phải đi học CKI, 
CKII.
+ Chú ý lồng ghép, tích hợp 

đảm bảo nguồn nhân lực. Ghép 
khoa viện và trường đảm bảo 01 
Trưởng Khoa, 02 phó Khoa (01 
phụ trách đào tạo, 01 phụ trách 
bệnh viện) để điều phối nhân lực 
phục vụ đào tạo và khám chữa 
bệnh.
+ Labo phải gắn với bệnh 

viện.
+ Thu hút bên ngoài đối với 

các chuyên gia trường có nhu 
cầu và trường hợp đã nghỉ hưu 
cần phải có cơ chế thu hút.
+ Xây dựng cơ chế cho 

chuyên ngành Y nói chung, 
đảm bảo cơ chế cho những 
giảng viên, cán bộ quản lí những 
ngành trường đang đào tạo.
2. Kế hoạch phát triển trường 

năm 2018.
+ Phải triển khai ngay tự đánh 

giá Chương trình đào tạo.
+ Xây dựng Kế hoạch để 

khắc phục những tồn tại, thiếu 
sót như trong báo báo của Đoàn 
đánh giá ngoài.
+ Tập trung ưu tiên phát triển 

Công nghệ thông tin cho bệnh 
viện và cho đào tạo.
+ Hội đồng trường đề nghị 

nhanh chóng đưa Trung tâm 
nghiên cứu, đào tạo và chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng đi vào 
hoạt động, đề xuất cơ chế cho 
Trung tâm hoạt động. Đặc biệt 
lưu ý vấn đề đào tạo liên tục, cập 
nhật, tìm kiếm các đề tài nghiên 
cứu khoa học,…
+ Đề nghị Lãnh đạo trường 

cân đối thu chi, đặc biệt thanh 
quyết toán các công trình xây 
dựng, sửa chữa lớn đã hoàn 
thành và tính phần đối ứng dự án 
sắp tới, đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng Khu giáo dục thể chất, Nhà 
Tiền lâm sàng

Ngày 2/2/2018, tại Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

đã tổ chức trao quyết định 
bổ nhiệm lại của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương cho 6 cán bộ, giảng 
viên. Tham dự có TS.BS Đinh 
Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng nhà trường; TTND.

PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ 
tịch Hội đồng trường, các thầy 
trong ban giám hiệu trường cùng 
trưởng, phó các phòng, khoa, bộ 
môn của trường.
Các cán bộ được bổ nhiệm lại 

bao gồm:
TS.BS Lê Văn Thêm – giữ 

chức vụ Trưởng khoa Y học dự 

phòng – Y tế công cộng Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
TS. Lê Thúy Hường – giữ chức 

vụ Trưởng Bộ môn Chính trị - 
Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 
phòng Trường Đại học Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương
ThS.BS Lê Phi Hảo – giữ chức 

vụ Phó trưởng Bộ môn Giải phẫu 
thuộc khoa Y học cơ sở Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
ThS.BS Nguyễn Đình Dũng – 

giữ chức vụ Trưởng khoa Nội tổng 
hợp – Bệnh viện Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
ThS.BS Lê Quang Trung – giữ 

chức vụ Phó trưởng bộ môn Sản 
thuộc khoa Y Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế Hải Dương
ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền 

– giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn 
Nhi thuộc khoa Y Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Lãnh đạo trường chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lại
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Ngày 19/1/2018, Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

đã tổ chức trao sổ hưu cho PGS.
TS Phạm Thị Nhuyên – Giảng 
viên Khoa Phục hồi chức năng 
nghỉ hưu theo chế độ. Tham dự 
có các đồng chí đại diện cho 
Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban 

Giám hiệu, Công đoàn trường, 
Phòng TCCB và Khoa Phục hồi 
chức năng.
Thay mặt lãnh đạo Trường, 

TS. BS. Đinh Thị Diệu Hằng – 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 
trường đã ghi nhận những nỗ lực 
và đóng góp của PGS.TS Phạm 

Thị Nhuyên - nữ phó giáo sư đầu 
tiên của Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương đối với sự phát 
triển của nhà trường, chúc Phó 
giáo sư luôn dồi dào sức khỏe, có 
nhiều niềm vui trong cuộc sống, 
tiếp tục đóng góp cho gia đình, 
nhà trường và xã hội, đặc biệt là 
luôn đồng hành hỗ trợ Khoa Phục 
hồi chức năng của nhà trường 
phát triển.
Vui mừng, xúc động khi được 

nhận sổ hưu, PGS.TS Phạm Thị 
Nhuyên đã gửi lời cảm ơn chân 
thành tới Ban lãnh đạo trường và 
các đồng nghiệp trong khoa cũng 
như các cán bộ viên chức toàn 
trường đã thường xuyên động 
viên, quan tâm, giúp đỡ các đồng 
chí hoàn thành nhiệm vụ trong 
hơn 30 năm công tác tại trường, 
đồng thời chúc nhà trường tiếp 
tục phát triển, góp phần vào sự 
nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe nhân dân.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

Lãnh đạo trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phạm Thị Nhuyên

Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức Hội nghị quán 
triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày 29/1/2018, Đảng bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương đã tổ chức Hội nghị 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 
Đảng lần thứ 6 khóa XII. Tham dự 
có TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – 
Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 
trường, TTND.PGS.TS Vũ Đình 
Chính – Chủ tịch Hội đồng trường, 
các thầy, cô giáo trong Đảng ủy, 
BGH trường cùng toàn thể cán bộ, 
đảng viên, viên chức trong đảng 
bộ.
Tại Hội nghị, TTND. PGS.

TS Vũ Đình Chính đã trực tiếp 
truyền đạt tới cán bộ Đảng viên 
nhà trường những nội dung cơ 
bản, cốt lõi của bốn nghị quyết 
Hội nghị TW 6 khóa XII, gồm: nghị 
quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn 
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả”; nghị quyết 19-NQ/TW 
về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập”; 
nghị quyết 20-NQ/TW về “Tăng 
cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân 
trong tình hình mới”; nghị quyết 
21-NQ/TW về “Công tác dân số 
trong tình hình mới”. Theo đó, 
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Bí 
thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà 
trường đã trình bày kế hoạch hoạt 

Trao sổ hưu cho PGS.TS Phạm Thị Nhuyên
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Ngày 9/3/2018, đoàn công tác 
của Bệnh viện Ung bướu Hà 

Nội do PGS.TS Trần Đăng Khoa 
làm trưởng đoàn cùng đại diện 
trưởng các Khoa, Phòng chức 
năng của Bệnh viện đã đến thăm 
và làm việc với trường. Làm việc 
với đoàn có TTND.PGS.TS Vũ 
Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng 
trường; TS.BS Đinh Thị Diệu 
Hằng – Hiệu trưởng; TS.BS. 
Trần Quang Cảnh – Phó hiệu 
trưởng nhà trường. 
Tại buổi làm việc, TTND.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

Gặp mặt Nữ cán bộ quản lý nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày 7/3/2018, Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã 

tổ chức gặp mặt Nữ cán bộ quản 
lý nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. 
Tham dự có TS.BS Đinh Thị Diệu 
Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
nhà trường; ThS. Nguyễn Thành 
Hưng, TS. Trần Quang Cảnh – 
Phó Hiệu trưởng nhà trường; đại 
diện cán bộ quản lý nam và toàn 
thể nữ cán bộ quản lý.
Với tỷ lệ trên 60% tổng số cán 

bộ viên chức Nhà trường, nữ cán 
bộ quản lý chiếm gần 70%, đội 
ngũ CBVC nữ nhà Trường luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, đồng thời đã làm tốt 
thiên chức của người vợ, người mẹ 
trong tổ ấm gia đình.
Thay mặt Ban lãnh đạo nhà 

trường, ThS. Nguyễn Thành Hưng 
đã chúc mừng chị em phụ nữ, 

ghi nhận, đánh giá cao những cố 
gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, 
viên chức nữ trong chặng đường 
58 năm xây dựng và phát triển của 
Nhà trường, đồng thời chúc chị em 
luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, tiếp tục 
cố gắng học tập, công tác, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
phân công, giữ gìn sự đoàn kết, ổn 
định trong Nhà trường và mỗi tổ 
ấm gia đình.
Thay mặt cán bộ viên chức 

nữ của trường, TS. BS Đinh Thị 
Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng cảm ơn sự quan tâm, động 
viên, khích lệ của Hội đồng trường, 
Ban lãnh đạo trường cho sự phát 
triển của chị em phụ nữ, cam kết 
sẽ chung sức đồng lòng, đoàn 
kết giữ gìn truyền thống của nhà 
trường, nỗ lực, cố gắng hơn nữa 
trong mọi công việc và tiếp tục 
nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của 
Hội đồng trường, các thầy trong 
ban lãnh đạo trường, giúp chị em 
phụ nữ hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thăm và làm việc với trường

động của Đảng bộ Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, tập 
trung vào vấn đề tự chủ đại học, 
tự chủ trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, tự chủ tài chính, tự chủ 
bệnh viện; đổi mới, nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh của bệnh 
viện trường; đồng thời đề nghị mỗi 
đơn vị, cá nhân cần xây dựng kế 
hoạch cụ thể để triển khai có hiệu 
quả các Nghị quyết trung ương 6 
khóa XII; Trên cơ sở học tập, quán 

triệt nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng 
viên sẽ viết bài thu hoạch thể hiện 
nhận thức, hiểu biết và kế hoạch 
hành động thiết thực của mình với 
những nội dung đã được tiếp thu, 
lĩnh hội trong Hội nghị vừa qua.
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PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ 
tịch Hội đồng trường; TS.BS 
Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu 
trưởng vui mừng chào đón đoàn 
và đề nghị hai bên sẽ hợp tác 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ 
dựa trên thế mạnh của trường 
và bệnh viện; trao đổi sinh viên 
thực tập; hợp tác trong lĩnh vực 

điều trị, khám chữa bệnh đặc 
biệt các bệnh liên quan đến ung 
bướu…Hai bên đã thống nhất sẽ 
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 
trong thời gian sớm nhất.

Tập huấn đào tạo giảng viên hỗ trợ trong đào tạo liên chuyên ngành

Gặp mặt cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường qua các thời 
kỳ nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 12-13/3/2018, 
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương đã tổ chức khóa tập 
huấn đào tạo giảng viên về đào 
tạo liên chuyên ngành cho các 
giảng viên khoa Y, Điều dưỡng, 
Phục hồi chức năng và một 
số bộ môn trong trường do các 
GS.Masaoshi Kubo, GS Yoichi 
Nagai và GS. Akiko Sato của 
Trường Đại học Y tế và Phúc lợi 
Niigata – Nhật Bản đảm nhiệm. 
Phát biểu tại buổi khai mạc, 

TS.BS Trần Quang Cảnh vui 
mừng chào đón các giáo sư và 
trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của 
các giáo sư Trường Đại học Y tế 
và Phúc lợi Niigata đối với trường 
trong thời gian vừa qua, đề nghị 
thông qua hội thảo này, các giáo 
sư sẽ chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm, hỗ trợ trường phát triển 
chương trình đào tạo liên chuyên 
ngành và tài liệu dạy học ; đồng 
thời đề nghị các giảng viên tham 
gia học tập nghiêm túc để khóa 

tập huấn đạt hiệu quả cao nhất.
Tại khóa tập huấn, các giảng 

viên của trường đã được nghe 
bài trình bày của các giáo sư 
Nhật Bản về giảng viên hỗ trợ 
trong đào tạo liên chuyên ngành, 
làm việc nhóm trong đào tạo liên 
chuyên ngành…đồng thời tích 

cực tham gia các hoạt động thảo 
luận nhóm.
Khóa tập huấn đã giúp các 

giảng viên nâng cao năng lực 
ngoại ngữ và là tiền đề hình 
thành các nhóm nòng cốt xây 
dựng CTĐT liên chuyên ngành 
tại trường.

Ngày 24/3/2018, nhân dịp kỷ 
niệm 87 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Đoàn thanh niên Trường đã tổ 
chức buổi gặp mặt cán bộ Đoàn, 
Hội của trường qua các thời kỳ. 
Tham dự có TS.BS Đinh Thị 
Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng nhà trường; Đ/c 
Trịnh Ngọc Ánh – Phó Bí thư 

Tỉnh đoàn Hải Dương, các đồng 
chí Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội 
sinh viên; các đồng chí nguyên 
cán bộ Đoàn, Hội qua các thời 
kỳ của nhà trường và gần 100 
đoàn viên thanh niên ưu tú của 
trường.
Tại buổi gặp mặt, ThS.BS 

Vũ Đình Tuyên – Bí thư đoàn, 
Chủ tịch Hội sinh viên trường đã 

đọc diễn văn ôn lại truyền thống 
vẻ vang của Đoàn thanh niên, 
đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu 
sắc tới Đảng ủy, Ban giám hiệu 
trường đã luôn ủng hộ, giúp đỡ 
cán bộ đoàn hoàn thành nhiệm 
vụ; đồng chí gửi lời tri ân tới cán 
bộ đoàn qua các thời kỳ đã cống 
hiến, tiên phong gây dựng nền 
tảng phong trào cho các thế hệ 
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sau; cam kết sẽ tiếp tục phát huy 
truyền thống của nhà trường, đổi 
mới, năng động, sáng tạo, tiên 
phong đi đầu trong mọi hoạt 
động, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và khám chữa bệnh của nhà 
trường.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám 
hiệu trường, TS.BS Đinh Thị 
Diệu Hằng biểu dương và ghi 
nhận những kết quả Đoàn thanh 
niên, Hội sinh viên đã đạt được, 
đề nghị Đoàn trường cần tập 
trung vào công tác định hướng, 
tuyên truyền, kịp thời nắm bắt 

tâm tư nguyện vọng của đoàn 
viên thanh niên, đặc biệt thông 
qua các mạng xã hội trước sự 
bùng nổ của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0; góp phần định 
hướng đúng đắn cho đoàn viên 
thanh niên trong học tập, lối 
sống; đồng thời cần tăng cường 
chú trọng việc học ngoại ngữ 
trong giai đoạn hiện nay.
Buổi gặp mặt đã lắng nghe 

nhiều chia sẻ xúc động, tâm 
huyết của các cựu cán bộ đoàn 
trường, giúp khơi dậy niềm 
tin, nhiệt huyết, tình yêu nghề 
nghiệp, khát khao cống hiến sức 
trẻ trong đoàn viên thanh niên 
nhà trường.
Trước buổi mặt mặt, lãnh đạo 

trường và cán bộ Đoàn, Hội đã 
làm lễ dâng hương tại Tượng đài 
Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh của 
nhà trường.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

Chung kết cuộc thi Tài năng tiếng Anh “HMTU English Talent”năm 2018

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, tối ngày 25/3/2018, Đoàn 
trường phối hợp với Tỉnh đoàn Hải 
Dương đã tổ chức giao lưu văn 
nghệ và Chung kết cuộc thi Tài 
năng tiếng Anh “HMTU English 
Talent” mùa thứ hai năm 2018.
Tham dự có TTND.PGS.TS Vũ 

Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng 
trường; ThS. Nguyễn Văn Khởi – 

Phó bí thư đảng bộ; ThS. Vũ Đình 
Tuyên – Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội 
sinh viên trường; Giám đốc Trung 
tâm Ngoại ngữ Royal English; cán 
bộ quản lý, giảng viên các khoa, 
bộ môn cùng đông đảo đoàn viên 
thanh niên trường.
Cuộc thi Tài năng Tiếng Anh 

năm nay đã thu hút gần 100 sinh 
viên tham gia trải qua 3 vòng thi. 
Vòng 1: thi trắc nghiệm tiếng Anh. 

Vòng 2: Thuyết trình tiếng Anh 
về các phong trào đoàn, hội và 
truyền thống ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. Vòng 3: Thể 
hiện tài năng tiếng Anh thông qua 
một tiết mục tự chọn.
Trải qua 3 vòng thi, 20 thí sinh 

có số điểm cao nhất đã lọt qua 
phần sơ loại để vào vòng hai; 5 thí 
sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng 
chung kết. Đêm chung kết đã diễn 
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Hai sinh viên trường tham dự Hội nghị sinh viên quốc tế tại Trường Đại 
học Kỹ thuật y tế Yuanpei - Đài Loan

Từ ngày 21/3 đến ngày 
24/3/2018, SV Trần Minh Tân 

lớp Y đa khoa 1 và SV Vũ Đức 
Long lớp Hình Ảnh 7 đã đại diện 
cho sinh viên Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế Hải Dương tham dự hội 
nghị Sinh viên quốc tế “Sức khỏe 
toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu” 
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Yuanpei - Đài Loan.
Hai sinh viên của trường đã 

trình bày kết quả đề tài nghiên 
cứu “Đóng góp của cộng hưởng từ 
1.5 Tesla trong chẩn đoán ung thư 
biểu mô tế bào gan HCC” và đề tài 
“Nguy cơ trầm cảm và một số yếu 
tố liên quan của học sinh trường 
Trung học Cơ sở An Phụ tháng 1, 
năm 2018” được hội đồng khoa 
học của Hội nghị đánh giá cao và 
trao tặng giấy chứng nhận.
Đây là cơ hội quan trọng giúp 

sinh viên trường học tập, giao lưu, 
chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè 
quốc tế trong lĩnh vực y học cũng 
như giao lưu văn hóa. Hi vọng 
trong thời gian tới công tác nghiên 
cứu khoa học, hợp tác quốc tế 
của trường tiếp tục phát triển sẽ 
tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho cán 
bộ giảng viên và sinh viên trường 
tham gia các hội nghị khoa học 
quốc tế và có nhiều đề tài nghiên 
cứu khoa học mang tầm khu vực 
và thế giới góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo và cung ứng 
dịch vụ y tế của trường.

ra hấp dẫn, gay cấn với những tiết 
mục thuyết trình, tiểu phẩm, văn 
nghệ tiếng Anh đặc sắc thể hiện 
tài năng, sự tự tin, sáng tạo và hiểu 
biết về truyền thống đoàn thanh 
niên và các phong trào Đoàn, Hội 
của các thí sinh, để lại nhiều ấn 
tượng cho các đại biểu, thầy cô 
giáo và sinh viên trong trường.
Kết quả: 01 giải Nhất thuộc về 

sinh viên Nguyễn Thị Mến – Lớp Y 
đa khoa 4 với giải thưởng 01 suất 
học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu 
đồng và 1.000.000 đồng 

02 giải Nhì thuộc sinh viên Vũ 
Thị Hạnh – Lớp Y đa khoa 2 và 
Phạm Thị Bảo Trâm – lớp PHCN 
10, mỗi giải 01suất học bổng 
tiếng Anh trị giá 3 triệu đồng và 
500.000đồng
02 giải Ba thuộc về sinh viên 

Trần Anh Tuấn – Lớp y đa khoa 
5 và Nguyễn Thu Phương – Lớp 
Y đa khoa 3, mỗi giải 01 suất 
học bổng Tiếng Anh trị giá 2 triệu 
đồng và 300.000 đồng.
Ngoài ra, 5 thí sinh lọt vào 

vòng chung kết được nhận giấy 

khen của Tỉnh đoàn Hải Dương; 
20 thí sinh lọt vào vòng hai của 
cuộc thi được nhận giấy khen của 
Đoàn trường.
Nhân dịp này, Đoàn thanh niên 

cũng trao giải thưởng cho các đội 
bóng đã tham gia Giải bóng đá 
Nam vừa qua, kết quả: Giải Nhất: 
Đội Hội đồng hương Nghệ An; 
Giải Nhì: Đội giảng viên trường; 
Giải Ba: Đội Phục hồi chức năng, 
Hình ảnh 8; Giải Vua phá lưới 
thuộc về cầu thủ Việt Đức – Đội 
Hình ảnh 8. 



hmtu

9

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

Với gần 3000 Đoàn viên 
sinh hoạt tại 53 chi đoàn, 
trong đó có 01 chi đoàn 

khối cán bộ, giảng viên, trong 
thời gian qua, hoạt động của 
Đoàn Thanh niên Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
đã có nhiều tiến bộ, nhiều 
phong trào thi đua thiết thực, 
hiệu quả thu hút đông đảo 
đoàn viên thanh niên tham gia. 
Ngoài phong trào học tốt, rèn 
luyện tốt, Đoàn trường còn chú 
trọng tổ chức các hoạt động 
tình nguyện khám sức khỏe, 
tặng quà và phát thuốc miễn 
phí cho các đối tượng chính 
sách; Hoạt động của hệ thống 
các câu lạc bộ; sự đa dạng các 
chương trình văn hóa văn nghệ, 
hoạt động thể dục thể thao và 
đẩy mạnh phong trào học tiếng 
Anh, nghiên cứu khoa học trong 
đoàn viên thanh niên. Năm 
2017 Đoàn trường và Hội sinh 
viên trường được tặng bằng 
khen của Trung ương Đoàn 
Thanh niên, và Trung ương Hội 
sinh viên Việt Nam.
Bên cạnh kết quả đã đạt 

được, thực tế cho thấy, chi đoàn 
cán bộ, giảng viên có tiềm lực 
rất mạnh, đông về số lượng, 
hầu hết có trình độ đại học và 
sau đại học, song kết quả hoạt 
động của chi đoàn cán bộ, 
giảng viên chưa tương xứng với 
tiềm lực đang có, chưa gương 

mẫu, năng động sáng tạo và 
nêu gương mang tính dẫn dắt 
cho các chi đoàn sinh viên noi 
theo.
Bên cạnh đó là tác động 

tiêu cực của mặt trái cơ chế thị 
trường và mạng xã hội, là một 
thách thức cho mọi hoạt động 
của đoàn trường, làm sao BCH 
đoàn phải giúp Đoàn viên thanh 
niên có định hướng đúng để 
sống đúng và làm đúng phấn 
đấu trở thành những thanh 
niên thời đại mới có tâm trong, 
trí sáng, hoài bão lớn. Chính vì 
vậy vai trò của tổ chức Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh đối với 
thanh niên trong giai đoạn hiện 
nay là vô cùng quan trọng. Để 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của 
Nhà trường trong tình hình mới, 
đòi hỏi Đoàn trường phải tiếp 
tục đổi mới cơ cấu tổ chức và 
phương thức hoạt động, đổi mới 
sáng tạo, phát huy tiềm lực, thế 
mạnh, thu hút lực lượng cán 
bộ, giảng viên trẻ tham gia vào 
các hoạt động của nhà trường. 
Đặc biệt tập trung đẩy mạnh 
phát triển ngoại ngữ, tin học, 
nghiên cứu khoa học, rèn luyện 
kỹ năng mềm, giáo dục ý thức 
chấp hành, tuân thủ pháp luật 
cho sinh viên…
Một số giải pháp nhằm đổi 

mới hoạt động của BCH Đoàn 
Trường trong tình hình mới:
Thứ nhất, đổi mới về cơ cấu 

tổ chức của Đoàn Trường
Cần sớm thành lập chi 

đoàn bệnh viện Trường để đưa 
hoạt động đoàn vào bệnh viện 
Trường, đảm bảo đúng tổ chức 
chính trị của bệnh viện Trường. 
Nâng cấp Đoàn trường thành 
đoàn 3 cấp là cấp trường, cấp 
liên chi đoàn, và chi đoàn.Với 
thực tế hiện tại để tăng sự tham 
gia của lực lượng cán bộ giảng 
viên thì nên đưa hoạt động 
Đoàn về cấp liên chi đoàn. 
Đoàn Trường sẽ gồm  3 Liên chi 
đoàn là  Liên chi đoàn Khối kỹ 
thuật gồm khoa CĐ HA, Khoa 
VLPHCN, Khoa Xét Nghiệm; 
Liên Chi đoàn Điều Dưỡng gồm 
Điều Dưỡng Đa khoa, Điều 
Dưỡng Sản phụ Khoa, Điều 
Dưỡng Gây mê, Điều Dưỡng 
Nha khoa, và liên chi đoàn Khoa 
Y. Chi đoàn sẽ là các lớp sinh 
viên và chi đoàn bệnh viện. Bí 
thư liên chi đoàn là 1 giảng viên 
trẻ và phó bí thư liên chi đoàn 
sẽ là Trưởng khối của sinh viên. 
Khi nâng cấp thành đoàn 3 cấp 
như vậy thì  công tác phong trào 
sẽ dễ dàng được triển khai hơn, 
có chiều sâu hơn, dễ dàng huy 
động sinh viên và các giảng 
viên trẻ tham gia các hoạt động 
của nhà trường.
Thứ hai, tăng cường, đổi 

mới công tác tuyên truyền cho 
đoàn viên thanh niên.
Với sự phát triển của mạng 

Đổi mới hoạt động của Đoàn thanh niên  
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

trong tình hình mới
THS. VŨ ĐÌNH TUYÊN 

                                 Bí thư Đoàn thanh niên – Chủ tịch Hội sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương



hmtu

10

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

xã hội trong thời đại cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, 
việc cập nhật thông tin hỗ trợ 
học tập, nghiên cứu khoa học 
ngày càng thuận lợi đối với sinh 
viên. Tuy, nhiên, bên cạnh đó có 
nhiều mặt trái mà mạng xã hội 
có thể gây ra những tác động 
tiêu cực tới tư tưởng, tâm tư và 
lối sống của đoàn viên thanh 
niên. Vì vậy, đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên cần giúp đoàn 
viên thanh niên nhà trường có 
định hướng đúng giúp đoàn 
viên thanh niên sống, học tập 
và làm việc có trách nhiệm hơn.
Hiện nay, Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên đã sử dụng nhiều 
kênh thông tin để phổ biến, 
tuyên truyền tới đoàn viên 
thanh niên như thông qua bí thư, 
cán bộ lớp trong các buổi sinh 
hoạt hàng tuần, hàng tháng, 
và qua câu lạc bộ phát thanh…
Tuy nhiên, việc tuyên truyền 
vẫn chưa bao phủ được đến tất 
cả đoàn viên thanh niên toàn 
trường, vì vậy Đoàn thanh niên, 
Hội SV cần đổi mới, tăng cường 
hình thức tuyên truyền thông 
qua các trang mạng chính thức 
của Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên để kịp thời thông báo triển 
khai các kế hoạch về các hoạt 
động của Đoàn TN, Hội SV.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, 

Hội SV cần đổi mới nội dung 
tuyên truyền không chỉ là triển 
khai các hoạt động phong trào 
mà còn phổ biến, thông báo kịp 
thời các hoạt động về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, quy định 
quy chế của nhà trường, các 
chế độ chính sách đối với sinh 
viên…
Thứ ba, định hướng nghề 

nghiệp, nâng cao kỹ năng 
nghề nghiệp cho Đoàn viên 
thanh niên trong thời đại 
công nghiệp 4.0:
Đoàn Trường cần tập trung 

các biện pháp phát triển tốt 

công tác định hướng việc làm 
cho sinh viên,  cần tổ chức các 
buổi tọa đàm về hướng nghiệp, 
các hội chợ việc làm, là đầu mối 
liên hệ với các đơn vị và cơ sở y 
tế để dễ dàng nắm bắt và giúp 
đỡ sinh viên trong tìm kiếm việc 
làm cho sinh viên khi tốt nghiệp. 
Làm tốt công tác hướng nghiệp 
cộng với chất lượng thương 
hiệu đào tạo của nhà Trường đã 
được khẳng định chắc chắn sẽ 
tạo một điểm đến tin cậy, thu hút 
được nhiều sinh viên và người 
nhà sinh viên gửi gắm khi nộp 
hồ sơ dự thi vào Trường.
Trong thời đại công nghệ 4.0 

Đoàn thanh niên cần vận động 
đoàn viên thanh niên nêu cao 
tinh thần xung kích, tự giác, tích 
cực trong học tập, rèn luyện; 
xây dựng cho mỗi đoàn viên 
thanh niên có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, hiểu biết pháp 
luật, Kỹ năng lâm sàng tốt, giỏi 
về ngoại ngữ, tin học và các kỹ 
năng mềm đáp ứng được yêu 
cầu của nguồn nhân lực y tế 
chất lượng cao trong tình hình 
mới.
 Duy trì và phát triển phong 

trào “Nâng cao trình độ ngoại 
ngữ, tin học” trong đoàn viên 
khối cán bộ, giảng viên và sinh 
viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ 
100% đoàn viên khối cán bộ, 
giáo viên tham gia học và thi đạt 
các chứng chỉ ngoại ngữ, đặc 
biệt là chứng chỉ quốc tế; 100% 
sinh viên học tập, thi và đạt các 
chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, 
tin học theo quy định của Nhà 
trường. Sinh viên nhà trường 
tích cực tham gia các câu lạc bộ 
tiếng anh để nâng cao khả năng 
giao tiếp và kỹ năng mềm.
Động viên đoàn viên khối 

cán bộ, giảng viên có ý thức tự 
bồi dưỡng nâng cao trình độ. 
Khuyến khích cán bộ, giảng 
viên trẻ đăng ký tham gia các 
khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ 

ở  trong và  ngoài nước nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn 
cũng như ngoại ngữ.
Đẩy mạnh phong trào nghiên 

cứu khoa học trong đoàn viên 
cán bộ, sinh viên, phấn đấu tất 
cả đoàn viên khối cán bộ đều 
đăng ký, thực hiện các công 
trình nghiên cứu khoa học, tiếp 
tục nâng cao số lượng, chất 
lượng nghiên cứu khoa học 
trong đoàn viên khối sinh viên.
Tổ chức các cuộc thi và những 
buổi tọa đàm để chia sẻ cho 
giảng viên và sinh viên thấy 
được tầm quan trọng, lợi ích của 
việc làm NCKH hoặc tham gia 
NCKH.
Bên cạnh tổ chức các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao, duy trì hoạt động của 
các câu lạc bộ , BCH cần đảm 
bảo nội dung chất lượng hoạt 
động của các CLB tạo sân chơi 
bổ ích cho Đoàn viên thanh niên 
nhà trường.
Thứ tư, Đoàn trường cần 

năng động, tự chủ tài chính 
trong các hoạt động của Đoàn 
thanh niên để nâng cao chất 
lượng của các hoạt động.
Hiện nay đoàn trường đang 

sử dụng kinh phí do đoàn viên 
thanh niên đóng góp , tuy nhiên 
kinh phí đóng góp này thấp 
không đủ để thu hút và nâng cao 
chất lượng của các hoạt động. 
Bên cạnh đó Đoàn Trường phải 
chi các khoản chi thường xuyên 
cho các hoạt động của các CLB 
để duy trì hoạt động, phí sinh 
hoạt như CLB phát thanh, mời 
giảng viên CLB tiếng Anh, và 
các khoản chi tổ chức các hoạt 
động chào mừng các ngày lễ 
lớn, các buổi lễ do Tỉnh Đoàn 
phát động... Chính vì vậy BCH 
Đoàn cần năng động tìm kiếm, 
kêu gọi các nguồn tài trợ nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động 
trong tình hình mới.
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương có số lượng nữ 
cán bộ, viên chức, lao động 

khá cao (chiếm trên70%), những 
năm qua, phụ nữ trường Đại học 
Kỹ thuật y tế Hải Dương đã kế 
thừa và phát huy truyền thống 
tốt đẹp của ngành, đóng góp 
tích cực trong sự phát triển đi lên 
của  Nhà trường. Họ là những hạt 
nhân trong mọi phong trào, đặc 

biệt là trong hoạt động đào tạo, 
khám chữa bệnh và nghiên cứu 
khoa học. 
Trong thời gian qua, nữ cán bộ 

viên chức của trường đã tích cực 
hưởng ứng thực hiện việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh gắn với phong trào 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 
tạo nên khí thế thi đua sôi nổi 
trong toàn trường.

Trong lĩnh vực đào tạo, nhiều 
chị em đảm nhiệm các chức vụ 
lãnh đạo quản lý. Hiệu trưởng, Bí 
thư Đảng ủy là nữ, trưởng khoa, 
phòng, bộ môn, cán bộ quản lý 
nữ chiếm trên 70%. Nhiều khoa, 
phòng bộ môn đến 100% là cán 
bộ nhân viên nữ như: khoa Điều 
dưỡng, Phòng khảo thí và Đảm 
bảo chất lượng, Phòng Quản lý 
cứu khoa học công nghệ và Hợp 

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

Vai trò của phụ nữ trong công tác đào tạo,  
nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh  
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

THS. PHẠM THỊ CẨM HƯNG 
                                 Chủ tịch Công đoàn Trường – Trưởng khoa PHCN

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
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tác quốc tế, Phòng tài chính kế 
toán…  giảng viên là nữ chiếm 
phần lớn trong trường. Mặc dù 
bận rộn với công việc, gia đình, 
các chị em luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của mình, được 
đồng nghiệp, sinh viên đánh giá 
cao.
Trên lĩnh vực khám, chữa 

bệnh, nhiều chị là bác sĩ, Kỹ thuật 
viên, đa số điều dưỡng là nữ, chị 
em đảm nhận các công việc hàng 
ngày tiếp xúc với người bệnh nên 
việc thực hiện quy tắc ứng xử 
được nữ cán bộ y tế hết sức chú 
trọng. Do đặc thù công việc, hết 
sức vất vả, môi trường làm việc 
độc hại, thời gian làm việc khá 
căng thẳng. Tuy nhiên, chị em 
tích cực học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, tiếp cận, phát triển 
và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, 
hiện đại trong công tác khám và 
chữa bệnh; là lực lượng quan 
trọng trong phong trào thi đua rèn 
luyện nâng cao y đức, tay nghề, 
xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn 
diện
Nhiều bác sĩ nữ đóng vai trò 

lãnh đạo quản lý trong trường, 
bệnh viện: TS. BS. Nguyễn Hằng 
Lan (Giám đốc Bệnh viện), Phạm 
Thị Thu Thủy (Phó trưởng khoa 
chẩn đoán hình ảnh), Ngô Quỳnh 
Diệp (trưởng khoa xét nghiệm), 
Trần Thanh Hòa (Phó trưởng 
phòng khám), Đặng Thị Thanh 
Hòa (Điều dưỡng trưởng khoa 
Nội)…... Nhiều chị em đã nêu 
gương sáng về tinh thần trách 
nhiệm, hết lòng phục vụ người 
bệnh và chăm sóc người bệnh.
Trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học, phụ nữ trong trường 
cũng đã phát huy được vai trò 
của mình. Trong 5 năm gần đây 
các nghiên cứu khoa học do cán 
bộ nữ tham gia, chủ trì 31 đề tài 
nghiên cứu khoa học, trong đó có 
03 cấp tỉnh, 28 đề tài cấp cơ sở. 
Theo thống kê trong toàn 

Trường, tỷ lệ nữ có trình độ sau 
đại học 59.84%  Tiến sĩ là 3.15%  
thạc sĩ là 56.69%. Với những ng-
hiên cứu của mình, các nhà khoa 
học nữ đã đóng góp ngày càng 
tích cực vào sự phát triển chung 
của ngành, của trường. Trong số 

các nhà khoa học nữ phải kể đến 
TS. Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu 
trưởng, đã tham gia chủ trì các 
đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh.  ThS. 
Đinh Thị Xuyến - Trưởng phòng 
Quản lý KHCN & HTQT, luôn 
động viên, hỗ trợ chị em trong 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền khoa 
Y học lâm sàng đạt giải Nhì cấp 
tỉnh trong Hội thi khoa học tuổi 
trẻ tỉnh Hải Dương…. Hầu như 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học 
nào cũng có sự góp mặt của các 
gương mặt nữ và tỉ lệ phụ nữ làm 
nghiên cứu khoa học đang tiếp 
tục tăng lên
 Mặc dù đạt được nhiều thành 

tựu trong đào tạo, khám chữa 
bệnh, nghiên cứu khoa học, song 
thực tế các cán bộ, nhân viên 
nữ vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
trong cuộc sống. Để hoàn thành 
tôt nhiệm vụ của mình, người phụ 
nữ phải cùng một lúc phải dung 
hòa được cuộc sống gia đình vừa 
phải phấn đấu trong sự nghiệp. 
Do điều kiện thực tế cuộc sống, 
nhiều cán bộ nhân viên nữ phải 
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dành nhiều thời gian cho gia đình, 
chăm lo con cái, không đủ thời 
gian để cập nhật thông tin, trau 
dồi kiến thức. Chính vì vậy, phụ 
nữ tham gia nghiên cứu khoa học 
còn ít. Phụ nữ tham gia nghiên 
cứu khoa học đứng trước các khó 
khăn sau: Sự khác biệt về giới là 
một yếu tố cơ bản khiến người 
phụ nữ nghiên cứu khoa học khó 
khăn hơn nam giới. Thứ hai là 
phụ nữ thiếu thời gian. Phụ nữ 
cũng phải đương đầu với những 
khó khăn để cân bằng giữa đời 
sống gia đình và công việc. Khác 
với nam giới, các cán bộ nữ phải 
mang thai, sinh đẻ, phải dành 
nhiều thời gian cho công việc nội 
trợ, quán xuyến gia đình, chăm 
sóc con cái, phụng dưỡng cha 
mẹ già. Đặc biệt với cán bộ nữ 
trẻ, khó khăn càng nhiều hơn khi 
có con nhỏ và công việc gia đình. 
Chính vì vậy, nhiều cán bộ nữ bị 
quá tải về sức lực, thiếu thời gian 
nghỉ ngơi, cập nhật thông tin; 
gánh nặng gia đình làm giảm sút 
sự thăng tiến, vươn lên của họ, 
tạo cho họ tâm lý an phận, ít nỗ 
lực phấn đấu và không tham gia 
các hoạt động nghiên cứu khoa 
học. 
Dưới đây là một số đề xuất 

giúp cán bộ viên chức nữ của 
nhà trường làm tốt hơn nhiệm vụ 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
khám chữa bệnh: 
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền 

về nhiệm vụ của nữ cán bộ giảng 
viên, nhân viên trong công tác 
đào tạo, khám chữa bệnh, nghiên 
cứu khoa học, không ngừng học 
tập, trau dồi kiển thức, nâng cao 
vị thế cảu phụ nữ trong trường. 
Đối với nguồn nhân lực nữ nghiên 
cứu khoa học. Các nghiên cứu 
cho thấy việc học tập của phụ nữ 
mang lại những lợi ích đặc biệt 
quan trọng cho gia đình và xã hội. 
Việc nâng cao địa vị phụ nữ là tạo 
nguồn nhân lực cho sự phát triển 
bền vững. 
Thứ hai, phát huy truyền thống 

của Nhà trường, phát huy vai trò 

của cán bộ nữ. Truyền thống tốt, 
những tập quán lành mạnh là cơ 
sở điều kiện tốt để xây dựng một 
nguồn nhân lực vừa có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật cao, vừa 
có thái độ, tinh thần, tác phong 
làm việc tốt. Truyền thống ham 
học hỏi, cần cù, sáng tạo, ng-
hiêm túc trong công việc chính là 
sức mạnh, là điểm tựa tinh thần 
để phụ nữ vươn lên đáp ứng yêu 
cầu, đòi hỏi của sự phát triển kinh 
tế - xã hội hiện nay. 
Thứ ba, bản thân người phụ 

nữ phải có sự cố gắng, niềm đam 
mê và nghị lực. Để cân bằng 
giữa công việc và gia đình, đối 
với người phụ nữ không đơn giản 
là một nghệ thuật sống, mà phải 
xuất phát từ tấm lòng và niềm 
đam mê công việc thì mới có thể 
thành công khi tham gia công tác 
nghiên cứu khoa học. Trước hết, 
người phụ nữ phải hoàn thành 
thiên chức của người con, người 
vợ và người mẹ. Đồng thời, gia 
đình hạnh phúc, con cái ngoan 
ngoãn, học giỏi sẽ là cơ sở vững 
chắc để người phụ nữ có thể yên 
tâm công tác và tham gia ng-
hiên cứu khoa học. Phụ nữ phải 
không ngừng học tập, rèn luyện 
để nâng cao kiến thức, trí tuệ. 
Điều đó sẽ làm cho phụ nữ tự tin 
lên rất nhiều. Phụ nữ phải có ước 
mơ và quyết tâm thực hiện bằng 
được, phải tự khẳng định mình 
qua công việc và cuộc sống, cần 
xác định rõ những điểm mạnh và 
điểm yếu của bản thân, từ đó lựa 
chọn con đường đi cho phù hợp, 
phát huy được sở trường và hạn 
chế những nhược điểm. Đặc biệt 
là phụ nữ phải có niềm đam mê 
trong công việc, luôn khát khao 
sáng tạo, đổi mới và phải có đủ 
nghị lực để vượt qua những khó 
khăn, vất vả trong cuộc sống 
gia đình và công việc. Khi tham 
gia nghiên cứu khoa học cần 
cố gắng theo đuổi mục tiêu đến 
cùng. Do việc cơ quan, việc gia 
đình bận rộn nên phụ nữ cần biết 
cách sắp xếp thời gian, công 

việc một cách hợp lý, khoa học. 
Từ đó, phụ nữ sẽ có nhiều thời 
gian hơn để tham gia các công 
tác đào tạo, khám chữa bệnh và 
nghiên cứu khoa học. Một yếu tố 
quan trọng nữa là sự ủng hộ từ: 
gia đình, cơ quan, cộng đồng. 
Thời gian bên gia đình, sự ủng 
hộ của đồng nghiệp, lãnh đạo, 
sinh viên …  sẽ tạo thêm động 
lực, bổ sung sức mạnh cho cán 
bộ nữ tham gia nhiệt tình hơn. 
Vai trò của phụ nữ Trường 

Đại học Kỹ thuật y tê Hải Dương 
trong đào tạo, khám chữa bệnh, 
nghiên cứu khoa học ngày càng 
được khẳng định. Chị em đã tích 
cực học tập, tham gia các khóa 
đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn, tay nghề. Trong lĩnh vực 
quản lý, cán bộ nữ cũng đã thể 
hiện rất tốt vai trò và tài năng của 
mình. Nhiều chị vừa làm công tác 
chuyên môn vừa tham gia công 
tác quản lý, giữ các vị trí chủ chốt 
của tổ chức Đảng, chính quyền 
đoàn thể, các hội nghề nghiệp. Ở 
cương vị nào, các chị cũng luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.
Từ việc thi đua làm theo lời 

Bác và thực hiện phong trào “Giỏi 
việc nứớc, đảm việc nhà” Trường 
đã có hàng trăm lượt phụ nữ đạt 
lao động giỏi, nhiều chị đạt các 
danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp 
Bộ, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 
Một số chị được nhận các phần 
thưởng cao quý của Bộ Y tế, Hội 
nghề nghiệp, của Trường. Các 
chị chính là những tấm gương y 
đức tiêu biểu, nhân tố tích cực 
đã, đang và sẽ phát huy những 
phẩm chất truyền thống tốt đẹp 
của người phụ nữ Việt Nam, xứng 
đáng là những bông hoa đẹp 
giữa đời thường đang được phát 
huy, nhân rộng điển hình, cùng 
chung tay xây dựng nhà trường 
phát triển trong thời kỳ CNH, 
HĐH, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khoẻ cho 
nhân dân.
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Trong bối cảnh hội nhập hiện 
nay, tiếng Anh trở thành một 
phương tiện đặc biệt hữu ích 

phục vụ cho công việc, học tập, 
nghiên cứu khoa học, giao tiếp, 
trao đổi kinh tế, văn hoá... trên 
toàn thế giới. Khi nhắc tới tiếng 
Anh, người ta đều biết đó là ngôn 
ngữ toàn cầu: là ngôn ngữ chính 
thức của hơn 53 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, là ngôn ngữ chính thức 
của EU và là ngôn ngữ thứ 3 được 
nhiều người sử dụng nhất chỉ sau 
tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha. 
Các sự kiện quốc tế, các tổ chức 
toàn cầu đều sử dụng tiếng Anh là 
ngôn ngữ giao tiếp. Ngoài ra, tiếng 
Anh được hơn 400 triệu người trên 
toàn thế giới dùng làm tiếng mẹ 
đẻ, hơn 1 tỷ người dùng tiếng Anh 

là ngôn ngữ thứ hai (theo Wikipe-
dia), những quốc gia phát triển có 
thu nhập đầu người cao nhất trên 
thế giới đều sử dụng thành thạo 
tiếng Anh, hoặc được sử dụng phổ 
biến, được dạy là môn học trong 
trường…
Đối với Việt Nam, một nước 

đang đứng trước thời đại phát triển 
và hội nhập quốc tế, đối với các 
bạn học sinh, sinh viên, những 
thế hệ tương lai của đất nước, việc 
học tiếng Anh lại càng trở nên cần 
thiết hơn bao giờ hết.
Ngày 18 tháng 4 năm 2017, 

được sự đồng ý của Đảng ủy-Ban 
giám hiệu, Hội sinh viên Trường 
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
đã thành lập câu lạc bộ tiếng Anh 
mở ra một môi trường lý thú cho 

sinh viên cũng như giảng viên 
trong trường có cơ hội luyện tập và 
thực hành tiếng Anh đồng thời qua 
đó thúc đẩy phong trào tích cực 
học ngoại ngữ của toàn trường.
Câu lạc bộ Tiếng Anh với 

phương châm “English is a piece 
of cake” (Tiếng Anh thật đơn giản) 
đã mang tới một làn gió mới, thu 
hút được rất nhiều sự quan tâm 
của không chỉ sinh viên mà cả 
giảng viên trong trường, bằng 
chứng là ngay khi ra đời câu lạc 
bộ đã tuyển được hơn 60 thành 
viên yêu thích tiếng Anh, có lòng 
nhiệt tình, trách nhiệm, muốn lan 
tỏa đam mê tiếng Anh của mình 
tới nhiều người hơn nữa. Các hoạt 
động của câu lạc bộ thu hút, và 
tạo được dấu ấn không chỉ bởi sự 

Kết quả bước đầu hoạt động 
của câu lạc bộ tiếng Anh  

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
THS. VŨ ĐÌNH TUYÊN  

                           Bí thư Đoàn trường – Chủ tịch Hội sinh viên Trường
SV. NGUYỄN THỊ THÙY – Chủ nhiệm CLB tiếng Anh 
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tham gia nhiệt tình của các bạn 
trẻ đến từ các lớp, khoa, lứa tuối 
khác nhau mà còn bởi công sức 
không hề nhỏ của ban chủ nhiệm 
tận tâm ngay từ khi đặt viên gạch 
nền móng đầu tiên xây dựng 
câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm gồm 
15 thành viên được chia thành 3 
ban hoạt động chức năng mang 
các vai trò riêng biệt: ban chuyên 
môn (phụ trách các nội dung sinh 
hoạt và học tập), ban tổ chức sự 
kiện (phụ trách tổ chức các hoạt 
động và sự kiện) và ban kĩ thuật 
(quản lý trang page của nhóm, 
quản lý nhóm, cũng như các hoạt 
động trực tuyến).  60 thành viên 
trong câu lạc bộ được chia thành 
6 nhóm nhỏ để hỗ trợ, giúp đỡ 
nhau trong việc học tiếng anh với 
6 nhóm trưởng tâm huyết và luôn 
sát cánh cùng các thành viên.
Bước đầu, hoạt động câu lạc 

bộ đã có những kết quả đáng chú 
ý đó là đã thúc đẩy phong trào 
tiếng anh trong sinh viên, tạo ra 
một không gian học tiếng Anh 
thoái mái vừa học vừa chơi, kh-
iến cho việc học tiếng Anh phần 
nào trở nên ít nhàm chán, khiến 
mọi người không hề sợ tiếng Anh 
mà còn thấy yêu ngôn ngữ này 
hơn. Sinh hoạt vào 7h30 phút tối 
thứ ba hàng tuần, các thành viên 
gặp nhau trong ngôi nhà chung tại 
giảng đường 401- giảng đường thư 
viện, cùng nhau luyện tập tiếng 

anh theo các chủ đề, được ban 
chuyên môn của câu lạc bộ xây 
dựng, bám sát với nội dung của 
các học phần tiếng Anh của toàn 
trường cũng như các chủ đề tiếng 
Anh giao tiếp thường gặp trong 
cuộc sống như: gia đình, bạn bè, 
công việc, học tập, âm nhạc, phim 
ảnh, du lịch.. Các bạn thành viên 
được khuyến khích nói, được chia 
sẻ với nhau những cách học tiếng 
Anh của mình, rèn luyện bản thân 
tự tin trước đám đông và giao tiếp 
với mọi người.
Năm vừa qua, Câu lạc bộ cũng 

đã xuất bản cuốn sách đầu tiên 
mang tên “Sổ tay tiếng Anh” dành 
tặng các thành viên câu lạc bộ, 
cuốn sách không chỉ chứa đựng 
những bi kíp học tiếng anh đơn 
giản mà còn rất gần gũi với người 
đọc với các hình ảnh thú vị và ngôn 
ngữ thân thiện giúp sinh viên của 
trường tự tin hơn trong việc học và 
thi các học phần tiếng Anh. 
Câu lạc bộ cũng nhận được rất 

nhiều sự giúp đỡ của các giảng 
viên Bộ môn Ngoại ngữ cũng như 
các trung tâm tiếng Anh trên địa 
bàn Hải Dương với những buổi 
chia sẻ thú vị về ngữ âm, giao tiếp 
hay làm thế nào để tự tin nói tiếng 
Anh, hay các trang web thú vị học 
tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh 
y khoa.
Năm 2017 câu lạc bộ tiếng 

Anh cũng đã để lại nhiều dấu ấn 

quan trọng góp phần đưa tiếng 
Anh trở nên gần gũi hơn, và tác 
động tới không chỉ ý thức học 
tiếng Anh của thành viên trong 
câu lạc bộ mà còn rất nhiều sinh 
viên khác trong toàn trường. Câu 
lạc bộ đã góp phần tạo nên thành 
công của cuộc thi “Tài năng tiếng 
Anh” “HMTU English Talent” mùa 
thứ nhất với hơn 100 bạn sinh 
viên tham gia dự thi, tổ chức thành 
công buổi “Tọa đàm về phương 
pháp học tiếng Anh” với sự tham 
gia của các chuyên gia trong lĩnh 
vực tiếng Anh và nghiên cứu khoa 
học, trao đổi về vai trò của tiếng 
Anh trong học tập và nghiên cứu 
khoa học đối với sinh viên ngành 
y đã tạo động lực học tiếng Anh 
cho nhiều giảng viên và sinh viên 
trong trường.
Năm 2018, câu lạc bộ tiếng 

Anh hi vọng tạo ra những bước 
nhảy mới, kiên trì với mục tiêu và 
sứ mệnh của mình. Dù con đường 
phía trước còn nhiều khó khăn 
và thách thức nhưng hi vọng các 
thế hệ trẻ của Trường Đại học 
Kỹ thuật Y tế Hải Dương không 
ngừng học tập, không ngừng sáng 
tạo đưa câu lạc bộ ngày càng lớn 
mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn hơn 
nữa giúp phong trào học tiếng 
Anh trường ngày càng phát triển, 
lan tỏa được ước mơ làm chủ tiếng 
Anh, sẵn sàng hội nhập với tuổi 
trẻ cả nước và quốc tế.
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{NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI}

Ngành y khác với nhiều 
ngành nghề khác ở chỗ 
đòi hỏi người hành nghề 

đồng thời cũng là nhà nghiên 
cứu. Nghiên cứu khoa học và chỉ 
có nghiên cứu khoa học mới thúc 
đẩy tri thức và tiến bộ của y học, 
đóng góp vào sự phát triển của y 
tế trong chăm sóc, nâng cao sức 
khỏe của mỗi cá thể cũng như 
của cộng đồng.
Đào tạo y khoa nói riêng và 

các ngành khoa học sức khỏe 
nói chung đòi hỏi rất cao về trình 
độ nghiên cứu khoa học của 
giảng viên. Ngành y cũng yêu 
cầu sinh viên y khoa không chỉ 
là học tập, thực hành với một 
khối lượng kiến thức lớn, khó và 
đa dạng mà đòi hỏi họ phải làm 
quen và thực hiện nghiên cứu 
khoa học một cách nghiêm túc 
ngay từ khi là sinh viên. Điều 
này đang vấn đề khó khăn, bất 
cập trong hệ thống đào tạo nhân 
lực y tế ở nước ra và là rào cản 
của tiến trình hội nhập quốc tế 
về đào tạo y khoa. 
Trên thực tế, hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh 
viên y ở nước ta còn rất hạn chế, 
kể cả ở những trường có bề dày 
đào tạo và có đội ngũ giảng viên 
được xem là có chất lượng. Điều 
quan trọng là các trường chưa 
coi nghiên cứu khoa học sinh 
viên là một phần quan trọng của 
chất lượng giáo dục.
Trường đại học kỹ thuật y tế 

Hải Dương trở thành trường đại 
học trên cơ sở một trường Cao 
đẳng kỹ thuật y tế hàng đầu của 

nước ta. Các ngành đào tạo của 
trường gồm Điều dưỡng, Chẩn 
đoán hình ảnh, Kỹ thuật y học, 
Phục hồi chức năng và bắt đầu 
đào tạo chương trình y khoa từ 
năm 2013. Đẩy mạnh nghiên 
cứu khoa học trong sinh viên 
là một chủ trương lớn của Nhà 
trường nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo, hình thành phẩm 
chất chuyên môn của ngưới cán 
bộ y tế trong tương lai.
Nghiên cứu khoa học trong 

sinh viên khởi đầu như thế nào?
Sinh viên y từ năm thứ Tư hoặc 

sớm hơn có thề bắt đầu nghiên 
cứu khoa học. Khởi đầu nghiên 
cứu khoa học của sinh viên nên 
xuất phát từ một nhóm sinh viên 
có chung đam mê một vấn đề 
nào đó. Dĩ nhiên, các sinh viên 
đã được học về phương pháp 
nghiên cứu khoa học và đã nắm 
được các kiến thức chuyên môn 
cần thiết. Như vậy, người thầy có 
vai trò rất quan trọng, là người 
khơi dậy sự đam mê nghiên cứu 
khoa học trong sinh viên. Việc 
tổ chức học tập, làm việc theo 
nhóm trong sinh viên sẽ giúp 
sinh viên hình thành tư duy phản 
biện, chính tư duy phản biện sẽ 
là động lực cho nghiên cứu khoa 
học của sinh viên.
Hiện nay, việc đổi mới trong 

giảng dạy y khoa đang là chủ đề 
nhận được nhiều quan tâm của 
xã hội mà mấu chốt là tạo ra các 
năng lực cho người học, hình 
thành năng lực hoàn chỉnh của 
người thầy thuốc tương lai. Trong 
các năng lực ấy, nghiên cứu khoa 

học vừa là một năng lực cần có, 
vừa là công cụ để hình thành các 
năng lực mới. Do đó, hoạt động 
nghiên cứu khoa học của giảng 
viên phải gắn chặt với giảng dạy 
và là đòn bẩy cho nghiên cứu 
khoa học trong sinh viên.
Các bước tiến hành nghiên 

cứu khoa học sinh viên như thế 
nào?
Như trên đã nói, khởi đầu là 

hình thành các nhóm học tập, từ 
đó khơi dậy ý tưởng và đam mê 
nghiên cứu cho mỗi sinh viên. 
Mỗi sinh viên đều có thể bắt đầu 
hoạt động nghiên cứu từ bước 
“nghiên cứu tổng quan”
Nghiên cứu tổng quan: 
Tổng quan được một vấn đề 

cũng có thể coi là bước đi ban 
đầu của nghiên cứu khoa học và 
là bước quan trọng nhất đối với 
sinh viên. Trước một vấn đề y 
học như một vấn đề y học cơ sở, 
một vấn đề lâm sàng đều đòi hỏi 
tổng quan. Sinh viên có thể tự 
tìm tài liệu, tập hợp tài liệu, viết 
một tiểu luận tổng quan để học 
tập, để tìm hiểu vấn đề đó. Hiện 
nay hệ thống thông tin, thư viện 
được trang bị khá tốt nên có thể 
dễ dàng tìm kiếm tài liệu. Nghiên 
cứu tổng quan giúp cho sinh 
viên nắm bắt vấn đề học tập của 
mình sâu và rộng đồng thời tạo 
ra tác phong tham khảo, tìm tòi 
trong học tập. Viết các chuyên 
đề tổng quan nên trở thành chỉ 
tiêu phấn đấu của mỗi sinh viên 
trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương. Mỗi sinh viên cần thực 
hiện thành thạo các “chuyên đề 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

GS.TS. NGUYỄN CÔNG KHẨN
                         Chuyên gia KHCN & HTQT
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
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tổng quan” phục vụ học tập của 
chính mình, đó cũng chính là 
bước đi đầu tiên của hoạt động 
nghiên cứu khoa học. Trong thực 
hành môn học nghiên cứu khoa 
học, các bộ môn cần chú trọng 
tới việc hướng dẫn cho sinh viên 
phương pháp tổng quan và tiểu 
luận tổng quan.
Đề xuất ý tưởng hoặc các câu 

hỏi phản biện từ tổng quan, từ 
thực tế học tập và quan sát
Sinh viên cần học tập theo 

hướng tư duy phản biện, đặt 
các câu hỏi, các vấn đề và tìm 
phương án trả lời, giải quyết các 
vấn đề đó. Các ý tưởng hoặc các 
câu hỏi, kể cả các câu hỏi về 
kiến thức cần được trao đổi, thảo 
luận trong nhóm học tập. Các 
vấn đề, hoặc câu hỏi cũng có 
thể do các giảng viên gợi ý giúp 
sinh viên tư duy và hình thành ý 
tưởng. Điều này đòi hỏi tính chủ 
động trong học tập của sinh viên 
và sự tận tình, đầu tư hướng dẫn 
của giảng viên. Muốn làm được 
điều đó, cần phát huy vai trò của 
“cố vấn học tập” ở mỗi bộ môn, 
và thực hiện hiệu quả phương 
pháp dạy-học tích cực.
Hình thành đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên
Hình thành một đề tài nghiên 

cứu khoa học sinh viên phải là 

kết quả thảo luận giữa giảng 
viên và sinh viên hoặc một nhóm 
sinh viên. Đây là nhiệm vụ rất 
quan trọng của các khoa. Các 
khoa cần chủ động xây dựng 
kế hoạch nghiên cứu khoa học, 
trong đó có nghiên cứu khoa học 
sinh viên, thông qua Hội đồng 
khoa và phân công giảng viên 
phụ trách các nhóm sinh viên 
xây dựng đề tài nghiên cứu. Đối 
với các khoa như Xét nghiệm y 
học, Chẩn đoán hình ảnh, cần 
chú trọng tới các sáng kiến cải 
tiến, các phương pháp nâng cao 
tay nghề và xem đây cũng là 
các chủ đề nghiên cứu khoa học 
sinh viên. Ngoài ra, các nghiên 
cứu để cải tiến phương pháp học 
tập, nâng cao hiệu quả học tập 
cũng là các chủ đề đáng quan 
tâm trong nghiên cứu khoa học 
sinh viên.
Triển khai đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên: gồm một 
nhóm sinh viên, trưởng nhóm là 
do sinh viên tình nguyện hoặc 
nhóm cử ra. Điều quan trọng là 
có phân công vai trò của từng 
thành viên dưới sự hướng dẫn 
chặt chẽ của giảng viên, đặc biệt 
là thực hiện các nghiên cứu lĩnh 
vực lâm sàng. Tuy nhiên, một đề 
tài nghiên cứu khoa học của sinh 
viên y có chất lượng đòi hỏi sự 

kết nối giữa lĩnh vực y học cơ sở 
và y học lâm sàng. Do vậy, nếu 
là một đề tài về lâm sàng,  cần 
kết nối giữa các lĩnh vực chuyên 
môn khác nhau, đặc biệt là kết 
nối với y học sơ sở.

Làm quen với thực địa, với 
cộng đồng và nắm bắt, học tập 
các vấn đề sức khỏe cộng đồng 
là yêu cầu mấu chốt của sinh 
viên y. Do đó, nghiên cứu khoa 
học của sinh viên y phải gắn với 
cộng đồng. Trên quan điểm này, 
khoa Y tế Công cộng của Trường 
có một vai trò trung tâm. Không 
những khoa trực tiếp giảng dạy 
về phương pháp nghiên cứu 
khoa học mà khoa còn có vai trò 
phối hợp, hỗ trợ cho các khoa 
khác trong trường về hoạt động 
nghiên cứu khoa học nói chung, 
nghiên cứu khoa học sinh viên 
nói riêng. Cần thiết kế nội dung 
các đợt đi thực tế, thực hành của 
sinh viên tại thực địa có nội dung 
đề xuất các ý tưởng và các câu 
hỏi nghiên cứu khoa học, hướng 
về sức khỏe cộng đồng. Điều 
này đặc biệt quan trọng trong 
việc hình thành năng lực của 
người cán bộ y tế tương lai.
Xây dựng phong trào nghiên 

cứu khoa học sinh viên do Đoàn 
thanh niên và hội sinh viên tổ 
chức: Bên cạnh các hoạt động 
hiện nay của phong trào thanh 
niên hiện nay, Đoàn thanh niên 
và hội sinh viên của trường cần 
đưa vào phong trào nghiên cứu 
khoa học trong sinh viên, tổ 
chức các hội thi, các hội nghị 
khoa học sinh viên, có các hình 
thức khuyến khích, động viên 
sinh viên tham gia nghiên cứu 
khoa học, học ngoại ngữ vv…
Các quy định về nghiên cứu 

khoa học sinh viên: Hiện nay, 
các quy định về nghiên cứu khoa 
học trong sinh viên của Nhà 
trường còn chưa đầy đủ, kinh phí 
dành cho nghiên cứu khoa học 
sinh viên còn hết sức khiêm tốn, 
“khóa luận tốt nghiệp” vẫn còn 
được xem như đề tài nghiên cứu 

Vũ Đức Long – KTHA 7 – Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương tham dự hội nghị Sinh viên quốc tế  
“Sức khỏe toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu”  

tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Yuanpei - Đài Loan
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Nâng cao chất lượng hoạt động 
của câu lạc bộ sinh viên  

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
CN. HÀ THỊ THU TRANG

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Điều gì là cần thiết đối với 
một sinh viên? Với một 
câu hỏi nhưng chúng ta 

nhận được vô số câu trả lời khác 
nhau từ các bạn sinh viên và tất cả 
đều hướng tới: Việc học tập luôn 
là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi 
sinh viên, nhưng đó cũng không 
nên là điều duy nhất. Sinh viên 
cần trở thành những người trẻ 
tuổi đầy nhiệt huyết, tự tin, năng 
động, sáng tạo, được tham gia 
nhiều hoạt động bổ ích và có ích 
cho cộng đồng. Muốn vậy, tham 

gia các câu lạc bộ là một điều tất 
yếu, việc này không những góp 
phần làm tăng hiệu quả học tập 
mà còn giúp sinh viên phát triển 
toàn diện cả về thể chất lẫn tinh 
thần, hoàn thiện các kỹ năng xã 
hội và tích lũy được những kinh 
nghiệm bổ ích. Nếu không một 
lần tham gia các câu lạc bộ của 
sinh viên, có rất nhiều điều thú vị 
bạn sẽ bỏ lỡ!
Câu lạc bộ sinh viên là nơi tập 

hợp những sinh viên có cùng đam 
mê, sở thích, cùng nhu cầu nhằm 

một mục đích nhất định. Câu lạc 
bộ sinh viên vừa là một loại hình 
tổ chức, vừa là một phương thức 
hoạt động, là một bộ phận quan 
trọng của tổ chức Hội sinh viên, 
nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn 
đề phức tạp, quan trọng trong 
học tập và cuộc sống hàng ngày, 
đáp ứng những nhu cầu chính 
đáng của sinh viên.
Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên trường Đại học Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương đã thành lập được 
nhiều câu lạc bộ như: Câu lạc bộ 

khoa học sinh viên vv… Việc đầu 
tư cho nghiên cứu khoa học sinh 
viên và ban hành các quy định 
về nghiên cứu khoa học trong 
sinh viên của Nhà trường là rất 
cần thiết trong thời gian tới.
Hoạt động nghiên cứu khoa 

học sinh viên có ý nghĩa thúc đẩy 
việc nâng cao chất lượng đào 
tạo của Nhà trường và ngược lại, 
một khi điều này được chú trọng 
sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu khoa học của cán bộ, giảng 
viên. Với quyết tâm nâng cao 
chất lượng giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học, trong thời gian tới, 
trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
dương chắc chắn sẽ có những 
bước tiến mới cả về phong trào 
và chất lượng nghiên cứu khoa 
học sinh viên.

SV. Nguyễn Minh Tân – Lớp YĐK1 – Trường Đại học Kỹ thuật  
Y tế Hải Dương tham dự hội nghị Sinh viên quốc tế  
“Sức khỏe toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu”  

tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Yuanpei - Đài Loan
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tiếng anh, câu lạc bộ phát thanh, 
câu lạc bộ khát vọng trẻ, đội 
thanh niên vận động hiến máu, 
câu lạc bộ thanh niên xung kích, 
đội văn nghệ nhà trường, câu 
lạc bộ guitar, câu lạc bộ bóng 
chuyền...Trong thời gian qua, 
dưới sự hướng dẫn,chỉ đạo, giám 
sát hoạt động của Đoàn, Hội sinh 
viên các câu bộ đã không ngừng 
lớn mạnh và phát triển vượt bậc 
đặc biệt là câu lạc bộ tiếng Anh 
đã thu hút đông đảo đoàn viên, 
sinh viên tham gia góp phần lan 
tỏa tới sinh viên toàn trường về 
phong trào thi đua sôi nổi học tập 
tiếng anh. Không chỉ vậy, những 
câu lạc bộ tình nguyện đã góp 
phần làm phong phú đời sống 
tinh thần trong sinh viên, đồng 
thời trau dồi rèn luyện kỹ năng 
mềm hiệu quả tích cực. Đặc biệt 
với sinh viên trường y các bạn đã 
nêu cao tinh thần nhân văn cao 
đẹp vừa rèn đức luyện tài thông 
qua các hoạt động của đội thanh 
niên vận động hiến máu, câu lạc 
bộ khát vọng trẻ.
Bên cạnh những thành tích 

mà các câu lạc bộ đã đạt được 
còn không ít những hạn chế cần 
khắc phục, một số hoạt động của 
các câu lạc bộ chưa thực sự hiệu 
quả. Vì vậy cần thực hiện một số 

giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động như sau:
Một là, cần sự quan tâm định 

hướng từ Ban thường vụ Đoàn 
thanh niên, Hội sinh viên nhà 
trường trong mọi hoạt động của 
từng câu lạc bộ, tránh các hoạt 
động tự phát cá nhân,riêng lẻ.
Hai là, xây dựng điều lệ, 

quyền lợi và nghĩa vụ của Hội 
viên khi tham gia câu lạc bộ bằng 
văn bản cụ thể. Tất cả sinh viên 
cần có đơn tự nguyện tham gia 
Câu lạc bộ trên cơ sở tán thành 
và cam kết tuân thủ điều lệ câu 
lạc bộ. Hiện nay các câu lạc bộ 
chưa triển khai được đồng bộ 
nội dung này vì thế rất khó khăn 
trong việc áp dụng các hình thức 
tuyên dương, khen thưởng, kỷ 
luật.Đồng thời khó khăn trong 
việc định hướng lựa chọn sự tham  
gia các câu lạc bộ nhất là đối 
với mỗi tân sinh viên. Khi chưa 
hiểu về hoạt động của các câu 
lạc bộ, chưa nắm được quyền lợi 
và nghĩa vụ khi tham gia dẫn đến 
việc các bạn sinh viên sẽ chưa 
hình thành được trách nhiệm của 
mình từ đó sẽ chán nản và không 
muốn tham gia, làm ảnh hướng 
đến chất lượng hoạt động Đoàn 
Hội nói chung.
Ba là, xây dựng mô hình Ban 

chủ nhiệm câu lạc bộ là đội ngũ 
nòng cốt, là những thủ lĩnh sinh 
viên ưu tú đề ra được phương 
hướng kế hoạch hoạt động cụ 
thể theo từng nhiệm kỳ. Do các 
câu lạc bộ chủ yếu là sinh viên 
nên hội viên luôn luôn biến đổi 
về số lượng và thành phần, vì thế 
để nâng chất lượng hoạt động 
điều cốt yếu là đòi hỏi sự sáng 
tạo không ngừng đổi mới nhưng 
luôn phải xây dựng hoạt động 
mang tính kế thừa. Để đảm bảo 
làm được điều này các câu lạc bộ 
có thể đề xuất kêu gọi sự tham 
gia nhiệt tình của các đoàn viên 
là giảng viên nhằm bổ sung thêm 
yếu tố cố định và có được sự hỗ 
trợ kịp thời trong mọi hoạt động 
cả về chuyên môn và kiến thức 
thực tế trong cuộc sống. Cùng 
với đó các thành viên trong câu 
lạc bộ là những người làm nên 
chất lượng hoạt động 
Bốn là, tăng cường sự giao 

lưu đoàn kết giữa các câu lạc 
bộ góp phần tạo thành mạng 
lưới hỗ trợ lẫn nhau trong mọi 
công tác hoạt động của Đoàn 
thanh niên và Hội sinh viên. 
Không chỉ dừng lại ở phạm vi 
trong nhà trường chúng ta cần 
mở rộng hoạt động của các câu 
lạc bộ đối với các đoàn trường 
bạn giúp chúng ta học hỏi thêm 
nhiều kinh nghiệm trong tổ chức 
hoạt động.
Năm là, phần lớn các thành 

viên tham gia câu lạc bộ là tự 
nguyện vì đam mê và nhiệt tình 
nên gắn bó nhưng cùng với đó 
rất cần sự ghi nhận của tổ chức 
Đoàn Hội về những tinh thần 
cống hiến.Tuy nhiên cần xây 
dựng tiêu chí cụ thể để xét duyệt 
khen thưởng thật xứng đáng 
là động lực để các thành viên 
phấn đấu và chung tay xây dựng 
phong trào Đoàn Hội ngày càng 
phát triền vững mạnh.
Như vậy, mỗi câu lạc bộ dù có 

tên gọi và hoạt động chính là gì 
thì đều mang lại những điều tốt 
đẹp và cần thiết nhất cho sinh 

{NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI}

Một buổi sinh hoạt CLB Phát thanh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương



hmtu

20

{NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI}

CLB Khát vọng trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
tham gia chương trình giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh phong  

tại Bệnh viện Phong – Hải Dương

Hoạt động khảo sát, tư vấn việc làm cho sinh viên 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

THS NGUYỄN DƯƠNG CẦM
Phụ trách phòng Quản lý công tác sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Việc làm sau khi tốt nghiệp 
luôn là vấn đề quan tâm 
không chỉ đối với bản 

thân sinh viên mà cả đối với gia 
đình, nhà trường và xã hội. Có 
một việc làm đúng với ngành 
nghề đào tạo luôn là mơ ước 
đối với các sinh viên ngay từ khi 
các em còn ngồi trên ghế giảng 
đường. 
Khảo sát việc làm của sinh 

viên sau tốt nghiệp là nội dung 
quan trọng đối với nhà trường, 
là một trong những tiêu chí của 
công tác đảm bảo chất lượng 
đào tạo trong các trường đại 
học, cao đẳng. Thông qua chỉ số 
có việc làm phù hợp với chuyên 

ngành đào tạo, thu nhập ổn định 
của sinh viên và ý kiến của sinh 
viên sau tốt nghiệp sẽ giúp nhà 
trường có định hướng đổi mới 
chương trình đào tạo cho phù 
hợp với nhu cầu phát triển nguồn 
nhân lực của xã hội, dần tiến tới 
hội nhập với các nước trong khu 
vực và thế giới. Ngoài ra, kết 
quả sinh viên có việc làm sau tốt 
nghiệp góp phần phản ánh chất 
lượng đào tạo, thương hiệu sản 
phẩm của cơ sở đào tạo phù hợp 
và đáp ứng nhu cầu xã hội.
Phòng Công tác quản lý 

sinh viên (CTQLSV) là đơn vị 
được giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư 
vấn và thực hiện khảo sát tình 

hình việc làm của SV sau tốt 
nghiệp. Hàng năm, Phòng đã 
tiếp nhận được nhiều thông tin 
tuyển dụng của các cơ sở y tế 
công lập và ngoài công lập. Để 
giúp SV tiếp cận thông tin tuyển 
dụng, Phòng CTQLSV đã đưa 
thông tin tuyển dụng lên trang 
web của Nhà trường, đồng thời 
lập một trang fanpage để giúp 
truyền tải thông tin việc làm đến 
SV.Tạođiều kiện cho sinh viên 
tiếp cận với thị trường lao động 
và tìm kiếm việc làm, Phòng 
CTQLSV đã tổ chức nhiều buổi 
gặp mặt, hội nghị tư vấn việc 
làm giữa SV với nhà tuyển dụng 
như bệnh viện Việt - Pháp, bệnh 

viên. Ở đó, sinh viên không chỉ 
được thỏa sức thể hiện theo đuổi 
đam mê, thể hiện năng khiếu, 
kiến thức, kinh nghiệm thực tế 
liên quan tới chuyên môn .... mà 
còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng 
mềm  trong đó có kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng giao tiếp,kỹ 
năng thuyết trình, tổ chức sự 
kiện....
Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên Trường Đại học Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương sẽ từng ngày 
chung tay nâng cao chất lượng 
hoạt động các câu lạc bộ để xây 
dựng một môi trường giúp các 
bạn sinh viên trở nên năng động 
sáng tạo, tự tin và sớm hoàn 
thiện bản thân mình!
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viện quốc tế Tâm Anh, bệnh 
viện đa khoa chất lượng cao 
tỉnh Thái Bình, bệnh viện quốc 
tế Thiên Đức. Hiện nay, SV Nhà 
trường đang làm thực tập sinh 
Điều dưỡng tại CHLB Đức, Nhật 
Bản theo chương trình hợp tác 
của Việt Nam với CHLB Đức, 
Nhật Bản. Trường đã có SV sau 
tốt nghiệp làm việc tại 2 nước 
này theo đúng chuyên ngành 
đào tạo.
Việc hỗ trợ SV tìm kiếm việc 

làm theo đúng chuyên ngành 
đào tạo còn được thể hiện trong 
việc thiết kế CTĐT và đề cương 
chi tiết môn học đã mô tả chi 
tiết cụ thể đến vị trí việc làm 
của từng chuyên ngành đào tạo.
Hằng năm, Trường đều tổ chức 
cho SV năm cuối 02 đợt đi thực 
tế nghề nghiệp và thực tập tốt 
nghiệp từ các bệnh viện huyện 
đến các bệnh viện tuyến trung 
ương nhằm giúp SV tiếp cận với 
thực tiễn nghề nghiệp, rèn luyện 
kỹ năng chuyên môn và học hỏi 
kinh nghiệm thực tế. Đây là hoạt 

động hữu ích nhằm nâng cao kỹ 
năng nghề nghiệp cho SV, đồng 
thời tạo được mỗi quan hệ giữa 
nhà trường với các nhà tuyển 
dụng tiềm năng. Ngoài các hoạt 
động trên, từ năm 2012 đến 
2017, Nhà trường còn tổ chức 
hai hội nghị lớn nhằm giới thiệu 
SV của Trường đến các nhà 
tuyển dụng như hội nghị Điều 
dưỡng - Kỹ thuật viên y học 
được tổ chức năm 2012 và hội 
nghị liên trường bệnh viện ở khu 
vực phía Bắc. Việc giới thiệu SV 

của Trường đến các nhà tuyển 
dụng lao động còn được thông 
qua các Khoa/Bộ môn chuyên 
ngành, hầu hết SVTN do Khoa/
Bộ môn giới thiệu đều được 
tuyển dụng vào các cơ sở y 
tế làm việc theo đúng chuyên 
ngành đào tạo.
Từ các hoạt động trên 

nên hàng năm SV Trường 
ĐHKTYTHD sau khi tốt nghiệp 
có tỉ lệ tìm kiếm được việc làm 
theo đúng chuyên ngành đào 
tạo tăng lên.

{NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI}

STT N m h c S  l ng SVTN 
T  l  SVTN có vi c làm  

úng chuyên ngành ào t o 

1 2012-2013 1307 90,1% 
2 2013-2014 880 90,9% 
3 2014-2015 1085 92,5% 
4 2015-2016 522 92.5% 

 

Thống kê SV tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm sau một năm tốt 
nghiệp theo đúng chuyên ngành từ năm 2012-2016

Hội nghị tư vấn – giới thiệu việc làm cho sinh viên 
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Kết quả khảo sát SVTN từ năm 
2013 đến nay cho thấy tỷ lệ SV có 
việc làm cao, đặc biệt là làm đúng 
chuyên ngành đào tạo chiếm trên 
80% các năm. Đặc biệt là hệ đào 
tạo đại học sau 1 năm tốt nghiệp có 
tỷ lệ việc làm phù hợp với chuyên 
ngành đào tạo trên 85%. SV của 
trường được tiếp nhận vào làm việc 
các cơ sở y tế công lập đặc biệt 
bệnh viện tuyến trung ương  những 
nơi có yêu cầu cao về chuyên môn 
như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch 
Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh 
viện quân đội 108...Do đặc thù 
của ngành y, ngoài các cơ sở khám 
chữa bệnh công lập thì các cơ sở 
khám chữa bệnh tư nhân rất phát 
triển trong những năm gần đây 
như (các bệnh viện quốc tế, bệnh 
viện chuyên khoa, phòng khám, 
thí điểm mô hình bác sĩ gia đình 
...) chính vì vậy mà tỷ lệ SVTN tự 
tạo việc làm cho mình cao chiếm 
gần 70%.
Mặc dù đã tốt nghiệp và có 

cuộc sống riêng, công việc cũng 
rất bận rộn nhưng các SVTNĐD 
vẫn dành rất nhiều tình cảm cho 
Nhà trường. Trong quá trình điều 
tra nhóm nghiên cứu đã thu được 
một số ý kiến đóng góp cho hoạt 
động tìm kiếm việc làm của các 
sinh viên tốt nghiệp các khóa.
Một số sinh viên tốt nghiệp cho 

rằng kỹ năng mềm rất cần thiết để 
cho người tốt nghiệp có thêm cơ 
hội tìm kiếm việc làm.“Em nghĩ các 
bạn SV cần có ý thức rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp với bệnh nhân, đồng 
nghiệp. Nhà trường nên tăng thêm 
giờ học cho môn học kỹ năng mềm” 
Nhiều SVTN cho rằng kiến 

thức chuyên môn, tay nghề là 
những yếu tố quan trọng khi tìm 
kiếm việc làm.“Em nghĩ các bạn 
SV nên tận dụng tối đa cơ hội thực 
hành tay nghề, tích lũy kinh nghiệm 
lâm sàng từ trong quá trình học và 
kể cả lúc đi làm. Ngay từ khi còn 
đi học, nên đi làm thêm (dù không 
được trả lương) để học thêm kinh 
nghiệm” 
Một vài SVTN cũng mong muốn 

có cơ hội được hỗ trợ các bạn SV 
khóa dưới tìm kiếm việc làm.
“Nên có liên hệ giữa sinh viên 

các khóa với nhau để có thêm 
thông tin việc làm. Trường nên có 
Trung tâm giới thiệu việc làm (kết 
nối với các cơ sở y tế) hoặc thành 
lập Hội cựu sinh viên để tăng cơ 
hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên 
tốt nghiệp” 
Nhiều sinh viên tốt nghiệp 

đánh giá cao về chất lượng đào tạo 
của Nhà trường và chia sẻ những 
thuận lợi khi đi tìm kiếm việc làm 
mà cầm trên tay tấm bằng tốt 
nghiệp của Trường. Tuy nhiên, một 

số vẫn mong muốn Nhà trường 
tăng cường hơn nữa thời gian học 
thực hành, lâm sàng. 
Để nâng cao hiệu quả trong 

việc khảo sát và hỗ trợ sinh viên 
tìm kiếm việc làm, trong thời gian 
tới Phòng Công tác Quản lý sinh 
viên đưa ra một số khuyến nghị:
Một là: Đề xuất thành lập bộ 

phận chuyên trách về hỗ trợ tư vấn 
việc làm cho SVTN
Hai là: Tìm kiếm, liên hệ với các 

nhà tuyển dụng tổ chức ngày hội 
việc làm cho sinh viên chuẩn bị 
tốt nghiệp nhằm trang bị kỹ năng 
phỏng vấn, viết hồ sơ xin việc và 
là cơ hội tự tìm kiếm việc làm cho 
sinh viên.
Ba là: Phối hợp chặt chẽ với 

các khoa/ bộ môn, Hội cựu sinh 
viên tạo ra mạng lưới liên kết với 
các cựu sinh viên – Cán bộ y tế 
hiện đang công tác tại các cơ sở 
y tế trên toàn quốc, từ đó nắm bắt 
kịp thời được thông tin tuyển dụng 
của các cơ sở y tế giới thiệu đến 
sinh viên.
Trong thời gian tới, Phòng 

Công tác Quản lý sinh viên sẽ đổi 
mới phương thức hoạt động, năng 
động sáng tạo trong công tác tư 
vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho sinh 
viên sau tốt nghiệp nhằm góp 
phầnđảm bảo chất lượng giáo dục 
và phát triển của Nhà trường.

{NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI}

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương
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Phong trào tình nguyện của sinh viên 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

SV. BÙI THỊ NGỌC BÍCH
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Tháng 3 – Tháng thanh niên 
không chỉ là là dịp để mỗi 
đoàn viên, thanh niên trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
thể hiện trách nhiệm, vai trò của 
tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát 
huy truyền thống xung kích, sáng 
tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ tổ quốc, mà còn là thời khắc 
để cùng nhìn lại hành trình đã đi 
qua của phong trào sinh viên tình 
nguyện trường ta.
Trong những năm qua, phong 

trào sinh viên tình nguyện đã phát 
triển sâu rộng với nhiều nội dung 
đa dạng, hình thức phong phú, 
thu hút đông đảo đoàn viên thanh 
niên tham gia. Đặc thù là sinh viên 
ngành y, nên nổi bật nhất chính là 
các hoạt động tình nguyện khám 
chữa bệnh và hiến máu nhân đạo.
 Năm học 2016 - 2017, sinh 

viên trường Đại Học Kỹ Thuật Y 
Tế Hải Dương đã tham gia tích 
cực chương trình khám sức khỏe 
tình nghuyện do Đoàn Thanh niên 
trường và tỉnh Đoàn Hải Dương 
tổ chức. Tiêu biểu là hoạt động 
khám, xét nghiệm, tư vấn sức 
khỏe và cấp phát thuốc miễn phí 
cho 140 người cao tuổi và tặng 03 
phần quà cho 03 gia đình chính 
sách tại xã Bắc An - Thị xã Chí 
Linh ngày 03/12/2016. Tiếp theo 
đó là một chương trình ý nghĩa 
diễn ra trong 03 ngày từ 29 - 
31/12/2016 mang tên “Đông ấm 
vùng cao ” tại Bản Suối Cáu - Xã 
Quy Hướng - Huyện Mộc Châu - 
Tỉnh Sơn La. Tại đây các bạn sinh 
viên đã hăng hái tích cực tham gia 
các hoạt động khám, điều trị răng 
miệng, cấp phát thuốc miễn phí, 
tặng quà và quần áo ấm cho trẻ 

em mầm non.
Năm học 2017-2018 phong 

trào sinh viên tình nguyện nổi bật 
với chương trình tình nguyện Đông 
ấm vùng cao 2018, từ ngày 10/1 
- 13/1 tại Xã Nậm Manh - Huyện 
Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu. Tham 
gia chương trình, sinh viên đã hỗ 
trợ hoạt động tư vấn chăm sóc 
răng miệng - nha khoa học đường 
cho 300 em học sinh toàn trường 
nội trú xã Nậm Manh; điều trị nha 
khoa: hàn răng, nhổ răng cho hơn 
80 học sinh mẫu giáo, tiểu học, 
trung hoc tại trường. Các bạn sinh 
viên cùng tham gia tặng quà và 
tặng công trình thanh niên cùng 
Ban tổ chức chương trình. Vượt 
lên trên tất cả trở ngại về khoảng 
cách địa lý và thời tiết lạnh giá 
chính là vẻ đẹp về tinh thần tuổi 
trẻ nồng nhiệt, hăng say cống 

hiến hết mình. Chính tinh thần ấy 
của các bạn sinh viên góp phần 
làm nên thành công và ý nghĩa 
của các chương trình, đồng thời 
tạo nên tình cảm yêu mến gắn bó 
sâu sắc với người dân.
Bên cạnh hoạt động khám 

sức khỏe tình nguyện, sinh viên 
trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải 
Dương còn thường xuyên tổ chức 
một hoạt động gắn bó mật thiết với 
chuyên ngành và đặc biệt ý nghĩa 
với bệnh nhân: Hoạt động hiến 
máu nhân đạo. Hoạt động này do 
trực tiếp đội thanh niên vận động 
hiến máu trường lên kế hoạch và 
thực hiện. Nhờ có sự tổ chức bài 
bản, nghiêm túc và sáng lên tinh 
thần thanh niên tình nguyện ,nên 
các kết quả đạt được sau mỗi đợt 
tổ chức chương trình đều đáng tự 
hào.
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Tiêu biểu như: Ngày 
26/02/2107 Lễ hội hiến máu Xuân 
Hồng HMTU thu hút đông đảo 
sinh viên tham gia và thu được 
300 đơn vị máu. Lễ hội hiến máu 
Trái Tim Hồng ngày 12/10/2017 
thực sự là điểm hiến máu có sức 
ảnh hưởng vang dội, thu hút được 
hơn 600 người đăng ký hiến máu 
và hàng ngàn sinh viên tới tham 
dự các hoạt động bên lề hấp dẫn 
do Đội Thanh Niên vận động hiến 
máu trường tổ chức như trò chơi 
dân gian, bốc thăm may mắn, 
điểm chỉ vân tay… Kết quả, lễ hội 
đã thu về hơn 470 đơn vị máu. 
Đặc biệt, trước mỗi ngày hội hiến 
máu, trên sân trường, trong ký túc 
và các khu dân cư tràn ngập sắc 
đỏ - màu áo đặc trưng của các 
bạn sinh viên tình nguyện “Nhà 
Máu’’. Các bạn trao tận tay sinh 
viên tờ thông tin về chương trình 
sắp diễn ra, đến từng lớp học, 
từng phòng ký túc xá, tới tận các 
khu dân cư để tư vấn, vận động 
sinh viên và người dân tham gia 
hiến máu. Chính lòng nhiệt tình 
và thái độ làm việc nghiêm túc 
của các sinh viên tình nguyện đã 
tạo sự tin tưởng và phản hồi tốt từ 
những người tham gia hiến máu.  
Không chỉ có sắc áo đỏ, áo 

trắng blouse, mà màu áo xanh 
tình nguyện cũng vô cùng nổi bật, 
tiêu biểu trong các hoạt động của 
CLB tình nguyện khát vọng trẻ. 
Một trong những chương trình ấn 
tượng mà các bạn sinh viên trong 
CLB tham gia thực hiện, là cuộc 
thi Ký túc xá xanh. Thông qua các 

tiêu chí thi đua về cảnh quan vệ 
sinh giữa các phòng ký túc xá, 
cuộc thi đã góp phần nâng cao ý 
thức của hơn 1000 sinh viên ở ký 
túc xá trong giữ gìn vệ sinh phòng 
ở và làm đẹp cảnh quan nhà 
tường. Trước thềm năm mới 2018, 
CLB đã cùng phối hợp thực hiện 
chương trình Tết đoàn viên 2018 
cho các bệnh nhân tại bệnh viện 
Phong huyện Chí Linh - Tỉnh Hải 
Dương vào ngày 03 - 04/02/2018. 
Chương trình diễn ra các hoạt 
động giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
thăm hỏi, trò chuyện với các bệnh 
nhân tại bệnh viện. Đặc biệt, các 
bạn sinh viên đã tự tay gói những 
chiếc bánh chưng, trao tặng bánh 
chưng, bánh đậu xanh và những 
suất quà tiền mặt tới các cụ già có 
hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt 
động tuy nhỏ nhưng góp phần 
mang lại cái tết ấm áp cho những 
bệnh nhân, những cụ già tại bệnh 
viện, là món quà tinh thần ý nghĩa, 
nhận được tình cảm và sự yêu 
mến của các bệnh nhân.
Các hoạt động tình nguyện 

chính là cơ hội tốt để các bạn sinh 
viên rèn luyện bản thân; giúp các 
bạn có thêm trải nghiệm, góp sức 
trẻ giúp ích cho cộng đồng, cống 
hiến cho đất nước. Tham gia tình 
nguyện tạo nên những ấn tượng 
và kỷ niệm đáng nhớ, đáng quý 
thời sinh viên. Bên cạnh đó, tham 
gia các hoạt động ngoại khóa 
cũng chính là môi trường đào tạo 
kỹ năng, giúp các bạn trau dồi 
đạo đức, hành vi, cách ứng xử, 

rèn luyện kỹ năng mềm, và hơn 
hết là cơ hội để chia sẻ tình yêu 
thương tới cộng đồng. 
Để có được sự lan tỏa và hiệu 

quả trong phong trào tình nguyện 
như vậy, không chỉ có tinh thần 
của sinh viên, mà một yếu tố kim 
chỉ nam quan trọng đó chính là sự 
chỉ đạo, động viên giúp đỡ sát sao 
của Đoàn Thanh niên - Hội sinh 
viên nhà trường. Đoàn thanh niên 
- Hội sinh viên đã lên kế hoạch, 
tổ chức, tạo điều kiện, phát huy 
những nhân tố sinh viên tiêu biểu, 
bồi đắp và rèn luyện cho sinh viên 
cả kiến thức, kĩ năng tổ chức hoạt 
động, đồng thời động viên khen 
thưởng kịp thời những tập thể, cá 
nhân xuất sắc, góp phần truyền 
lửa nhiệt huyết và niềm say mê 
với phong trào. 
Tuy nhiên, bên cạnh những 

đoàn viên thanh niên hoạt động 
tích cực, vẫn còn một bộ phận 
không nhỏ sinh viên thờ ơ với 
hoạt động tình nguyện, chưa thực 
sự hiểu được ý nghĩa của các hoạt 
động này, chỉ quan tâm đến việc 
học, các hoạt động có lợi cho bản 
thân, còn có lối sống vô cảm với 
những người xung quanh, thiếu 
tình thươngyêu, chia sẻ với cộng 
đồng, xã hội. Nắm bắt được hạn 
chế đó, Đoàn thanh niên - Hội 
sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt 
động tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, tổ chức chương trình tình 
nguyện, xung kích. Đông đảo 
các bạn sinh viên đã tìm đến tổ 
chức Đoàn, coi phong trào thanh 
niên tình nguyện như “Trường học 
kỹ năng” của tuổi trẻ để giúp họ 
trưởng thành.
Trong cuộc sống, ai cũng 

muốn có được niềm vui, hạnh 
phúc cho bản thân. Nhưng bên 
cạnh đó, hạnh phúc từ “sự cho 
đi” cũng là một niềm hạnh phúc 
đăc biệt và ý nghĩa.  Hy vọng 
các bạn sinh viên sẽ tiếp tục giữ 
lửa nhiệt huyết, xung kích đi đầu 
trong các phong trào tình nguyện, 
hy vọng Đoàn thanh niên - Hội 
sinh viên sẽ tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo, tạo điều kiện để phong trào 
tình nguyện ngày càng được phát 
triển, xứng đáng với lời căn dặn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Đâu cần thanh niên có
Đâu khó có thanh niên…”
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Vai trò của nuôi ăn sớm cho bệnh nhân 
sau phẫu thuật đường tiêu hóa

                                   BS. TRƯƠNG THỊ THƯ
Khoa Y học dự phòng – Y tế công cộng
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Trong các bệnh ngoại 
khoa, dinh dưỡng đóng 
vai trò rất quan trọng vì 

bệnh nhân ngoại khoa phải đủ 
sức vượt qua được phẫu thuật 
mất máu, dịch thể và các vấn 
đề sau phẫu thuật như diễn 
biến bệnh, thời gian liền vết 
thương, tai biến sau phẫu thuật.
Phẫu thuật đường tiêu hóa 

tác động trực tiếp lên ống tiêu 
hóa gây khó khăn cho dinh 
dưỡng đường ruột, đồng thời 
vẫn còn tâm lý e ngại cho các 
phẫu thuật viên và điều dưỡng 
chăm sóc hậu phẫu bệnh nhân 
khi cho bệnh nhân ăn sớm, 
do lo ngại xảy ra tai biến, biến 
chứng, không dung nạp được 
và đặc biệt là những lo ngại 
về tắc ruột và tính an toàn của 
miệng nối sau phẫu thuật.
Trước đây việc nuôi dưỡng 

đường ruột chỉ được bắt đầu 
khi bệnh nhân có trung tiện 
(ngày thứ 3 - 4) thậm chí là sau 
10 – 12 ngày sau phẫu thuật ở 
những bệnh nhân được phẫu 
thuật đường tiêu hóa. Ngày 
nay, khoa học đã chứng minh 
rằng: cho bệnh nhân ăn muộn 
không có lợi. Nuôi ăn sớm là 
cho bệnh nhân ăn trước khi có 
trung tiện thường trong vòng 
24 – 48 giờ sau phẫu thuật.Tác 
giả Lewis (2001) đã tổng hợp 
nhiều nghiên cứu thử nghiêm 
lâm sàng có đối chứng cho 
thấy: nhu động ruột non được 
hồi phục sau 6 -8 giờ sau phẫu 
thuật và khả năng hấp thu 
vừa phải tồn tại ngay cả trong 

trường hợp không có nhu động 
ruột bình thường. Một số nghiên 
cứu trên thế giới đã chứng minh 
rằng cho ăn sớm sau mổ ở 
bệnh nhân phẫu thuật dạ dày 
ruột là an toàn và dung nạp tốt 
ngay cả khi bắt đầu trong vòng 
12 giờ phẫu thuật và điều đó 
mang lại lợi ích cho người bệnh, 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng.
Lý do nên cho bệnh nhân 

ăn sớm sau phẫu thuật đường 
tiêu hóa: 
Một là: 
Nuôi dưỡng đường ruột sớm 

sau phẫu thuật đường tiêu hóa 
là an toàn, bình thường trong 
ngày dịch tiêu hóa cũng tiết vào 
ống tiêu hóa 6 -7 lit. Khi nuôi 
dưỡng đường ruột bệnh nhân 
sau phẫu thuật đường tiêu hóa 
sẽ không làm thay đổi áp lực 
của miệng nối (vì nuôi dưỡng 
với tốc độ chậm, thường bắt 
đầu 15 – 30 giọt/ phút, tùy tình 
trạng dinh dưỡng người bệnh). 
Khi cho ăn sớm làm tăng lắng 
đọng collagen tại chỗ nối và tế 
bào niêm mạc ruột và các mô 
liên quan được nuôi dưỡng vì 
thế làm nhanh lành chỗ nối.
Hai là:
Nửa đời sống tế bào ruột là 

24 giờ, nếu đường ruột không 
được sử dụng sẽ làm “phẳng 
hóa” các vi nhung mao của 
niêm mạc ruột, làm giảm tiết 
các men tiêu hóa, các hormone 
tiêu hóa cần thiết cho sự tiêu 
hóa thức ăn. Nuôi đường ruột 
còn làm tăng dòng máu tới 
ruột, dự phòng teo niêm mạc và 

tuyến nhầy, tăng quá trình sử 
dụng các chất dinh dưỡng. 
Ba là: 
Ruột là nơi lớn nhất của 

cơ thể có chứa vi sinh vật và 
độc tố. Trong điều kiện bình 
thường mật độ vi khuẩn là 104 
-105 ở đoạn xa của ruột non và 
khoảng 1012/g phân ở đại tràng. 
Các vi khuẩn sống bị kiểm soát 
bởi hàng rào niêm mạc ruột. 
Việc bỏ trống đường ruột vì lý 
do gì bao gồm cả sau phẫu 
thuật, gây nặng nề thêm tình 
trạng thiếu máu và tổn thương 
tế bào niêm mạc ruột, làm tăng 
nguy cơ vi khuẩn và nội độc tố 
của chúng xâm nhập qua tuần 
hoàn và bạch huyết đến các 
tạng gây suy đa tạng và nhiễm 
khuẩn toàn thân. 
Bốn là:
Hệ thống tiêu hóa, nhất là 

ruột non, có vai trò rất quan 
trọng trong việc duy trì và phát 
triển hệ thống miễn dịch của cơ 
thể thông qua tổ chức limpho 
hỗ trợ ruột (GALT). Trong điều 
kiện bình thường tổ chức limpho 
hỗ trợ đáp ứng cho khoảng 50% 
miễn dịch cho toàn bộ cơ thể 
và sản xuất khoảng 80% tổng 
lượng các kháng thể của cơ thể. 
Tình trạng và chức năng của 
tổ chức limpho hỗ trợ rất nhạy 
cảm với thời điểm ruột được 
nuôi dưỡng, đặc biệt trong vòng 
24 giờ. 
Năm là:
Dinh dưỡng ruột sớm còn 

hạn chế truyền dịch và điện 
giải. Quá tải dịch và muối ở giai 
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đoạn hậu phẫu gây ra phù và 
làm chậm nhu động ruột. 
Sáu là: 
Khi trải qua một cuộc phẫu 

thuật, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ 
tạo ra một phản ứng (stress) về 
chuyển hoá, làm biến đổi sinh 
lý ruột, thay đổi chuyển hóa 
các chất dinh dưỡng, tăng tiết 
hormon dị hóa và kích thích hệ 
thống thần kinh giao cảm. Sự 
kích thích giao cảm và adrenalin 
làm tăng hiệu suất của tim và 
giảm dòng máu đến cơ quan 
nội tạng, đặc biệt đến ruột làm 
làm vết thương lâu lành.
Mục đích nuôi ăn sớm đường 

ruột ở bệnh nhân sau phẫu 
thuật đường tiêu hóa: 
Cung cấp cơ chất cho các 

hoạt động chuyển hóa đang 
xảy ra.
Bảo tồn khối cơ và tính toàn 

vẹn của niêm mạc ruột.
Hỗ trợ chức năng miễn 

dịch. 
Tăng cường quá trình liền 

vết thương. 

Có thể làm thay đổi đáp ứng 
viêm hệ thống.
Giảm tối đa mức độ nặng và 

tử vong.
Môt số chú ý khi nuôi dưỡng 

sớm cho bệnh nhân sau phẫu 
thuật đường tiêu hóa:
Huyết động của bệnh nhân 

phải ổn định (theo dõi sát mạch, 
huyết áp, dịch tiết qua sonde).
Không nuôi dưỡng sớm 

những trường hợp chống chỉ 
định nuôi dưỡng ruột 
(tắc ruột, liệt ruột, viêm ruột 

hoại tử, viêm phúc mạc, đang 
xuất huyết tiêu hóa hoặc rò ruột 
dung lượng cao).
Kiểm tra dấu hiệu lâm sàng 

và hóa sinh của tình trạng 
rối loạn điện giải trước, trong 
và sau quá trình nuôi dưỡng. 
Các thiếu hụt hay mất cân 
bằng về điện giải trong huyết 
tương (Na, K, Mg, P, Ca), đặc 
biệt là P phải được điều chỉnh 
để đề phòng hội chứng rối 
loạn chuyển hóa (hay găp hội 
chứng nuôi ăn lại). 

Phải đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng và chỉ số hấp thu của 
bệnh nhân trước nuôi dưỡng để 
chọn dịch nuôi và tốc độ nuôi 
phù hợp (Theo hướng dẫn của 
ASPEN National Meeting 2002).
Nuôi dưỡng với tốc độ chậm 

tăng dần ( khởi đầu 20 – 40 ml/ 
giờ), đặc biệt ở những bệnh 
nhân suy dinh dưỡng nặng 
trước phẫu thuật, giảm cân 
> 10 % cân nặng trước phẫu 
thuật 2 tháng hoặc nhịn đói kéo 
dài trước phẫu thuật  (> 5 ngày 
(Nguồn Hampshire primary Care 
(2001): Adult Enteral feeding 
guidelines).
Truyền 50 – 250 mg thiamin 

/ ngày cho tất cả bệnh nhân sau 
phẫu thuật, đặc biệt là khi có 
truyền glucose trong quá trình 
nuôi dưỡng vì thiếu thiamin 
có thể làm giảm chuyển hóa 
glucose và gây ra nhiễm toan 
lactic.  
Nâng đầu giường lên 30-45º 

trong quá trình cho ăn và sau 
ăn 60 phút.

Hình 1. Cấu trúc vi thể ruột non

{NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI}
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{VĂN NGHỆ}

Bao trái tim yêu thương,
Màu áo xanh tình nguyện.
Xóm nhỏ càng vui đó,
Những đứa trẻ rộn ràng.

Chiếc áo xanh in mãi,
Trong trái tim xóm nhỏ.
Những người học mùa hè,
Bao ngôi nhà được xây.

Những thanh niên tình nguyện,
Nhiệt huyết trong con tim.
Con đường tình nguyện viên,
Ghi dấu bao bước chân.

Hãy nhớ mãi mùa hè,
Bóng dáng những sinh viên.
Mùa hè xanh yêu thương,
Trong trái tim cụ già,
Trái tim của trẻ thơ.

Nhớ mãi Mùa hè xanh,
Khắc ghi mãi bóng dáng,
Sinh viên Mùa hè xanh.

Mùa hè 
thân yêu

VĂN LIÊM

 KHÚC KIM LAN

Mùa hè xanh

Sinh viên tình nguyên

Mang trong mình những khát khao cháy bỏng
Chúng tôi về với xóm nhỏ, bờ tre...
Chúng tôi về với những mẹ già 
Nỗi vất vả còn hằn trên khóe mắt,
Về với những đàn em tuổi còn đi học
Mắt xoe tròn, miệng hát bi bô... 

Chúng tôi về chia sẻ bớt âu lo 
Khai thông những dòng kênh 
Nước đen ngòm đã bao đời u uất...
Chúng tôi về sửa sang trường lớp
Sẻ chia những phận nghèo vất vả gieo neo...
Ôi! Những đường thôn nhỏ hẹp xóm nghèo
Đã nuôi dưỡng những tấm lòng rộng mở...

Ngập tràn khắp phố áo xanh
Trái tim nhiệt huyết, long lanh mắt cười
Em đi tô đẹp cho đời
Sinh viên tình nguyện, mọi người mến yêu!

SƯU TẦM
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GIẢM CÂN
Một bà béo đến bác sỹ xin tư vấn giảm 
cân, ông bác sĩ khuyên tôi mỗi ngày nên 
cưỡi ngựa chừng 4 tiếng đồng hồ cho gầy 
bớt đi và quay lại sau 1 tuần!
Một tuần sau:
Thế nào, kết quả tốt chứ?
Dạ tốt lắm, chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà 
con ngựa sút mất 10 ký lô!

SƯU TẦM

LÝ DO CỤ GIÀ  
KHÔNG QUAY LẠI  
NHẶT ĐỒ RƠI

Anh chồng về nhà nói với vợ:
– Con người bây giờ đúng thật là không 
thể hiểu nổi em ạ.
Chị vợ tò mò:
– Có chuyện gì thế anh?
– À, chẳng là lúc nãy trên đường đi làm 
về, anh thấy một bà cụ đi phía trước 
đánh rơi đồ. Anh gọi mãi mà cụ ấy 
không thèm quay lại nhận em à, đúng 
là khó hiểu.
– Chắc bà ấy không nghe thấy thôi!
Anh chồng nói chắc nịch:
– Không đâu, bà ấy đi ngay trước anh 
mà. Với lại lúc anh gọi, rất nhiều người 
quay lại nhìn luôn.
Chị vợ nhún vai:
– Kỳ lạ thật đấy, thế bà ta đánh rơi gì 
vậy anh?
– Một cái máy trợ thính trông có vẻ xịn 
lắm em à!!!

LÝ DO KHÔNG THỂ  
NGỦ TRÊN XE BUS

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ than 
vãn:
– Tôi bị mắc chứng ngủ quá nhiều, tai hại 
nhất là cứ bước lên xe bus vài phút là tôi 
lại ngủ gật.
Bác sĩ trấn an bệnh nhân:
– Vấn đề của anh hết sức bình thường thôi 
mà! Có rất nhiều người cũng thường ngủ 
trên xe bus giống anh đấy thôi!
Người đàn ông tức giận:
– Nhưng mà họ không lái xe bus thưa bác 
sĩ!

“RLTH”
Anh chàng nọ đi khám bệnh, trên đơn 
thuốc bác sĩ chẩn đoán là bệnh “RLTH” 
(rối loạn tiêu hóa).
Bước ra khỏi phòng khám, cầm đơn 
thuốc đọc hoài mà chẳng biết mình bị 
bệnh gì, anh ta liền hỏi cô y tá đang 
đứng ở lan can. Cô y tá đọc xong hốt 
hoảng hét lên:
Trời ơi! Anh bị “ruột lòi tới háng” rồi!!!

{VUI CƯỜI }


