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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung Ương khóa
XI, chương trình hành động của Bộ Y Tế và chương trình hành động của Ban chấp hành
Đảng bộ Trường về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục & Đào tạo. Coi trọng đảm bảo
chất lượng đào tạo Y đa khoa; Nhanh chóng xây dựng quy chế và đảm bảo hoạt động có
hiệu quả của Hội đồng Trường.
2. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Bệnh viện Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn diện; Khai thác sử dụng có
hiệu quả các trang thiết bị hiện đại và phát triển kỹ thuật mới.
4. Nhanh chóng hoàn thiện, đưa khu giảng đường thư viện và trung tâm kỹ thuật cao
của Bệnh viện vào hoạt động có hiệu quả.
5. Triển khai dự án World Bank, dự án AP giai đoạn 2, dự án nhà thi đấu đa năng và
cơ sở hạ tầng Bệnh viện.
6. Chuẩn bị mọi mặt để kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Nhà trường.
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10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2014
1. Tôt nghiệp khóa Đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật y học đầu tiên theo học chế tín chỉ; Tiếp tục triển khai đào tạo dựa
trên năng lực đối với Cao đẳng Điều dưỡng; cơ bản hoàn thành tích hợp các học phần y học cơ sở của ngành Y đa
khoa;
2. Triển khai biên soạn bài giảng, bộ công cụ đánh giá theo hướng đổi mới; thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng
đào tạo Y đa khoa;
3. Năm thứ 4 tổ chức Khóa thực tập Điều dưỡng quốc tế cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng quốc gia Nhật
Bản tại Hải Dương và Việt Nam đạt mục tiêu, đảm bảo an toàn và tăng cường hợp tác hữu nghị;
4. Thực hiện có hiệu quả Dự án ADB, chuẩn bị tham gia Dự án World Bank và Dự án AP giai đoạn 2 về đào tạo dựa
trên năng lực; Dự án xây dựng, cải tạo mở rộng Trường và Bệnh viện đang ở giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị đưa
vào khai thác, sử dụng;
5. Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được Bộ Y tế xếp hạng 2, cấp phép hoạt động và tổ chức hoạt
động có hiệu quả. Năm đầu tiên Labo Xét nghiệm An toàn thực phẩm hoạt động tự chủ một phần;
6. Tăng cường trang thiết bị hiện đại cho đào tạo và cung ứng dịch vụ y tế; máy CT scanner, máy quang phổ hấp phụ
nguyên tử, máy đo mật độ xương, máy siêu âm, dụng cụ tai mũi họng, máy sinh hóa, huyết học và thiết bị cho phòng
học ngoại ngữ…
7. Thanh tra Bộ Y tế thanh tra toàn diện các mặt hoạt động của Trường, Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra Dự án
xây dựng & cải tạo Bệnh viện đều đánh giá Trường là đơn vị thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định, quy trình,
không có sai sót lớn; Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tư pháp đánh giá tốt công tác quản lý, cấp phát
văn bằng chứng chỉ của Nhà Trường
8. Khánh thành Tượng đài Đại Danh y Thiền Sư Tuệ Tĩnh tại khuôn viên của Trường. Tượng đài có khối lượng 11 tấn,
cao 3,4m, được chế tác bằng đá hoa cương rubi nguyên khối và 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.
9. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng trường và Bộ trưởng Bộ Y tế đã
quyết định thành lập Hội đồng Trường, phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015-2020.
10. Đảng bộ trong sạch vững mạnh được Thành ủy Hải Dương đề nghị Tỉnh ủy tặng Cờ Đảng bộ trong sạch vững
mạnh xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014); 10 Tập thể Lao động Xuất sắc; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 23 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 41 cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy
khen; 30 đảng viên được Đảng ủy tặng giấy khen; Tham gia Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ngành Y - Dược toàn quốc đạt
5 giải Nhì và 1 giải Ba.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG,
CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2014

T

Ths Nguyễn Văn Khởi – Phó Bí thư Đảng bộ
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

iếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay” 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”, năm 2014, Đảng bộ
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với 156 đảng
viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, đảng viên có trình độ đại học
và trên đại học chiếm trên 94%, trong đó có 2 Phó Giáo
sư tiến sỹ, 23 Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh, 65 Thạc sĩ và
Cao học, 1 Bác sĩ chuyên khoa II, 2 Bác sĩ chuyên khoa
I, 56 đại học đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng
đảng và công tác cán bộ, được cấp trên đánh giá là Đảng
bộ cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, đề
nghị Tỉnh ủy Hải Dương tặng Cờ Đảng bộ xuất sắc tiêu
biểu 5 năm liền.
Đảng bộ Trường đã thường xuyên xác định công tác
xây dựng Đảng là then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thể hiện trên các
lĩnh vực sau:
Công tác chính trị tư tưởng được đặc biệt quan tâm,
đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, nghiên
cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt quan tâm
tới giáo dục truyền thống ngành, Nhà trường, giáo dục
y đức và đạo đức nhà giáo. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt
công dân, học sinh sinh viên” vào đầu năm học, phổ biến
các quy chế và nội quy ngành và nhà trường, kiến thức
pháp luật thường thức, giáo dục an toàn giao thông, môi
trường, sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội. Tập thể
Đảng ủy, Lãnh đạo Trường thường xuyên đấu tranh bảo
vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng,
giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết
trong Đảng bộ; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội
ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật Viên chức và Quy
định về những điều đảng viên không được làm; Xây dựng
và phổ biến các quy định, quy chế trong các lĩnh vực hoạt
động của Nhà trường tới từng đơn vị, cán bộ viên chức
và HSSV để CBVC, HSSV hiểu và thực hiện đúng đủ;
Phân công cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến
tư tưởng để giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra,
hỗ trợ, giúp đỡ HSSV trong sinh hoạt và học tập.
Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, Đảng bộ
Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện, trên các lĩnh vực công
tác:
Xác định được sứ mệnh, tầm nhìn và 8 giá trị cốt lõi;
Tiên phong đào tạo theo hệ thống tín chỉ với các ngành
Y đa khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, tiếp tục triển khai
đào tạo dựa trên năng lực đối với Cao đẳng Điều dưỡng;
cơ bản hoàn thành tích hợp các học phần y học cơ sở của
ngành Y đa khoa; Triển khai biên soạn bài giảng, bộ công
cụ đánh giá theo hướng đổi mới; thực hiện kế hoạch đảm
bảo chất lượng đào tạo Y đa khoa; Phát triển đội ngũ
giảng viên nhanh về số lượng và chất lượng; tăng cường
cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện

đại hóa; đổi mới phần mềm quản lý đào tạo, thư viện phục
vụ đào tạo và cung ứng dịch vụ y tế, xuất bản Bản tin Kỹ
thuật y học 3 tháng/kỳ được bạn đọc đánh giá cao; thực
hiện Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu quả, tích
cực tìm các nguồn thu hợp pháp để góp phần đầu tư cơ
sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời
sống CBVC và HSSV, hiện nay, mỗi CBVC được tăng
thêm 100% hệ số lương hàng tháng, không kể các ngày
lễ tết. HSSV được hỗ trợ nhân các ngày lễ lớn, trợ cấp
cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chất lượng đào tạo luôn được giữ vững và nâng cao,
Trường đã trở thành địa chỉ có uy tín trong đào tạo nguồn
nhân lực y tế. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay
sau khi tốt nghiệp đạt 80%, luôn được các cơ sở y tế
đánh giá cao về chất lượng đào tạo; Mở rộng quan hệ
hợp tác quốc tế với nhiều nước, tham gia có hiệu quả các
dự án hợp tác: Năm thứ 4 tổ chức Khóa thực tập Điều
dưỡng quốc tế cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng
quốc gia Nhật Bản tại Hải Dương, Việt Nam đạt mục tiêu,
đảm bảo an toàn và tăng cường hợp tác hữu nghị; Thực
hiện có hiệu quả Dự án ADB, chuẩn bị tham gia Dự án
World Bank và Dự án AP giai đoạn 2 về đào tạo dựa trên
năng lực; ký kết Bản ghi nhớ với Học viện Wesada Nhật
Bản; làm việc với Tập đoàn AOYAMA Nhật Bản về lộ trình
xuất khẩu điều dưỡng; Tích cực tham gia các hoạt động
nhân đạo, từ thiện;CBVC, HSSV toàn trường đã phát tâm
công đức hoàn thành công trình tượng Đài Đại Danh Y
thiền sư Tuệ Tĩnh. Tượng Đài được chế tác bằng đá hoa
cương rubi nguyên khối 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.
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
được Bộ Y tế xếp hạng 2, cấp phép hoạt động và bước
đầu hoạt động có hiệu quả; Tăng cường trang thiết bị hiện
đại cho đào tạo và cung ứng dịch vụ y tế.
Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường
xuyên của Đảng bộ, trong đó chú trọng việc làm theo một
cách thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý phát huy vai trò nêu gương trong
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, tâm huyết, tận tuỵ với công việc; thực hiện
đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của
ngành; có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo,
người thầy thuốc; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng
nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; đối xử hoà nhã
với học sinh sinh viên, người bệnh và đồng nghiệp.
Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Trường
thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, khi có
tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng
thắn tự phê bình và phê bình, giải quyết dứt điểm những
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sai sót, khuyết điểm. Phân công cho từng đồng chí cán
bộ lãnh đạo và đảng ủy viên phụ trách công việc cụ thể
theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo dân chủ, phát
huy ưu thế của từng cán bộ, đảng viên, thu hút người tài,
có trình độ. Không có biểu hiện lấn át, bao biện, làm thay
hoặc buông lỏng sự lãnh đạo, quan tâm đến công tác tạo
nguồn cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ được học tập,
nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn.
Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy.
Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy,
mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hiệu trưởng. Hàng tháng,
Đảng ủy có Nghị quyết phân công cho các đảng ủy viên
chịu trách nhiệm từng nhiệm vụ và gửi tới các chi bộ và
đoàn thể trong Đảng bộ, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo
thống nhất, tránh tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không
rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không
ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc
lạm dụng quyền lực một các tinh vi để mưu cầu lợi ích cá
nhân; Hàng tuần thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Trường
họp để thống nhất biện pháp lãnh đạo chỉ đạo các công
việc ưu tiên và công tác tổ chức cán bộ. Coi trọng công
tác phát triển đảng viên, được sự quan tâm của Thành ủy
Hải Dương, năm 2014, Đảng bộ Trường đã kết nạp được
25 đảng viên mới, trong đó có 7 sinh viên.
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2014, các đảng viên trong Đảng bộ đều phát huy được
vai trò lãnh đạo và tính tiền phong, gương mẫu, hoàn
thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc
thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi
cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Năm
2014, Đảng bộ Trường có 30/151(19,86%) đảng viên xếp
loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ; 120/151 (79,48%) đảng viên xếp loại Đảng viên đủ
tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01/151 (0,66%) đảng
viên xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm
vụ; 13/13 (100%) chi bộ xếp loại Chi bộ trong sạch vững
mạnh.

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý
tháng 9/2014

Ngày 29/5/2014, Đoàn Kiểm tra của Thành ủy Hải Dương
đã tiến hành kiểm tra và đánh giá cao
việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương

Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, Ủy ban
kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch
kiểm tra toàn diện, cụ thể các mặt công tác, đặc biệt quan
tâm tới việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa
học, phục vụ đào tạo và công tác xây dựng Đảng. Đảng
ủy chủ động, kịp thời đưa ra những biện pháp trong việc
phát triển, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư
tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ
chức đảng và cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh
sinh viên; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quản
lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện
các sai phạm để có biện pháp giáo dục, xử lý, ngăn ngừa
và hạn chế sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong việc thi
hành Điều lệ Đảng, chấp hành chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của nhà nước và Quy định những
điều đảng viên không được làm.
Đảng bộ duy trì nghiêm túc công tác đánh giá, phân
loại đảng viên, xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Trong năm
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Về công tác cán bộ, Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương luôn bám sát vào các quy định, những
hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ, đã công
khai, dân chủ, thận trọng trong việc nhận xét, đánh giá,
sử dụng cán bộ theo khả năng chuyên môn, kỹ thuật,
nghiệp vụ của từng cá nhân. Chú trọng tiêu chuẩn đạo
đức khi bổ nhiệm cán bộ và điều động hợp lý tạo cơ hội,
điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình
độ để phát triển; Thường xuyên quan tâm việc quy hoạch,
đào tạo cán bộ đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng
yêu cầu của Trường, đặc biệt là người đứng đầu đơn
vị và các khoa, phòng. Đảng ủy đã phân công cho từng
đồng chí cán bộ lãnh đạo và đảng ủy viên phụ trách công
việc cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo dân
chủ, phát huy ưu thế của từng cán bộ, đảng viên, thu
hút người tài, có trình độ. Không có biểu hiện lấn át, bao
biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo, quan tâm
đến công tác tạo nguồn cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ
được học tập, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn.
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-TW ngày 30/11/2004
của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo
quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước và Hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Năm 2014, Đảng bộ
Trường đã tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo
Trường giai đoạn 2014-2020 theo phương châm "động"
và "mở": một chức danh có thể quy hoạch nhiều người và
một người có thể quy hoạch nhiều chức danh, quy hoạch
cán bộ phải đảm bảo cho đơn vị ổn định và phát triển. Các
đồng chí trong diện quy hoạch đều có đủ phẩm chất, đạo
đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của
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Nhà trường trong giai đoạn mới đảm bảo dân chủ, minh
bạch, đúng quy trình, quy định.
Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế trong
công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,
miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý. Năm
2014, hoàn thành quy trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế
bổ nhiệm Hiệu trưởng Nhà trường và thực hiện nghiêm
túc quy chế bổ nhiệm đối với 06 cán bộ giữ các chức vụ
trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn, nội bộ Nhà trường ổn
định, đoàn kết.
Nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên,
Đảng bộ Trường đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao trình độ toàn diện, định hướng và
tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi tham quan, học
tập, tập huấn trong và ngoài nước. Trong năm học 20132014, Trường đã phối hợp với Đại học Sư phạm Ngoại
ngữ Hà Nội mở 01 lớp Đại học Tiếng Anh văn bằng 2
cho 44 giảng viên; tạo điều kiện và hỗ trợ cho các giảng
viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có 01
cán bộ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 09 giảng viên
tốt nghiệp Thạc sĩ, 2 cán bộ tốt nghiệp Cao cấp chính trị,
có 16 cán bộ, giảng viên đang là Nghiên cứu sinh (Trong
đó 2 NCS tại Australia), 33 người học Cao học trong đó
12 người được đào tạo ở nước ngoài); nhiều bác sỹ,
điều dưỡng, kỹ thuật viên y được tổ chức học tập nâng
cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu của từng chuyên
ngành tại các bệnh viện Trung ương, bệnh viện Đa khoa
tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Trường.
Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành hoạt động
thường xuyên và có tác dụng thúc đẩy tập thể cán bộ,
viên chức không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng
dạy và học, xây dựng nề nếp kỷ cương, môi trường văn
hóa và đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể
Nhà trường. Năm học 2013-2014, Trường đạt danh hiệu
Tập thể Tiên tiến xuất sắc, được Chính phủ tặng Cờ đơn
vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013; Đề nghị Bộ Y
tế tặng Cờ thi đua năm 2014; Đảng bộ được xếp loại
Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc được Tỉnh ủy
Hải Dương tặng Bằng khen năm 2013, đề nghị Tỉnh ủy
Hải Dương tặng Cờ năm 2014; Công đoàn được Tổng
liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua; Đoàn Thanh
niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc được Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Hội sinh viên
được TW Hội sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen; 22/23
phòng, khoa, bộ môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên
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tiến (đạt 95.6%), trong đó có 10 tập thể được Hội đồng thi
đua Trường đề nghị Bộ Y tế xét công nhận danh hiệu Tập
thể lao động xuất sắc; 04 tập thể được đề nghị Bộ Y tế
tặng Bằng khen. Có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương lao động hạng Nhất; 06 cá nhân
được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 10
cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen;
23 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 41
cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen và 231/239 cá
nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến (đạt 96,65%)
Để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ
trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, thực
hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính
trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Kế hoạch hướng dẫn
tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp của Tỉnh uỷ, Thành uỷ
Hải Dương, Đảng uỷ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương đã xây dựng Kế hoạch tiến hành Đại hội Đảng bộ
Trường lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 -2020) với mục tiêu
đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân
chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương
của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; coi trọng chất
lượng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các Đảng ủy, các
chi bộ và các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng
viên, viên chức, học sinh sinh viên Nhà trường.
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, tháng 12 năm 2014,
Đảng bộ Trường đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW
ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 91-KH/
ThU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải
Dương về tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở, Kế hoạch
Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXI tới các chi bộ và
đảng viên thuộc Đảng bộ.
Đảng ủy đã ra Quyết định thành lập 3 tiểu ban chuẩn
bị cho Đại hội bao gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban
Nhân sự, tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội. Thời
gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 20152020 sẽ được thực hiện trước ngày 15 tháng 4 năm 2015.
Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác đảng và
công tác cán bộ năm 2014, Đảng bộ Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương tiếp tục đoàn kết, ổn định, tự chủ,
chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng
tâm năm 2015 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ
trường lần thứ XXI ( nhiệm kỳ 2015-2020).
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TÍN HIỆU ĐÁNG MỪNG TỪ HOẠT ĐỘNG
CỦA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
TS. BS. Trần Quang Cảnh
Phó Giám đốc Bệnh viện

B

ệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương được thành lập từ ngày 19 tháng 7 năm
2007 trên cơ sở Phòng khám bệnh của Trường
và được Bộ y tế phê duyệt bệnh viện hạng II từ ngày 07
tháng 5 năm 2014.
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013 –
2014, bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2014, tập thể Đảng
ủy, Lãnh đạo trường cùng với thầy thuốc của bệnh viện
đã tập trung trí tuệ, công sức phát triển Bệnh viện với
phương châm hoạt động :“Tâm đức sáng, kỹ thuật cao”,
trước tiên là hoàn thiện hoạt động của Khoa khám bệnh.
Đến ngày 12 tháng 7 năm 2014, khoa nội tổng hợp được
đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, labo kiểm nghiệm An
toàn Vệ sinh Thực phẩm của bệnh viện cũng bắt đầu hoạt
động theo cơ chế tự chủ. Sau một năm hoạt động, bệnh
viện đã có những bước chuyển mình đáng kể, tạo được
niềm tin cho người sử dụng dịch vụ y tế, đội ngũ thầy
thuốc của bệnh viện cũng phấn khởi, tự tin hơn trong
công tác.
Năm 2014 khoa khám bệnh đã khám, điều trị cho
44.172 lượt người (Trong đó, 36.000 bệnh nhân khám
dịch vụ và 8.172 bệnh nhân khám bảo hiểm). Khoa cũng
thực hiện khám sức khỏe cho hơn 10.000 cán bộ, công
nhân ở các cơ quan, khu công nghiệp tại Hải Dương,
Hưng Yên. Để có những kết quả này, khoa khám bệnh đã
không ngừng đổi mới phong cách phục vụ nhằm đem lại
dịch vụ chu đáo và tin cậy nhất cho người bệnh. Những
đổi mới quan trọng là hoàn thiện quy trình khám, chữa
bệnh; nâng cao tinh thần, thái độ và tính chuyên nghiệp
của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trong công tác thăm khám,
điều trị; đẩy mạnh phát triển lĩnh vực xét nghiệm, chẩn
đoán hình ảnh trở thành địa chỉ có thương hiệu; phát triển
đội ngũ chuyên môn và tăng cường công tác quảng bá
tuyên truyền những thông tin về bệnh viện tới người dân.
Khoa khám bệnh thường xuyên thăm dò ý kiến phản
ánh của bệnh nhân về quá trình sử dụng dịch vụ y tế tại
khoa thông qua gọi điện thoại trực tiếp hoặc qua phiếu
phỏng vấn. Tất cả những góp ý của bệnh nhân luôn được
lãnh đạo bệnh viện và khoa khám bệnh nghiêm túc xem
xét, xử lý kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
bệnh nhân. Sau một thời gian quyết tâm thay đổi lề lối làm
việc, nâng cao tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ y tế tại
khoa khám bệnh, hầu như không còn thấy bệnh nhân bức
xúc với nhân viên và ngày càng có nhiều lời khen ngợi
phong cách phục vụ của khoa khám bệnh.
Vừa xây dựng vừa đưa vào hoạt động chưa đầy 6
tháng nhưng Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện đã điều
trị được gần 700 lượt bệnh nhân, lưu lượng bệnh nhân
nội trú trong khoa luôn đạt trên 30 người. Điều này đã
phần nào khẳng định được hiệu quả điều trị và trình độ
của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện. Để thực
hiện có hiệu quả phương châm 4 tốt “chẩn đoán, điều trị
tốt - chăm sóc tốt - dinh dưỡng tốt - phục hồi chức năng
tốt”, khoa nội đã kết hợp chặt chẽ với khoa Điều dưỡng,
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khoa Dinh dưỡng, khoa Phục hồi chức năng, khoa Đông
y để chăm sóc người bệnh một cách toàn diện. Đặc biệt,
thứ 7 hàng tuần bệnh viện thường xuyên mời đội ngũ bác
sỹ chuyên khoa từ bệnh viện Bạch Mai về tham gia khám
bệnh và giao ban, hội chẩn cùng với bác sỹ của bệnh
viện. Nhờ đó trình độ chuyên môn của các bác sỹ của
bệnh viện ngày càng nâng cao, việc điều trị bệnh nhân
luôn đạt kết quả tốt.
Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, khoa nội
tổng hợp cũng luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất.
Phòng bệnh được bố trí khép kín với đầy đủ trang thiết
bị cần thiết bảo đảm tiện nghi, an toàn và hài lòng cho
người bệnh và người nhà người bệnh. Tất cả các điều
kiện chuyên môn, cơ sở vật chất và tác phong phục vụ
chuyên nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu của khoa
Nội bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Một lĩnh vực hoạt động quan trọng khác của bệnh
viện năm 2014 là Labo Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh
Thực phẩm. Trong năm, Labo đã thực hiện công tác
kiểm nghiệm cho hơn 150 cơ quan, doanh nghiệp quản lý
hoặc chế biến thực phẩm. Tổng số chỉ tiêu yêu cầu kiểm
nghiệm lên tới 15.000 chỉ tiêu. Đối với lĩnh vực nghiên
cứu khoa học, labo đã triển khai được 05 đề tài nghiên
cứu khoa học (01 đề tài đạt Giải nhì, 01 đề tài đạt Giải
ba Hội khoa học trẻ toàn quốc, đào tạo được 03 Thạc
sĩ chuyên ngành An toàn Vệ sinh thực phẩm và 03 khóa
luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa xét nghiệm). Đây thực
sự là một bước đột phá của labo trong những năm qua,
góp phần tăng cao nguồn thu cho nhà trường, đồng thời
nâng cao năng lực kiểm nghiệm và khả năng nghiên cứu
của đơn vị.
Cùng với khoa khám bệnh, khoa nội tổng hợp và
labor Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm, các
khoa phòng khác cũng không ngừng đổi mới hoàn thiện.
Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng hành chính tổ chức đã
duy trì tốt các chế độ bệnh viện, quản lý, đáp ứng đầy
đủ, kịp thời những mặt có liên quan đến cơ sở vật chất,
trang thiết bị, vật tư tiêu hao của bệnh viện. Khoa dinh
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dưỡng đã xây dựng những chế độ ăn
bệnh lý cho người bệnh. Khoa phục
hồi chức năng, khoa Đông y phối hợp
chặt chẽ với khoa nội để điều trị toàn
diện cho bệnh nhân. Sự phối hợp
này đã tạo nên tính chuyên nghiệp
trong tác phong làm việc của toàn bộ
cán bộ trong bệnh viện.
Trên cơ sở sự phát triển của bệnh
viện, đảng ủy, lãnh đạo trường, lãnh
đạo bệnh viện đã đề ra những hướng
đi đột phá và bền vững cho các năm
tới. Bệnh viện đã tuyển được 32 bác
sĩ tốt nghiệp loại khá, giỏi (30 bác sĩ
tốt nghiệp Đại học y Hà Nội, 02 bác
sĩ tốt nghiệp Đại học y Hải Phòng)
và đang cử đi học các chuyên khoa
tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
để phục vụ cho bệnh viện sau này.
Bên cạnh yếu tố nguồn nhân lực
mang tính quyết định, bệnh viện đã
trang bị thêm 01 bộ dụng cụ phẫu
thuật tai mũi họng, 01 máy CT scanner 16 dãy, 01 máy siêu âm (S8),
01 hệ thống hóa sinh – miễn dịch tự
động tích hợp qua robot, 01 máy xét
nghiệm huyết học tự động 45 thông
số, 01 máy xét nghiệm đông máu tự
động,… tất cả điều là những thiết bị
hiện đại nhất ở khu vực Hải Dương
hiện nay.

hmtu

Trong quá trình khám và điều trị cho người bệnh, các CBNV Bệnh viện thực hiện
phương châm 4 tốt: “chẩn đoán, điều trị tốt - chăm sóc tốt - dinh dưỡng tốt - phục hồi
chức năng tốt”

Kết thúc năm 2014, bệnh viện
được đoàn đánh giá chất lượng bệnh
viện của Sở y tế Hải Dương đánh
giá cao về chất lượng chăm sóc và
điều trị người bệnh. Thành quả này
là công sức đóng góp không mệt mỏi
của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân
viên bệnh viện. Bước sang năm mới
2015, với những định hướng chiến

lược của đảng ủy, ban lãnh đạo bệnh
viện, thực hiện nhiệm vụ phát triển
bệnh viện thành một đơn vị tự chủ,
tập thể cán bộ bệnh viện sẽ không
ngừng phấn đấu, phát huy tư duy
sáng tạo, cống hiến hết mình để phát
triển bệnh viện là một địa chỉ tin cậy
đối với người dân Hải Dương, xứng
tầm một bệnh viện lớn trong khu vực.

QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
Ts Lê Đức Thuận
Trưởng phòng QLKH-HTQT
Hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển Nhà trường, đặc
biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa về giáo dục hiện nay. Nhiệm vụ chính của hợp tác quốc
tế là xây dựng và phát triển nhiều mặt giữa nhà trường với các đối tác nhằm phục vụ cho
hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

N

hận thức được tầm quan trọng trên, Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương luôn chú
trọng phát triển hoạt động hợp tác quốc tế.
Góp phần nâng chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ
ngoại ngữ, chuyên môn của một bộ phận cán bộ giảng
dạy, quản lí; nội dung chương trình đào tạo và phương
pháp giảng dạy các ngành từng bước được đổi mới phù
hợp với quá trình hội nhập với các nước. Qua đó tạo thêm
nhiều cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với
các trường đại học, các cơ sở đào tạo trên thế giới.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường hiện nay
đa dạng về hình thức với nhiều chương trình hợp tác đào
tạo và nghiên cứu hiệu quả thể hiện thế mạnh và tiềm
năng hợp tác của Trường; Nhà trường luôn chủ trương
ưu tiên phát triển hợp tác lâu dài và tin cậy với các đại
học, các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế
giới; với các doanh nghiệp ngoài nước dưới hình thức
hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,
Trường đã và đang hợp tác với một số nước như Hà
Lan, Pháp, Úc, Nhật Bản, Canada, Phần Lan…và các tổ
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chức quốc tế như tổ chức Y tế thế giới WHO, tổ chức
thầy thuốc tình nguyện hải ngoại HVO, Hiệp hội Y khoa
Aoyama – Nhật Bản, Tổ chức Pathfinder Internation, Tổ
chức JICA - Nhật Bản…
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương luôn chủ
động xác định các hướng ưu tiên hợp tác và thiết lập các
mối quan hệ đối tác, và thông qua các văn bản ký kết giữa
Nhà trường với các đại học lớn trên thế giới, liên kết triển
khai thành công các chương trình hợp tác nghiên cứu
và đào tạo, thể hiện thế mạnh của Trường trong đào tạo
điều dưỡng và kỹ thuật y học. Nhà trường đã ký nhiều
văn bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế như bản ghi nhớ
với Đại học Điều Dưỡng Quốc Gia Nhật Bản, Học viện Y
khoa Waseda, Đại học Nijmegen (Hà Lan), Đại học Khoa
học ứng dụng Turku (Phần Lan)… Bên cạnh đó, Trường
tham gia các dự án như: Dự án Đào tạo Nhân viên chăm
sóc sức khỏe ban đầu do Canada tài trợ; Dự án phát
triển hệ thống y tế đào tạo giáo viên và tăng cường trang
thiết bị cho đào tạo kỹ thuật viên y tế (Việt Nam – EC),
thành: Dự án Atlantic Philantrophi (AP - QUT) về nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng ở Việt Nam…
Hiện nay Trường có 02 NCS đang học tại Australia, 12
cao học đang học tại Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc về
các chuyên ngành điều dưỡng, kỹ thuật hình ảnh và Vật
lý trị liệu/phục hồi chức năng....
Coi trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu
khoa học, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương thường xuyên cử cán bộ, sinh
viên đi học tập, trao đổi kiến thức khoa học, tham gia các
hội nghị, hội thảo cũng như đón tiếp các nhà khoa học,
nhà quản lý và sinh viên, nghiên cứu sinh tới học tập và
làm việc tại các cơ sở, phòng thí nghiệm của Nhà trường.
Hàng năm, trường tiếp nhận khoảng 100 sinh viên từ Đại
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học Điều Dưỡng Quốc Gia Nhật Bản đến thực tập khóa
Điều Dưỡng Quốc tế; các sinh viên đại học từ các nước
như Pháp, Úc, … đến trao đổi, học tập tại trường. Trong
thời gian qua trường đã đón tiếp nhiều nhà quản lý như:
Giáo sư Helen Edwards - Đại học công nghệ Queensland,
Chủ tịch Học viện Y khoa Waseda đến thăm và làm việc
tại trường , Tham tán y tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt
Nam thăm và làm việc trường… Ngoài ra trường còn tổ
chức hội nghị hội thảo khoa học như Hội thảo năng lực
lãnh đạo trong thực hành điều dưỡng với trường đại học
Công nghệ Queensland, Hội nghị sinh hoạt khoa học
“Đào tạo từ xa về bệnh đái tháo đường” với các chuyên
gia đến từ tổ chức Epicentre Telework Pháp…
Có được kết quả trên ngoài sự cố gắng nỗ lực của
tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương còn có sự đóng góp to lớn của Hiệu
trưởng Nhà trường, TTND. PGS. TS. Vũ Đình Chính,
trong việc định hướng, chỉ đạo mang tính chiến lược phát
triển hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.
Nối tiếp kết quả đạt được, trong những năm tới, Nhà
trường sẽ tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ chuyên
trách, chuyên nghiệp hóa về các quan hệ hợp tác quốc
tế, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác sẵn có,
chủ động dành một phần kinh phí thích đáng cho việc
tìm đối tác và thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế mới.
Có như vậy, Nhà trường mới tận dụng được những lợi
ích, những hiệu quả do hoạt động hợp tác quốc tế mang
lại. Từng bước đẩy nhanh quá trình hội nhập nâng cao
vị thế của Nhà trường ở trong và ngoài nước phù hợp
với những định hướng về công tác hợp tác quốc tế của
Trường được thể hiện trong “Quy hoạch phát triển tổng
thể Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương giai đoạn
2008 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và
Đại học Tổng hợp Nhân sinh, Học viện y khoa WASEDA, Nhật Bản
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Trao đổi về “Hoạt động nghiên cứu khoa học điều dưỡng”
Ths Đỗ Thị Thu Hiền
Bệnh viện ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Điều dưỡng có vai trò, trách
nhiệm hỗ trợ người bệnh,
đáp ứng các nhu cầu cơ
bản của người bệnh và
nhanh chóng đưa họ từ
trạng thái bệnh về trạng thái
bình thường. Điều dưỡng
vừa là một nghề vừa mang
tính nghệ thuật, vừa mang
tính khoa học.

Ở

Việt Nam, trước đây người Điều dưỡng được
gọi là Y tá, có nghĩa là người phụ tá của
người thầy thuốc. Ngày nay, Điều dưỡng đã
được xem là một nghề độc lập trong hệ thống y tế, dịch
vụ chăm sóc do điều dưỡng cung cấp là một trong những
trụ cột của hệ thống dịch vụ tế do đó người làm công tác
điều dưỡng cần thường xuyên học tập, trau rồi kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm chăm sóc sức
khỏe cho người bệnh tốt nhất.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều dưỡng làm việc trong
các cơ sở y tế còn thụ động, dựa nhiều vào kinh nghiệm;
chưa chủ động học tập, cập nhật kiến thức, ít nghiên cứu
khoa học, chưa có thói quen ứng dụng khoa khọc công
nghệ vào trong chăm sóc người bệnh…Do đó người điều
dưỡng còn chưa khẳng định được vai trò quan trọng
của mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
nhân dân. Để khẳng định được vị thế của mình, mỗi điều
dưỡng cần không ngừng học tập, trau rồi kiến thức, kỹ
năng. Mà nghiên cứu khoa học là con đường bắt buộc
và nhanh nhất.
Những dịch vụ chăm sóc và kỹ thuật do người điều
dưỡng cung cấp liên quan trực tiếp tới sức khoẻ và tính
mạng con người, vì thế kiến thức và thực hành điều
dưỡng phải có cơ sở khoa học vững chắc và chính xác.
Thực hành dựa vào bằng chứng là trách nhiệm nghề
nghiệp và đạo đức của người điều dưỡng nhằm đảm bảo
an toàn cho người nhận dịch vụ chăm sóc. Nghiên cứu
điều dưỡng là phương tiện khách quan, hệ thống và đáng
tin cậy nhất để tạo ra bằng chứng hướng dẫn thực hành
chăm sóc lâm sàng. Những kết quả thu được từ nghiên
cứu điều dưỡng sẽ cung cấp cho chúng ta một nền tảng
vững chắc về việc cái gì chúng ta nên làm cho bệnh nhân.
Chúng ta sẽ có bằng chứng dựa trên những dữ liệu để

áp dụng những phương pháp mới để đánh giá, lượng giá
và cung cấp dịch vụ điều dưỡng chất lượng và an toàn.

Những thách thức và khó khăn khi làm nghiên
cứu điều dưỡng

- Đa số điều dưỡng còn hạn chế về: kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin; kỹ năng tìm kiếm tài liệu; khả năng
truy cập, cập nhập thông tin từ các nguồn thông tin mới,
có độ tin cậy cao; hạn chế về tiếng Anh là những thách
thức, khó khăn thật sự cản trở NCKH điều dưỡng.
- Công việc của điều dưỡng nhiều, nặng về kỹ thuật,
hành chính; một điều dưỡng chăm sóc nhiều bệnh nhân;
bản thân người điều dưỡng luôn tự cho rằng mình quá
bận nên không có đủ thời gian để nghĩ tới làm nghiên
cứu khoa học và áp dụng bằng chứng khoa học vào trong
chăm sóc.
- Thiếu kiến thức và kỹ năng làm nghiên cứu khoa
học: trong quá trình học tập tại trường sinh viên điều
dưỡng được học về phương pháp NCKH nhưng không
đủ để thực hiện NCKH độc lập, ít được tham gia làm
NCKH; số điều dưỡng có trình độ sau đại học được đào
tạo và có khả năng NCKH còn rất ít tại các cơ sở Y tế dẫn
đến những hạn chế trong tổ chức thực hiện NCKH điều
dưỡng.
- Chưa xác định được tầm quan trọng của công tác
nghiên cứu khoa học: thực hành dựa vào bằng chứng
là quan điểm còn mới với nhiều điều dưỡng ở Việt Nam,
điều dưỡng chưa hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của
NCKH điều dưỡng và ứng kết quả NCKH vào việc nâng
cao chất lượng chăm sóc người bệnh.
- Tại cơ sở y tế điều dưỡng được đào tạo ở các bậc
học, trình độ khác nhau do vậy mỗi một điều dưỡng có
thể có những nhận thức, cách hiểu khác nhau về quy
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trình NCKH điều dưỡng trong khi NCKH đòi hỏi sự phối
hợp giữa những thành viên trong nhóm nghiên cứu, đây
là một khó khăn khi triển khai hoạt động NCKH.

Để nâng cao nghiên cứu điều dưỡng:
- Cơ sở đào tạo điều dưỡng phải xác định tầm quan
trọng của thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng.
Trong quá trình dạy và học phải nhấn mạnh tầm quan
trọng của nghiên cứu điều dưỡng và những ảnh hưởng
đến sự nghiệp phát triển của điều dưỡng.
- Điều dưỡng phải xác định được những khoảng trống
kiến thức, tự đặt câu hỏi, tích cực tìm kiếm thông tin để
tìm câu trả lời thấu đáo cho những khoảng trống kiến
thức.
- Tiếp tục tham gia các lớp đào tạo về nghiên cứu
khoa học, thậm chí học lại các khóa học về nghiên cứu
bởi vì qua mỗi lần học điều dưỡng lại có cơ hội để ôn lại
những kiến thức và kỹ năng làm nghiên cứu, từ đó sẽ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

giúp điều dưỡng cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện nghiên
cứu điều dưỡng.
- Hỗ trợ thu thập số liệu hoặc tham gia nghiên cứu
dưới vai trò cộng tác viên bởi vì cùng tham gia NCKH
không chỉ giúp các điều dưỡng nâng cao khiến thức và kỹ
năng làm nghiên cứu khoa học cho bản thân mà còn nâng
cao sự phát triển ngành nghề của bản thân.
- Tham gia các hoạt động liên quan tới nghiên cứu
như: gặp gỡ, đọc và tư duy thấu đáo bài báo khoa học,
thảo luận những khả năng nghiên cứu trong tương lai để
tìm câu trả lời cho các hoạt động điều dưỡng
- Lồng ghép kết quả nghiên cứu vào thực hành điều
dưỡng là lý do quan trọng nhất tại sao làm nghiên cứu
điều dưỡng để thu hồi bằng chứng và chuẩn hóa các hoạt
động của điều dưỡng đang làm.
Bạn đã mất thời gian thực hiện nghiên cứu, thu
thập số liệu, và phân tích số liệu, vậy hãy dành thời
gian để lồng ghép bằng chứng khoa học vào trong
thực hành!

Giáo sư Helen Edwards và tiến sỹ Kathleen finlayson – Giảng viên Điều dưỡng cao cấp Trường Đại
học công nghệ Queensland – Australia thăm Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
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Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
với những kết quả nổi bật trong hoạt động năm 2014
Ths Nguyễn Đình Dũng
Chủ Tịch Hội Sinh viên Trường

D

ân tộc Việt Nam là dân tộc có truyền thống hiếu
học, ngàn năm văn hiến. Từ xưa, những người
học trò, sĩ từ và ngày nay là học sinh sinh viên
đã luôn được nhân dân, xã hội trân trọng, yêu quý tạo
mọi điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện và trở thành
người có ích cho xã hội. Tại Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương Học sinh – Sinh viên là trung tâm trong mọi
hoạt động của Trường, Hội Sinh viên Trường luôn nhận
được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ
chức đoàn thể, các thầy cô giáo và cán bộ viên chức Nhà
trường.
Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
được thành lập tháng 12 năm 2007, nhưng Đoàn Thanh
niên Nhà trường đã triển khai phong trào thi đua học tập
và rèn luyện trong sinh viên từ năm 2001. Trong thời gian
qua Hội Sinh Viên với tinh thần tích cực, xung kích, sáng
tạo của tuổi trẻ; được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
Đảng ủy ban giám hiệu; sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp
của các đoàn thể đã tổ chức thực hiện, tham gia thực hiện
được nhiều hoạt động có ý nghĩa: Hưởng ứng tích cực
cuộc vận động sinh viên 5 tốt ”Học tập tốt – Đạo Đức tốt –
Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”, phát động toàn
thể học sinh sinh viên đưa sinh viên 5 tốt thành phong
trào mạnh nhất trong hoạt động sinh viên, biên soạn, ban
hành tiêu chuẩn sinh viên tốt cấp trường, khen thưởng
động viên sinh viên tích cực học tập và rèn luyện; trong
năm qua có 01 sinh viên được trung ương Hội sinh viên
Việt Nam, 05 sinh viên được Hội sinh viên tỉnh Hải Dương
tặng bằng khen sinh viên 5 tốt, nhiều sinh viên nhận được
học bổng của các tổ chức xã hội và của nhà trường, sinh
viên tốt nghiệp tìm được việc làm có tỷ lệ cao; Hưởng ứng
lễ hội xuân hồng với 392 đơn vị máu tình nguyện đã được
hiến, khám sức khỏe tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tiếp
sức tới trường, an toàn giao thông, kí túc xá xanh sạch
đẹp,...tổ chức các sân chơi bổ ích cho sinh viên học tập
và vui chơi giải trí: Toạ đàm khoa học sinh viên, giao lưu
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Festival sinh viên,
các câu lạc bộ thuộc Hội sinh viên thường tổ chức những
buổi sinh hoạt để cùng nhau trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm,
giúp đỡ sinh viên cùng tiến bộ. Với thành tích đó hội sinh
viên trường đã được trung ương hội tặng bằng khen.
Tự hào với truyền thống, lịch sử vẻ của phong trào
Học sinh – sinh viên, lịch sử 55 năm phát triển của Nhà
trường. Tích cực học tập và rèn luyện chào mừng Đại hội
Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 55 năm
ngày truyền thống Nhà trường và 60 năm ngành Y tế Việt
Nam; năm 2015 sinh viên toàn trường xác định rõ nhiệm
vụ, tiếp tục phát huy: Truyền thống hiếu học, say mê sáng

Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham dự
Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương năm 2014 và nhận giấy
khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công
nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao..;Truyền
thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học
tập nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân,
không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo,
nhân dân còn thiếu thốn; truyền thống tôn sư trọng đạo,
kính thầy yêu bạn; kỷ cương nề nếp, đoàn kết, sáng tạo,
vượt khó của lớp lớp học sinh – sinh viên Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Từng sinh viên trường phải tự ý thức, tự tin, tích cực
chủ động tham gia cuộc vận động sinh viên 5 tốt với các
tiêu chí: “đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện
tốt, hội nhập tốt” thành phong trào mạnh, thành điểm sáng
nhất của Học sinh – sinh viên toàn trường. Câu lạc bộ
phát thanh phải trở thành người bạn trung thành, tin cậy
cung cấp thông tin, chuyển tải kiến thức cho sinh viên;
đưa câu lạc bộ tiếng Anh vào hoạt động, tạo sân chơi,
môi trường học tập tiếng Anh tốt cho các bạn sinh viên;
Tham gia câu lạc bộ Võ thuật, câu lạc bộ Thể dục...đây
là những nơi lý tưởng để các bạn rèn luyện thể lực; câu
lạc bộ Gắn kết yêu thương triển khai nhiều hoạt động
tình nguyện chăm sóc tại cộng đồng, câu lạc bộ Kỹ năng
áo trắng tổ chức định kỳ các buổi giao lưu, tọa đàm về
nghiên cứu khoa học, về phương pháp học tập, về kỹ
năng giao tiếp, ứng xử, trau rồi y đức; câu lạc bộ Guitar
vào hoạt động là sân chơi bổ ích, chia sẻ tâm tư tình cảm,
đoàn kết học sinh – sinh viên toàn trường.
Với những hoạt động trên, hy vọng năm 2015 Hội
Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ
gặt hái được nhiều thành công trong học tập, rèn luyện,
nghiên cứu khoa học và có nhiều hoạt động tình nguyện
vì sức khỏe nhân dân.
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Chân dung nhà khoa học
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
•

Họ và tên: TRẦN QUỐC TOẢN

•

Quê quán: Thôn Trần Nội, Phường
Thạch Khôi, TP. Hải Dương

•

Tốt nghiệp: Trường Đại học Dược Hà
Nội

•

Học vị: Tiến sỹ Dược học

II. CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
•

Trưởng bộ môn Dược – Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

III. TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ dược học và lãnh đạo Trường ĐH Kỹ thuật Y tế
Hải Dương chúc mừng TS Trần Quốc Toản

•

9/1999 – 6/2007: Giáo viên – Trường Trung Cấp Dược Trung Ương Hải Dương

•

7/2007 – 10/1010: Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Trung Ương Hải Dương

•

11/2010 – 12/2010: Giảng viên Bộ môn Y học cơ sở - Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

•

1/2011 – 9/2012: Phó Trưởng bộ môn Dược - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

•

10/2012 – nay: Trưởng bộ môn Dược - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

IV. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ
•

Trần Quốc Toản, Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thanh Hương,
Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (4-2009), “Hai dẫn xuất oxazol mới phân lập từ cây mạ mân (Aganope
balansae Gagnep.)”, Tạp chí dược học, số 4, tr. 38-40.

•

- Tran Quoc Toan, Nguyen Duy Thuan, Nguyen Tien Dat, Nguyen Phuong Thao, Hoang Thanh Huong,
Chau Van Minh,

•

Phan Van Kiem (12-2009), “New glycolypids from Aganope balansae”, Proceedings of the sixth indochina conference on pharmaceutical sciences, NXB Đại học Huế, pp. 445-449.

•

- Trần Quốc Toản, Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thanh Hương,
Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (2010), “Các hợp chất glycolypit và phenolic từ cây mạ mân (Aganope
balansae Gagnep.)”, Tạp chí hoá học, T.48 (3), tr. 334- 340.

•

- Trần Quốc Toản, Vũ Thị Ngọc Thanh, Hoàng Thái Hoa Cương, Nguyễn Duy Thuần (2010), “Nghiên
cứu tác dụng bảo vệ gan của rễ cây mạ mân”, Tạp chí dược học, số 5, tr. 44-48.

•

- Trần Quốc Toản, Nguyễn Tập, Nguyễn Duy Thuần (2010), “Một số đặc điểm sinh học cây mạ mân”,
Tạp chí dược liệu, số 6, tập 15, tr. 346-349.

V. KHEN THƯỞNG
Giải ba: Hội thi khoa học sáng tạo Vifotec 2013
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VĂN BẢN MỚI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2014/QĐ - TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VỀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Thực hiện Luật Giáo dục đại học được ban hành ngày 18/6/2012 và Điều lệ Trường đại học vừa được Thủ tướng
chính phủ ban hành ngày 10/12/2015, ngày 24/12/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5256/QĐ – BYT
về việc thành lập Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội đồng trường gồm
21 thành viên. TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được
bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hồi đồng; Phó chủ tịch Hội đồng là TS Phạm Văn Tác – UV Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế; Thư ký Hội đồng là TS Trần Thị Minh Tâm – trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương. Theo kế hoạch, hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ họp phiên đầu tiên vào
ngày 10/2/2015.
BBT Bản tin Kỹ thuật Y học xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng Trường
(khoản 1, Điều 9 Mục 2 về tổ chức và quản lý của Trường đại học công lập trích trong Điều lệ trường đại học).
“Điều 9. Hội đồng trường
Hội đồng trường được thành lập theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể
sau đây:
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường
a) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý trường, cơ quan quản lý nhà
nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;
b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của
hội đồng trường;
c) Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát
triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của nhà trường;
d) Giới thiệu nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh
giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn
nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ
hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;
e) Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo
nghị quyết của hội đồng trường, nếu có. Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo
cơ quan trực tiếp quản lý trường.”

						

(Trích Điều lệ Trường đại học)

TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

n Ngày 23/12/2014, Đoàn Kiểm tra công tác Pháp chế
của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tư Pháp do TS Lê
Thị Kim Dung – Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục
& Đào tạo làm trưởng đoàn đã làm việc tại trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính – Hiệu trưởng trường đã báo cáo đoàn kết quả
thực hiện công tác pháp chế, quản lý, cấp phát văn bằng
chứng chỉ của nhà trường. Báo cáo cho thấy: Do thực
hiện đúng, đủ, nghiêm túc mọi quy định của nhà nước
nên trong những năm qua nội bộ Trường luôn đoàn kết,
thống nhất, làm tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của
nhà trường trên tất cả các lĩnh vực. Sau khi nghe báo cáo
và kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách lưu giữ thông tin về
cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường… TS Lê
Thị Kim Dung đánh giá cao kết quả việc thực hiện công
tác pháp chế của nhà trường và đề nghị nhà trường tiếp
tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục siết
chặt công tác quản lý cấp, phát văn bằng chứng chỉ theo
quy định hiện hành và tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến
tham mưu giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa
đổi một số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trong
thời gian tới.

Đoàn Kiểm tra công tác Pháp chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tư
Pháp trong chương trình làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương

n Ngày 17/12/2014, Đoàn Công tác của Cục Khoa học
Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Công
Khẩn – Cục Trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc tại
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm giám
sát công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt
việc triển khai đào tạo Y đa khoa của Nhà trường.
Thay mặt Nhà trường, TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính
– Hiệu trưởng đã báo cáo đoàn về quá trình triển khai

HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY (HMTU)

13

hmtu

TIN TỨC - SỰ KIỆN

nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường với những điểm mới
trong việc triển khai đào tạo theo tín chỉ, đào tạo dựa trên
năng lực cho sinh viên cao đẳng điều dưỡng, xây dựng
chương trình đảm bảo tính liên thông trong đào tạo các
trình độ, bước đầu tích hợp các học phần trong đào tạo
y học cơ sở cho sinh viên y đa khoa, bổ sung các trang
thiết bị phục vụ đào tạo; đổi mới phong cách phục vụ
và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Trường;
nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; duy trì
kỷ cương, nề nếp trong tổ chức giảng dạy và học tập…
Thay mặt đoàn công tác, GS.TS Nguyễn Công Khẩn đã
hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực và những tiến bộ
vượt bậc của Nhà trường và của cá nhân TTND.PGS.TS
Vũ Đình Chính đồng thời đề nghị Nhà trường xây dựng
chiến lược đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp
ứng nhu cầu xã hội và xu thế hội nhập. Cục trưởng cũng
đề nghị nhà trường xúc tiến chuẩn bị đề nghị Bộ Y tế phê
duyệt việc thành lập Hội đồng trường theo Điều lệ Trường
Đại học vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo - Bộ Y tế và
Ban Giám hiệu nhà trường

n Ngày 11/11/2014, đoàn công tác của Ban Nội chính
tỉnh ủy Hải Dương do đồng chí Đào Văn Tiến – Phó
Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm nắm bắt tình
hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và
phòng, chống tham nhũng tại Trường. Tiếp đoàn có
đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý các
khoa, phòng, bộ môn và các tổ chức đoàn thể của Nhà
trường.
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và
phòng, chống tham nhũng của Trường cho thấy, Nhà
trường đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật
tự và công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tham
nhũng lãng phí; Triển khai thực hiện tốt kết luận số 21-KL/
TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng
(Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và chỉ thị
số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ
về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương
trình giảng dạy cho HSSV; Ban hành đầy đủ các nội quy,
quy định và các văn bản hướng dẫn trong các lĩnh vực
hoạt động; Thực hiện tốt công tác quản lý HSSV; Tăng
cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và khắc phục kịp
thời những hạn chế, sai sót; các lĩnh vực hoạt động của
nhà trường như: đào tạo, mua sắm TTB, tổ chức cán bộ,
xây dựng cơ bản và TCKT ...được đảm bảo công khai,
minh bạch, đúng quy trình; nội bộ Trường luôn đoàn kết,
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TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính báo cáo đoàn công tác của Ban Nội chính
tỉnh ủy Hải Dương kết quả việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống
tham nhũng, lãng phí của Trường

ổn định và phát triển, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra các minh chứng có liên
quan, đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu chi tiết, cụ thể hơn về
các hoạt động của Nhà trường…. đồng chí Đào Văn Tiến
đã thay mặt đoàn công tác đánh cao những kết quả nhà
trường đã đạt được đồng thời đề nghị trong thời gian tới
nhà trường cần phát huy thành tích, tiếp tục thực hiện tốt
công tác tuyên truyền giáo dục HSSV và các giải pháp
phòng ngừa; quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 33/CT-TW
ngày 3/1/2014 của BCHTW về sự tăng cường lãnh đạo
của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản,
thu nhập đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát
của đảng ủy trong đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống
tham nhũng, lãng phí vì sự phát triển ổn định, bền vững
của Nhà trường.
n Ngày 8/12/2014, Giáo sư Helen Edwards – Phụ trách
Hợp tác quốc tế, khoa Y và tiến sỹ Kathleen finlayson – Giảng viên Điều dưỡng cao cấp Trường Đại
học công nghệ Queensland – Australia đã thăm và
làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
với mong muốn được tìm hiểu thêm về hệ thống y tế,
hoạt động của điều dưỡng và thực trạng chăm sóc vết
thương cho người bệnh tại các bệnh viện của Việt Nam
để thực hiện tốt vai trò hướng dẫn cho NCS Đỗ Thu Hiền
và đề xuất kế hoạch đưa sinh viên y khoa của đại học
Queensland sang thực tập tại Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương trong thời gian tới. các chuyên gia cũng
đề nghị nhà trường tiếp tục đề xuất các các ý tưởng hợp
tác khác với đại học Queensland. TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính mong muốn các chuyên gia tiếp tục giúp đỡ nhà
trường trong đổi mới chương trình khung, chương trình

Giáo sư Helen Edwards và tiến sỹ Kathleen finlayson và lãnh đạo Trường
ĐH Kỹ thuật Y tế HD
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đào tạo, hỗ trợ về tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập đồng
thời hỗ trợ các giảng viên của Trường tăng cường năng
lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm
sóc ngoại khoa, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và trao
đổi sinh viên. TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính cũng thông
báo: Bộ Trưởng Bộ Y tế Việt Nam vừa ký quyết định trao
tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho Giáo sư
Helen Edwards bởi những cống hiến của giáo sư cho quá
trình đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ thống y tế
của Việt Nam.
n Ngày 1/12/2014, Đoàn công tác của Hiệp hội Y khoa
Aoyama do ông Okada Munenori - TGĐ Cty CP Aoyama Ka Support dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đón tiếp và
làm việc với Đoàn có Lãnh đạo và đại diện các phòng
chức năng của Nhà trường. Tại buổi làm việc, ông Okada
Munenori cho biết Hiệp hội Aoyama là tập hợp của 21 tổ
chức bao gồm hơn 100 cơ sở các bệnh viện, trung tâm
điều dưỡng, dưỡng lão của Nhật Bản. Hiện nay, Nhật
Bản đang có nhu cầu tuyển hơn 1 triệu Điều Dưỡng viên.
Đại diện của Hiệp hội Y khoa Aoyama bày tỏ sự mong
muốn được tham quan mô hình, cơ sở vật chất đào tạo
Điều Dưỡng tại Trường nhằm tìm kiếm đối tác đào tạo
và tiếp nhận Điều Dưỡng viên đi làm việc lâu dài tại Nhật
Bản. Sau khi tham quan cơ sở đào tạo Điều Dưỡng của
Nhà trường, hai bên xem xét cùng thành lập Trung tâm
đào tạo Điều Dưỡng đạt chuẩn quốc tế để cung cấp
nguồn nhân lực y tế có tay nghề cao, đáp ứng được nhu
cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam và Nhật
Bản.

Đoàn công tác của Hiệp hội Y khoa Aoyama thăm quan giờ học thực
hành của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

n Ngày 4/11/2014, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác
giữa Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Đại
học Tổng hợp Nhân sinh, Học viện y khoa WASEDA,
Nhật Bản. Mục tiêu của bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát
triển mối quan hệ, sự hiểu biết và hợp tác trong các lĩnh
vực giáo dục, dịch vụ và nghiên cứu khoa học. Tham dự
buổi lễ có TS. Mari Kusumi -Hiệu trưởng cùng các ông, bà
phụ trách các lĩnh vực nhân sự và chuyên môn của Đại
học Tổng hợp Nhân sinh, Học viện Y khoa Waseda Nhật
Bản; về phía Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có
Lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng, khoa, bộ môn của
Nhà trường. Theo Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hai
Trường sẽ tập trung thực hiện và mở rộng các hoạt động
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Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương và Đại học Tổng hợp Nhân sinh, Học viện y khoa WASEDA, Nhật
Bản

trao đổi giảng viên, sinh viên và các cán bộ nghiên cứu,
trao đổi chương trình khung đào tạo, trao đổi kinh nghiệm
trong quản lý trường đại học, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp giảng viên, hội thảo khoa
học và hội nghị chuyên đề, phát triển các dự án liên kết và
trao đổi thông tin, xuất bản phẩm hai bên cùng quan tâm.
Thay mặt Đại học Tổng hợp Nhân sinh, Học viện y khoa
WASEDA, Nhật Bản, TS. Mari Kusumi đã phát biểu cám
ơn sự đón tiếp nồng hậu của Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương, và bày tỏ mong muốn hai trường sẽ thực
hiện tốt sự hợp tác, đẩy mạnh giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế.
n Ngày 18/11/2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam và Khánh thành Tượng đài Đại Danh y Thiền
sư Tuệ Tĩnh. Tới dự buổi Lễ, đại biểu Bộ Y tế có: PGS.TS
Trần Thị Trung Chiến nguyên ủy viên TW Đảng, nguyên
Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS
Việt Nam; GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y
tế; cùng nhiều các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục
Bộ y tế, đại biểu các trường đại học, cao đẳng trong và
ngoài ngành Y tế. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển – Phó Bí
thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí đại diện lãnh
đạo tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đại diện lãnh đạo UBND
thành phố Hải Dương; đại diện các đơn vị trong và ngoài
ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS
Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao
và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích của tập
thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và HSSV Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đạt được trong thời gian

Đoàn đại biểu Bộ Y tế dâng hương tại tượng đài Đại Danh Y thiền sư Tuệ
Tĩnh
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vừa qua, đồng thời đề nghị Nhà trường tập trung trí tuệ,
sức lực để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc
biệt đào tạo theo chuẩn, đào tạo dựa trên năng lực góp
phần cung ứng nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu xã
hội. Tham dự Lễ cắt băng Khánh thành Tượng đài, sau
khi nghe TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKTYT Hải Dương đọc văn
tế đức Thánh thuốc Nam, các đại biểu, CBGV và HSSV
Nhà trường đã cùng thành kính chiêm bái tượng đài Đại
danh y Thiền Sư Tuệ Tĩnh và dâng nén tâm hương, bày
tỏ sự tri ân của cán bộ ngành y tế nói riêng cũng như
người Việt Nam nói chung với ông Tổ của ngành Y học
cổ truyền Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Oanh – Phó chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam
và lãnh đạo Nhà trường trong Lễ trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho
tượng Đài Đại Danh Y Tuệ Tĩnh

n Ngày 28/12/2014, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã trao bằng
xác lập kỷ lục Việt Nam cho tượng Đài Đại Danh Y Tuệ
Tĩnh tọa lạc tại khuôn viên Nhà trường. Tượng Đài cao
3,4m với khối lượng hơn 11 tấn được chế tác bằng đá
hoa cương rubi nguyên khối 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. Thay mặt Nhà trường, TTND.PGS.
TS Vũ Đình Chính đã phát biểu cám ơn hội đồng xác lập
kỷ lục Việt nam và thông báo: nhà trường sẽ thành lập
Quỹ Tuệ Tĩnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên nghèo
noi theo tấm gương Đại Danh Y: vượt khó, nỗ lực vươn
lên trong học tập và rèn luyện. Đến nay Quỹ Tuệ Tĩnh đã
quyên góp được hơn 200 triệu đồng.
n Nhà Điêu khắc Trần Minh Tuấn – tác giả Tượng đài
Đại Danh y Tuệ Tĩnh được tặng Giấy khen của Hiệu
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Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Ngày
18/12/2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã tổ chức Lễ trao tặng giấy khen của Hiệu Trưởng nhà
trường cho Nhà Điêu khắc Trần Minh Tuấn – công ty cổ
phần Mỹ thuật Tuấn Thiện Hải Phòng - tác giả Tượng đài
Đại Danh y Tuệ Tĩnh tọa lạc tại khuôn viên Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Vui mừng, hạnh phúc và
cảm động sau khi nhận giấy khen, Nhà Điêu khắc Trần
Minh Tuấn đã phát biểu cám ơn nhà trường và TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính đã có ý tưởng xây dựng tượng
đài và lựa chọn nhà điêu khắc để thể hiện tác phẩm.
n Từ ngày 31/10/2014 đến 1/11/2014, Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã đăng cai tổ chức Hội nghị
Sinh lý học toàn quốc lần thứ X với gần 200 đại biểu
tham dự là các Giáo sư, Phó Giáo sư, các nhà khoa học
chuyên ngành Sinh lý học đến từ các trường Đại học, Cao
đẳng, Học viện và Bệnh viện trong cả nước.
Trong chương trình Hội nghị, Hội thảo chuyên đề “Ứng
dụng Powerlab và Labchart Pro trong nghiên cứu và thực
hành thăm dò chức năng” đã được tổ chức; 30 đề tài
khoa học được báo cáo và trình bày Poster tại Hội nghị.
Các báo cáo tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Báo cáo tổng
quan và vai trò gây bệnh của một số yếu tố ở mức phân tử;
Nghiên cứu thăm dò chức năng điện sinh lý; Nghiên cứu
thăm dò chức năng máu, thận, hô hấp và thể lực; Thăm
dò chức năng tim mạch. Đặc biệt, tối ngày 31/10/2014 đã
diễn ra buổi giao lưu giữa các Đại biểu tham dự Hội nghị
với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương. Tại buổi giao lưu, các giảng viên và sinh viên
của Trường đã được nghe những chia sẻ từ các đại biểu
là giáo sư, phó giáo sư về chuyên ngành Sinh lý học. Hội
nghị khoa học Sinh lý học toàn quốc lần thứ X đã thành
công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại
biểu tham dự. Đây là cơ hội để giảng viên và sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được tiếp cận
những kiến thức, thành tựu, ứng dụng mới trong lĩnh vực
Sinh lý học và vai trò của sinh lý học trong ngành y.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Sinh lý học toàn quốc lần thứ X trong đêm
giao lưu cùng các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - Hiệu Trưởng trường trao tặng giấy khen
cho Nhà Điêu khắc Trần Minh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong
việc chế tác tượng đài Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh
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n Ngày 25/10 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ
chức gặp mặt các tân sinh viên thủ khoa ngành Y,
Dược năm học 2014 – 2015 các tỉnh phía Bắc. Tham
dự có các Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành Y, Dược, Thầy
thuốc nhân dân, Anh hùng lao động; và 43 tân sinh viên khủ khoa thuộc 8 chuyên ngành Y, Dược của 11 trường
đại học các tỉnh phía Bắc. Trong đó có 6 sinh viên thủ
khoa các chuyên ngành của Trường Đại học Kỹ thuật Y
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tế Hải Dương. Tại buổi gặp mặt, các thầy thuốc, nhà khoa
học đầu ngành Y, Dược – những cây đại thụ của ngành
y dược Việt Nam đã chào mừng các tân thủ khoa trước
ngưỡng cửa của con đường y học, động viên các em cần
nỗ lực học tập chuyên môn, biến quá trình đào tạo thành
tự đào tạo; nỗ lực vượt khó trong tự học, tự rèn luyện nỗ
lực, hy sinh và cống hiến quên mình, lĩnh hội được những
kiến thức y học của nhân loại để áp dụng cho nền khoa
học nước nhà. Đặc biệt phải trau dồi y đức và thấm nhuần
lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Buổi gặp gỡ
đã tiếp thêm động lực, qua đó khích lệ, động viên các tân
sinh viên trau dồi và phát huy truyền thống ngành Y, xứng
đáng với mong đợi của gia đình, nhà trường và xã hội để
trở thành những thầy thuốc giỏi trong tương lai, góp phần
thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức
khỏe nhân dân.
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mừng các em HSSV được nhận bằng tốt nghiệp, đồng
thời đề nghị mỗi Tân Thầy thuốc cần suy nghĩ để trả lời
tốt câu hỏi: sau khi nhận bằng tốt nghiệp cần phải làm gì,
làm như thế nào để đóng góp cho XH? mỗi người cần
ghi nhớ công ơn của cha mẹ, thầy cô giáo, các cá nhân,
tập thể đã đồng hành, giúp đỡ các em trong suốt chặng
đường học tập nhiều gian nan, vất vả vừa qua đồng thời
cam kết: Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp
các em tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để
thực hiện tốt nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc
sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
n Ngày 25/10/2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại
học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng tốt
nghiệp Đại học Văn bằng 2 tiếng Anh cho 44 học viên
là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương. Tới dự lế trao bằng tốt nghiệp có PGS.TS.
Nguyễn Lân Trung – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại
ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, TTUT.TS. Phạm Xuân
Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương cùng đại diện CB quản lý và giảng viên hai
trường.
Trong thời gian 3 năm thực hiện chương trình học tập,
các học viên đã khắc phục khó khăn trong công việc và
gia đình để bố trí thời gian hoàn thành nội dung, chương
trình khóa học.
Kết quả: 44 học viên đã hoàn thành khóa học với tỷ lệ tốt
nghiệp loại khá là 75%, tỷ lệ tốt nghiệp trung bình là 25 %,
có 06 học viên tiêu biểu toàn khóa học được Trường Đại
học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội khen thưởng
và biểu dương.

Các nhà khoa học đầu ngành Y, Dược Việt Nam tại buổi gặp mặt các tân
sinh viên thủ khoa ngành Y, Dược năm học 2014 – 2015 các tỉnh phía
Bắc.

n Ngày 28/11/2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 395
sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa học 2011-2014
và 156 học sinh trung cấp khóa học 2012-2014. Qua
báo cáo tổng kết cho thấy, khóa học đã được thực hiện
đảm bảo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo.
Kết quả có trên 23% sinh viên cao đẳng và gần 20% học
sinh trung cấp đạt kết quả tốt nghiệp loại Khá; 9 sinh viên
cao đẳng và 4 học sinh trung cấp đạt thành tích tiêu biểu
toàn khóa học được Nhà trường khen thưởng và biểu
dương.TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính –đã thay mặt Đảng
ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, viên chức Nhà trường chúc

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho
HSSV.

TTUT.TS. Phạm Xuân Thành– Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương phát biểu tổng kết khóa học

n TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - Hiệu trưởng Trường
ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương vinh dự nhận giải thưởng
Chu Văn An năm 2014. Ngày 13/12/2014, tại Nhà hát
lớn Thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Chu
Văn An – Vì sự nghiệp văn hóa giáo dục Việt Nam lần thứ
1- năm 2014. Giải thưởng có quy mô Quốc gia được trao
cho 55 tập thể và 25 cá nhân trên toàn quốc với mục đích
tưởng nhớ Thầy giáo - danh nhân Chu Văn An đồng thời
vinh danh các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước có
nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa, giáo dục của
đất nước.TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - Hiệu trưởng
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương vinh dự được nhận
giải thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong đào tạo,
giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Đây cũng là niềm tự hào
đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần thầy và trò
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trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương tiếp tục cố gắng, nỗ
lực, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục,
đào tạo nguồn nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân
dân.

GS.TSKH Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh
niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Nhà sử học Dương Trung
Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thay mặt Ban tổ
chức trao giải thưởng Chu Văn An cho TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính

n TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.
Ngày 25/12/2014, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS Lê Quang
Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng bằng khen
của Bộ trưởng cho TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính vì đã
có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình đảm nhiệm
chức vụ Hiệu trưởng. Thứ trưởng đã phát biểu đánh giá
cao những công lao và cống hiến to lớn của TTND.PGS.
TS Vũ Đình trên cương vị Hiệu trưởng nhà Trường trong
thời gian vừa qua. Theo Thứ trưởng: TTND.PGS.TS Vũ
Đình Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương
vị Hiệu trưởng. Thứ trưởng cũng đề nghị TTND.PGS.TS
Vũ Đình Chính trong thời gian tới trên cương vị công tác
mới tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ vì sự phát triển
của Nhà trường và ngành y tế. TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính đã phát biểu cảm ơn sự chỉ đạo, định hướng và
quan tâm, giúp đỡ của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ
Y tế, Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ cục, Văn phòng Bộ
Y tế đồng thời cám ơn các thế hệ lãnh đạo, thày và trò
Nhà trường đã đóng góp sức lực và trí tuệ, chung tay
xây dựng nhà trường, luôn sát cánh động viên, giúp đỡ
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để bản thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chặng
đường công tác đã qua. TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính
cũng khẳng định: trong thời gian tới sẽ tiếp tục cống hiến
sức mình cùng tập thể lãnh đạo, CBGV và HSSV xây
dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển và trở
thành một điểm sáng của ngành y tế.
n Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đối với TS.BS Đinh
Thị Diệu Hằng. Ngày 25/12/2014, tại Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế đã tổ chức công bố Quyết
định số 5238/QĐ-BYT của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm
Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
nhiệm kỳ 2015-2020 đối với TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng.
Đại biểu tham dự có GS.TS Lê Quang Cường – Thứ
trưởng Bộ Y tế; GS.TS Nguyễn Công Khẩn Cục trưởng
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, TS Phạm Văn Tác
– UV Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục, Văn
phòng Bộ Y tế cùng tập thể lãnh đạo và CBGV trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
GS.TS Lê Quang Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm
của Bộ trưởng và chúc mừng TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng
đồng thời đề nghị Ban Giám hiệu, tập thể CBVC, HSSV
tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Tân Hiệu trưởng hoàn thành
nhiệm vụ. TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng đã phát biểu cám
ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ
Y tế, lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ
Y tế; Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, viên
chức Nhà trường và TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính. Tân
Hiệu trưởng cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trên
cương vị mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được
phân công xứng đáng với sự tin cậy của Lãnh đạo Bộ Y
tế, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, và CBVC,HSSV Nhà trường.

GS.TS Lê Quang Cường – Thứ Trưởng Bộ Y tế trao Quyết định bổ nhiệm
của Bộ trưởng và chúc mừng TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng

GS.TS Lê Quang Cường – thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hiệu trưởng
nhà trường
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n Tập thể HSSV tặng hoa tri ân TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính và Chúc mừng Tân Hiệu trưởng TS.BS Đinh
Thị Diệu Hằng. Ngày 29/12/2014, Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức lễ chào cờ cuối năm
2014 với sự góp mặt của CBGV và HSSV toàn trường.
TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Hiệu trưởng nhà trường
đã đánh giá tổng kết công tác năm 2014 và những nhiệm
vụ trọng tâm mà tập thể CBGV, HSSV Nhà trường cần
tập trung thực hiện tốt trong năm mới 2015, đồng thời
phát biểu cám ơn các thế hệ lãnh đạo, thày và trò Nhà
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trường đã đóng góp công sức và trí tuệ, luôn động viên,
giúp đỡ Hiệu trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong
chặng đường công tác đã qua. Đại diện tập thể HSSV
và đội Thanh niên Xung kích đã kính tặng Hiệu Trưởng
những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng kính trọng, sự
biết ơn sâu sắc đối với những công lao và sự tâm huyết
mà TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính đã đóng góp cho quá
trình phát triển nhà trường trong suốt 15 năm qua trên
cương vị Hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường. Tập
thể HSSV cũng tặng hoa chúc mừng Tân Hiệu trưởng:
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng vừa nhận quyết định bổ nhiệm
của Bộ trưởng Bộ Y tế giữ trọng trách Hiệu trưởng Nhà
trường giai đoạn 2015-2020.
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đồng lòng của tập thể CBVC, HSSV, đặc biệt trân trọng
cám ơn TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính, nguyên Thượng
tá quân đội – cựu chiến binh tiêu biểu - người anh cả
của các CCB Nhà trường. Trong những năm qua, TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính đã phát huy bản chất tốt đẹp của
anh bộ đội Cụ Hồ, luôn cố gắng, nỗ lực, có nhiều công lao
và cống hiến to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển
Nhà trường, đặc biệt đã luôn sát cánh, chỉ đạo, động viên
các đồng chí CCB hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm
vụ được giao phó.
n Ngày 18/11/2014, Đoàn Thanh niên Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức đêm giao lưu văn
nghệ tri ân thầy cô, chào mừng ngày Nhà giáo Việt

Đại diện tập thể HSSV Nhà trường tặng hoa chúc mừng TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính
TTND.PGS.TS. Vũ Đình Chính tham dự đêm giao lưu văn nghệ
Tri ân Thầy Cô chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

CÔNG TÁC ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

n Ngày 18/12/2014, Hội Cựu chiến binh Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức Lễ Kỷ niệm 70
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tại Lễ kỷ
niệm, các Cựu chiến binh (CCB) và đại biểu tham dự đã
cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và lịch sử hào hùng của
Quân đội nhân dân Việt Nam và báo cáo thành tích hoạt
động của Hội CCB trường. Kể từ khi thành lập (tháng
9/2012), Hội CCB Trường đã trở thành lực lượng nòng
cốt trong tham mưu giúp việc Đảng uỷ, Ban Giám hiệu,
Mỗi đồng chí CCB luôn tiên phong gương mẫu, hoàn
thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công. TS
Phạm Xuân Thành cũng thay mặt các đồng chí CCB cám
ơn sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường, sự chung sức

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với
ca khúc“ Hát mãi khúc quân hành”

Nam. Đêm giao lưu đã diễn ra trong không khí tưng bừng
và thấm đượm tình thầy trò với nhiều tiết mục sôi động,
đem lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người tham dự.
Trong thời gian qua, bằng những hành động thiết thực,
Đoàn thanh niên đã phát động phong trào thi đua học
tập tốt, rèn luyện tốt, tổ chức thi “Viết tri ân về thầy cô”,
tổ chức hội trại với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân
dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành
tượng đài Đại danh Y Tuệ Tĩnh. Đêm hội trại điễn ra trong
không khí tươi vui sôi động, an toàn, đầy ấn tượng. Đây
là hoạt động nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ
ích cho các đoàn viên, thanh niên cũng như trang bị các
kỹ năng công tác Đoàn cho cán bộ đoàn, tạo sự gắn kết
giữa các đoàn viên thanh niên trong Nhà trường. Các giải
thưởng hội trại bao gồm: giải Nhất: Chi đoàn khối Đại học
Điều dưỡng; giải Nhì thuộc về Chi đoàn các lớp Đại học
Nha 1-Nha 13; Giải Ba thuộc về Chi đoàn Đại học Xét
nghiệm 6A và 6B.
n Nhân dịp 20/11/2014, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương, được sự ủy quyền của Chủ tịch Trung
ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Tiến sỹ Phạm Trung
Thanh - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hải Dương
đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng
và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam” cho PGS.
TS.TTND. Vũ Đình Chính - Hiệu trưởng Nhà trường.
Đây là sự kiện ghi nhận những cống hiến của TTND.PGS.
TS Vũ Đình Chính trong quá trình xây dựng và phát triển
Hội Cựu giáo chức của Trường và Hội Cựu giáo chức của
tỉnh Hải Dương.
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Tiến sỹ Phạm Trung Thanh - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hải
Dương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và
phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam” cho TTND.PGS.TS. Vũ
Đình Chính

n Ngày 17/10/2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ quản lý nhân
ngày truyền thống Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
20/10. Với tỷ lệ 62% trên tổng số CBVC Nhà trường và nữ
CB quản lý chiếm 50% trong tổng số cán bộ quản lý, trong
đó 01 cán bộ nữ giữ vai trò lãnh đạo, trong những năm
vừa qua, đội ngũ nữ CBVC của Trường luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn
thành nhiệm vụ được Nhà trường phân công đồng thời
hoàn thành tốt thiên chức người vợ, người mẹ trong tổ
ấm gia đình. TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Hiệu trưởng
Nhà trường đã thay mặt đảng ủy, Ban Giám hiệu chúc
mừng chị em đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những
cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức nữ trong
chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường gần
55 đã qua và bày tỏ mong muốn chị em sẽ tiếp tục phát
huy vai trò là nhân tố quyết định trong việc giữ gìn sự
đoàn kết, ổn định trong Nhà trường và mỗi tổ ấm gia đình,
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công,
xứng đáng với danh hiệu cao quý:" Phụ nữ Việt Nam giỏi
việc nước, đảm việc nhà".

Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ quản lý nhân
ngày nhân ngày truyền thống Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.
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n Ngày 24 - 25/10/2014, tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
đã diễn ra các trận thi đấu chung kết và lễ bế mạc giải
Giải bóng bàn cán bộ lãnh đạo - cán bộ quản lý tỉnh
Hải Dương lần thứ 22 năm 2014. Giải được tổ chức
với sự có mặt của gần 100 VĐV từ 19 đơn vị sở, ban,
ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố, thị
xã trên địa bàn tỉnh. Giải bóng bàn cán bộ lãnh đạo - cán
bộ quản lý tỉnh Hải Dương được tổ chức thường niên đã
góp phần động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT
trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Hải Dương đồng
thời góp phần tăng cường sức khỏe cho các cán bộ lãnh
đạo, quản lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có 02 CBGV
tham gia. Kết quả: TS Trần Quốc Toản – Trưởng Bộ môn
Dược đoạt giải Ba nội dung đơn nam đối tượng B.
n Ngày 9/1/2015, Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương đã tổ chức: “Giao lưu văn nghệ kỷ
niệm 65 năm ngày truyền thống sinh viên Việt Nam”.
Đại biểu tham dự có TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính –
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Đinh Thị
Diệu Hằng – Hiệu trưởng Nhà trường, các thầy cô giáo
và HSSV toàn trường. Thay mặt Lãnh đạo trường, TS.
Đinh Thị Diệu Hằng đã ghi nhận và biểu dương những
kết quả trong học tập và rèn luyện của HSSV toàn trường
trong thời gian qua đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên,
Hội sinh viên tiếp tục tổ chức và triển khai nhiều hoạt
động thiết thực trong HSSV, đặc biệt đưa phong trào Sinh
viên 5 tốt với các nội dung: “đạo đức tốt, học tập tốt, thể
lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt” thành phong trào
thi đua mạnh mẽ, sôi nổi trong HSSV toàn trường. Cũng
trong đêm giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thể
hiện sự tươi trẻ và trí tuệ sinh viên đã được biểu diễn sinh
động, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người tham
dự. Đây cũng là dịp bổ ích để sinh viên Nhà trường ôn lại
truyền thống vẻ vang của phong trào sinh viên Việt Nam,
qua đó tiếp thêm động lực để mỗi HSSV tiếp tục đoàn kết
– vượt khó – năng động – sáng tạo đạt nhiều thành tích
trong học tập và rèn luyện.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện sự tươi trẻ và trí tuệ sinh
viên đã được biểu diễn trong đêm giao lưu
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NGÀY XUÂN tản mạn về triết lý ẩm thực
BS CKII Phạm Lê Thịnh
Trưởng khoa Đông y
Bệnh viện Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương
Ăn uống và Tồn tại

Ăn uống là nhu cầu cần thiết của
con người để tồn tại. Một người thèm
ăn và ăn thấy ngon, đó là người khoẻ
mạnh. Môt người không còn muốn
ăn, không còn cảm giác thèm ăn và
ăn không còn thấy ngon miệng, đó là
người đang mang bệnh, phải phục
hồi lại cảm giác thèm ăn và ngon
miệng, để người đó được hưởng
thụ cuộc sống. Ăn uống là một trong
những tiêu chí đánh giá chất lượng
sống. Để con người thèm ăn và ăn
thấy ngon, phải biết nấu ăn. Ăn uống
và chế biến món ăn, thức uống không
chỉ đơn thuần là ăn để mà ăn, uống
để mà uống mà là một phương pháp
trị liệu, một khoa học, một nghệ thuật
và một văn hoá mang đậm tính triết lí
và nhân văn.
Xuân đến, tôi muốn viết tặng mọi
người đôi điều tản mạn xoay quanh
quan niệm về ăn uống như một món
quà Xuân.

1. Thức ăn là thuốc

Tư ngàn xưa, con người đã biết
tìm và lợi dụng những tính chất đặc
biệt của thực phẩm đối với cơ thể con
người để tìm ra và lựa chọn những
phương pháp phòng bệnh hoặc chữa
bệnh phù hợp. Thực phẩm không chỉ
cung cấp chất dinh dưỡng mà còn có
tác dụng phòng, chữa bệnh rất hiệu
quả.
Các danh y thời cổ cho rằng “
Người có bệnh, trước tiên cần phải
lấy thức ăn để chữa trị, nếu điều trị
bằng thức ăn mà không khỏi mới
dùng thuốc để điều trị ”, “ Cơ thể con
người vốn đã được cân bằng, chỉ
cần ăn uống, nghỉ ngơi điều dưỡng
tốt, không cần dùng thuốc. Thuốc có
tác dụng rất mạnh, song cũng có thể
khiến cho các cơ quan, bộ phận trong
cơ thể mất cân bằng, từ đó dễ mắc
bệnh ”.

2. Ăn uống phải cân bằng âm
dương

Mọi sự vật luôn có hai mặt âm và
dương đối lập và hỗ trợ lẫn nhau. Sự

Chế độ ăn uống cũng phải tuân theo triết lý “âm dương”
để giữ cho cơ thể khỏe mạnh

hỗ trợ giữa âm và dương làm cho cơ
thể khỏe mạnh; khi âm dương mất đi
sự cân bằng, lập tức sẽ sinh ra bệnh
tật.
Ẩm thực là hoạt động không thể
thiếu để duy trì sự sống cho con
người, vì vậy chế độ ăn uống cũng
phải tuân theo triết lý “âm dương”.
Trong ẩm thực có năm hương vị,
được gọi là "ngũ vị" bao gồm: ngọt,
chua, cay, đắng, mặn. Hàng ngày,
thông qua vị giác, con người thưởng
thức “ngũ vị” để thỏa mãn nhu cầu
ăn uống của mình, đồng thời để điều
hòa sự cân bằng âm dương. Các
loại thực phẩm có chức năng điều
hòa sự cân bằng âm dương trong
cơ thể con người được chia thành 4
nhóm: “nhiệt (nóng), ôn (ấm), lương
(mát), hàn (lạnh)”.
Nhiều thực phẩm được sử dụng
làm gia vị. Tuy nhiên, tuỳ theo cách
dùng mà các loại gia vị đó có tính hàn
nhiệt khác nhau. Ví dụ như củ gừng:
nếu là gừng tươi (sinh khương) chỉ
rửa sạch không cạo vỏ sẽ mang tính

lương (mát); nếu cạo vỏ mang tính
ôn (ấm); nếu nướng lên mang tính
nhiệt (nóng) nhưng nếu phơi khô
(can khương) sẽ rất nóng (cực nhiệt).
Như vậy, tính chất gừng tươi khác
gừng khô. Ngoài gừng, nhiều loại gia
vị khác như: củ riềng, quả ớt.. cũng
như vậy. Riềng tươi khác riềng khô,
ớt tươi khác ớt khô . . . Do vậy, khi
chế biến thức ăn phải chú ý điều này,

3. Món ăn phải trung tính, hợp
khẩu vị
Sự “ trung tính ” của mon ăn ngoài
việc làm cho món ăn có vị ngon đặc
trưng, còn có vai trò quan trọng trong
điều tiết chức năng và chăm sóc sức
khỏe con người. Lý luận Đông Y cho
rằng vị cay có tác dụng điều trị cảm
lạnh, đau nhức gân cốt, bệnh về thận;
vị ngọt (mật ong, cam thảo …) có tác
dụng bổ ích, cải thiện tâm trạng, giúp
cho người bệnh suy nhược phục hồi
sức khỏe nhanh chóng; vị chua có
tác dụng giải khát, phòng ngừa cảm
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Việc sử dụng gia vị thích hợp cho món ăn luôn phản ánh sự khéo léo, sự tinh tế như
một nghệ thuật ẩm thực đối với người đầu bếp.

lạnh; vị đắng có tác dụng giải nhiệt,
tăng cường thị lực, giải độc. Nếu ăn
quá mặn, quá chua, quá cay dài ngày
sẽ có hại cho sức khỏe.

4. Món ăn phải hợp người, hợp
nơi, hợp lúc và phải thuận theo
tự nhiên.

Chế độ ăn uống cần dựa trên tình
trạng sức khỏe. Người có chứng hư
và hàn nên ăn các loại thực phẩm
có tính “ôn, nhiệt”. Người có chứng
“thượng hỏa” (bốc hỏa, nóng) cần ăn
thực phẩm có tính “hàn” để giải nhiệt.
Trong trường hợp này, nếu ăn những
thực phẩm có tính “nóng” sẽ làm cho
bệnh càng trở nên trầm trọng hơn . . .
Người sống ở vùng rừng núi, khí
lạnh, ẩm ướt nên sử dụng nhiều đồ
ăn, thức uống “ôn, nhiệt, rán, xào
nhiều dầu mỡ”. Người sống ở vùng
đồng bằng, thành thị nóng khô nên
dùng nhiều thực phẩm “lương/ mát”.
Bữa trưa mùa hè trời nóng nên ăn
những món ăn mát. Cũng món canh
hến hoặc canh cua mồng tơi rau đay,
nếu ăn vào bữa trưa oi bức thì sẽ quá
tuyệt, nhưng nếu dung vào bữa tối thì
coi chừng, có thể dẫn đến tình trạng “
lạnh bụng”, “ chạy không kịp”!

là lúc dễ phát sinh bệnh và con người
dễ mắc bệnh nhất. Mùa Xuân trăm
hoa đua nở, vạn vật hồi sinh, cảnh
sắc tươi đẹp sau những ngày đông
giá, phải ăn uống thế nào để được
hưởng những ngày Xuân thật mãn ý .
Một, mùa Xuân dương khí thịnh,
khí dương trong cơ thể con người
cũng tăng lên nên dùng những đồ
ăn thức uống có tính tân ôn (cay ấm)
như hành, tỏi, gừng, hẹ, thịt chó, thịt
dê, thuỷ hải sản … để sinh và bồi bổ
dương khí.
Hai, mùa Xuân Can khí làm chủ.

Can thuộc mộc, can mộc khắc tỳ thổ.
Nên vào mùa Xuân nên ăn nhiều
thưc phẩm có vị ngọt (nhập Tỳ) để bổ
ích cho Tỳ khí, và hạn chế thực phẩm
có vị chua (nhập Can) để giảm bớt
sự vượng thịnh của can mộc.
Tỳ vị là gốc của hậu thiên, tỳ vị
vượng thịnh thì con người khỏe
mạnh, sống lâu. Tránh ăn uống
những thứ sống lạnh, nhiều dầu mỡ
để không gây thương tổn tỳ vị.
Ba, qua mùa đông cơ thể thường
thiếu vitamin, khoáng chất, các
nguyên tố vi lượng và tân dịch nên
cần ăn nhiều loại rau quả tươi để bổ
sung.
Bốn, mùa đông để chống chọi với
giá rét, người ta thường mặc nhiều
quần áo và ăn uống nhiều thứ cay
nóng nên tích nhiệt (nội nhiệt), sang
xuân nội nhiệt phát tán gây mệt mỏi,
phiền muộn, chân tay nặng nề … nên
dùng thực phẩm có tác dụng thanh
trừ nội nhiệt, bổ âm để dưỡng dương
như đậu đen, rau má, rau diếp cá,
hoa cúc …
Tuy nhiên, đối từng người cần
phải lắng nghe cơ thể mình để lựa
chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đặc
biệt đối với những người đang mang
bệnh phải ăn uống cho phù hợp với
tình trạng bệnh lí và sức khỏe. Việc
lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp
là liều thuốc quý giá nhất để tăng
cường và giữ gìn sức khỏe.

5. Món ăn thức uống ngày
Xuân
Thiên nhiên có 4 mùa, mỗi mùa
một thời khí. Khi thời tiết chuyển mùa
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BÍ QUYẾT SỐNG KHOẺ
Muốn có sức khỏe để sống khỏe và sống có tuổi thọ;
con người phải thực hiện đầy đủ 6 chữ là “chấp nhận,
thích nghi, điều chỉnh”.
- Chấp nhận cho số phận của mình.
- Thích nghi với hoàn cảnh của mình.
- Điều chỉnh để đạt được những điều mình mong muốn.
Muốn phòng chống bệnh tật, con người phải thực hiện
hành vi 5 không:
– Không vui quá vì vui quá sẽ hại tâm.
– Không buồn quá vì buồn quá sẽ hại phổi.
– Không tức giận quá vì tức giận quá sẽ hại gan.
– Không sợ hãi quá vì sợ hãi quá sẽ hại thận.
– Không suy nghĩ quá vì suy nghĩ quá sẽ hại tỳ.
Cần xua tan mọi sự cay đắng bằng sự tha thứ và lãng
quên. Đặc biệt đối với đôi vợ chồng cao tuổi, phải tránh sự
tranh luận để giành phần thắng về mình.
Vấn đề ăn uống nên ăn các loại thức ăn và nước uống
hàng ngày một cách phù hợp. Cần ăn một củ hành để
chống ung thư, ăn một quả cà chua để chống tăng huyết
áp, ăn một lát gừng để chống viêm nhiễm, ăn một củ khoai
Triết lý của cuộc sống là phải lấy sức khỏe làm trung tâm.
để chống xơ vữa động mạch; ăn một quả chuối để làm
phấn chấn tinh thần, giảm bớt lo âu, tránh được táo bón, giảm béo; ăn một quả trứng hay một ít thịt nạc để chống suy
dinh dưỡng; uống từ một đến hai lít nước mỗi ngày.
Triết lý của cuộc sống là phải lấy sức khỏe làm trung tâm. Cần có 2 tý chút: là một tý thoải mái, một tý hồ đồ. Phải
tạo được cho bản thân mình 3 cái quên là quên đi tuổi tác, quên đi bệnh tật và quên đi hận thù. Đồng thời phải tạo
được 4 có là có nhà để ở, có bạn đời để chăm sóc lẫn nhau, có bạn tri âm để tâm sự nhiều điều, có sổ tiết kiệm để chủ
động phòng khi trái gió trở trời.
Ngoài ra cũng cần phải thực hiện 5 phải là phải vận động; phải lịch sự, hòa nhã; phải biết cười; phải biết nói chuyện
hài hước; phải xem mình là người bình thường như mọi người khác.
Theo Thaythuoccuaban

Danh ngôn về sức khoẻ
“ Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ.”
Thomas Carlyle
“ Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.”
Publilius Syrus
“Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn
duy nhất : đó chính là " SỨC KHỎE "
Khuyết danh
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Năm Ất mùi tìm hiểu về con dê

Dê là một trong những loài động vật được con người
thuần dưỡng sớm nhất. Đầu dê với bộ sừng lớn uốn cong
là một trong những hình tượng thường được khắc, vẽ
trên vách đá trong nhiều hang động có người ở, cách đây
từ 10-20 nghìn năm. Với tên gọi thông thường là Dê hoặc
Dương (tên khoa học là Capra aegagrus hircus). Con Dê
thể hiện vai trò gần gũi mà quan trọng, tạo ra những ảnh
hưởng mạnh mẽ, đa dạng, tích cực tới đời sống văn hoá
của nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong văn hóa phương Đông dê là một trong 12 con
giáp, đại biểu cho địa chi (Mùi), và cũng nằm trong tam
sinh lục súc. Trong văn hóa phương Tây, dê nằm trong
12 cung Hoàng đạo với hình tượng Ma Kết, dê còn xuất
hiện trong thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu và đặc biệt là trong
Kitô giáo với hình tượng con dê gánh tội.
Là một biểu tượng phong phú, xuất hiện lâu đời từ thời
tiền sử loài người, trong đời sống vật chất và tâm linh, từ
Đông sang Tây, biểu tượng dê phong phú và phức tạp,
sừng dê cái biểu tượng sức sản sinh phồn thịnh. Dê đực
tượng trưng cho mãnh lực và nhu cầu tính dục vì loài dê
vốn tràn đầy sinh lực tình dục. Trong thực tế một con dê
đực có thể giao phối với cả đàn dê cái và cũng từ đây con
dê lại bị nhìn nhận là đại diện cho thói dâm đãng với hình
tượng con dê già hay máu dê của đàn ông. Ngoài ra, dê
còn là biểu tượng cho sự hiến tế ở các hai nền văn hóa
Đông-Tây.
Dê là loài động vật thuộc họ Bovidae. Là loài động
vật nhai lại, chân có móng, Dê có một bộ lông tơ mịn bao
phủ khắp người, có thể chỉ có một màu hoặc nhiều màu,
thường là màu đen, xám, trắng, nâu... Ở đa số các loài
dê thì giống đực có sừng còn giống cái thì không. Sừng
dê có nhiều hình dáng (cong ngược về phía sau, thẳng
đứng, uốn cong hình trôn ốc...). Cả dê cái và dê đực đều
có râu. Dê thuộc loại súc vật nhai lại như trâu, bò, cừu...
Bộ máy tiêu hóa của dê được cấu tạo để có thể tiêu hóa
được đủ loại thức ăn khác nhau (như vỏ cây, các loại cây
cằn cỗi...).
Khi ăn, dê dùng lưỡi để vơ lấy đồ ăn. Dê không nhai
kỹ mà chỉ nhai sơ qua rồi nuốt nhanh. Dê hoang sống
thành bầy đàn và sống ở những môi trường như rừng, đồi
núi...Dê nhà cũng sống thành bầy đàn nhưng được con
người chăn nuôi và sống ở chuồng, hoặc một vùng đất
của chủ đàn dê được chăn nuôi ở vùng đất đó... Dê nhà
nuôi để khai thác những giá trị kinh tế có từ dê. Dê là loài
động vật có khả năng sinh sản rất nhanh, con dê đực có
thể giao phối mạnh với rất nhiều con cái trong bầy.
Trong văn hóa phương Tây, dê là một trong 12 biểu
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tượng của Cung Hoàng Đạo. Dê còn làm hình tượng cho
Dionyos. Trong bi kịch, một thể loại văn học lớn lao của
nhân loại, tiếng Hy Lạp là tragôidia bắt nguồn từ tragos,
nghĩa là con dê đực. Biểu tượng của Ma Kết có hình ảnh
của chữ ‘v’ cho đầu của một con dê biển, bởi vì chòm sao
Ma Kết được tìm thấy ở phía Nam trên bầu trời hoàng
đạo. Cũng có những ý kiến cho rằng biểu tượng này diễn
tả một con dê đang khuỵ gối. Chòm sao này thường được
mô tả là một con dê với đuôi cá. Ma Kết đôi khi được ví
như là một con dê biển, hay thỉnh thoảng là một con dê
trên cạn.
Dê cái là hình ảnh đáng kính yêu trong các huyền
thoại phương Tây, là nghĩa mẫu của thần Zeus, là bóng
dáng con người gian nan vượt núi trèo non đeo đuổi cuộc
sống và lý tưởng, sừng dê cái biểu tượng sức sản sinh
phồn thịnh. Ngược lại, dê đực tượng trưng cho mãnh lực
và nhu cầu tính dục. Ngược lại với hình tượng Dê cái,
trong các xã hội xưa, đạo đức và tôn giáo tìm cách kìm
hãm bản năng tính dục, thì sinh lực của Dê dực bị bêu
riếu, phê phán, bị sử dụng như một thứ "dê tế thần, dê
sứ giả ".

Trong 12 con giáp, Dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa,
thuần hậu nhưng cũng không kém phần nhanh trí.

Trong văn hóa phương Đông với thuyết 12 con giáp
thì dê là con giáp đại biểu cho địa chi Mùi - một chi quan
trọng, mang những ý nghĩa triết lý và nhân văn sâu sắc.
Giờ Mùi kéo dài từ 13 đến 15 giờ, thời gian mở đầu buổi
chiều, con người vừa ăn trưa xong, đang thanh thản nghỉ
ngơi và sung mãn bước vào buổi lao động mới. Trong 12
con giáp, Dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa,
thuần hậu nhưng cũng không kém phần nhanh trí.
Ở Trung Quốc có nhiều điển tích gắn liền với con dê,
chứng tỏ nó gần gũi trong cuộc sống của người Trung
Quốc, nổi tiếng thì có điển tích Dương xa (tức xe dê kéo),
cụ thể là vua Tấn Võ đế của Trung Quốc thường dùng
xe dê kéo đi mỗi đêm trong cung cấm, hễ dê dừng ở
cửa phòng cung phi nào tức đêm ấy nhà vua sẽ ngủ với
cung phi đó. Nên hàng trăm cung phi mỗi đêm tìm lá dâu
non loại lá mà dê háu ăn rồi đặt trước cửa phòng để xe
dê dừng lại. Nhưng không được vua đến tìm thú vui, thì
người cung nữ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Và điều này
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được phản ánh qua tác phẩm Cung oán ngâm khúc: Phải
duyên hương lửa cùng nhau
Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào
Ngấn phượng liễn chòm rêu lỗ chỗ
Dấu dương xa đám cỏ quanh co
Đối với người Việt Nam, dê được thuần dưỡng từ rất
sớm, sử dụng phổ biến, liên tục, lâu dài, mang giá trị vật
chất đa dạng và mật thiết nên cũng tạo ra giá trị tinh thần
phong phú, ảnh hưởng sâu rộng đến tâm linh và đời sống
văn hoá nghệ thuật của người Việt Nam. Nó là một trong
sáu con vật nuôi thông dụng nhất trong Lục súc gồm dê,
gà, chó, lợn, ngựa, trâu và một trong ba thứ lễ vật đặc biệt
để cầu cúng, tế dâng thánh là tam sinh gồm dê, lợn, bò
trong sự kết hợp thiên can với địa chi để tính thời gian và
chu kỳ phát triển, dê nhập hệ lịch can chi 12 con vật, là
biểu tượng chi Mùi.
Dê cũng là hình ảnh tiêu biểu đi vào thơ văn Việt.
Trong tác phẩm Hịch Tướng sĩ, Trần Hưng Đạo cũng có
nhắc đến hình ảnh con dê và coi đó là biểu hiện của bọn
sứ giả Mông Cổ chỉ bằng loài dê chó nhưng hống hách,
ngạo mạn:
Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình
Đem thân dê chó mà ngạo mạn tể tướng.
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu có
câu gởi phần tâm sự và lời chê trách người cộng tác với
thực dân, làm tay sai dày xéo dân tộc khổ đau vì nô lệ:
Hai vầng nhật nguyệt chói loà
đâu dung lũ treo dê bán chó
Mùi tinh chiên vấy đã ba năm,
ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
Trong ngôn ngữ Việt Nam, hình ảnh dê xuất hiện khá
đa dạng, sinh động, hấp dẫn và đầy ngụ ý. Dê được lấy
làm đối tượng cho nhiều câu ngạn ngữ, tục ngữ, thành
ngữ, ca dao sinh động, dân dã như:
Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi
Em đây luống những ngậm ngùi tuổi Thân !!.
Hay: Bán bò tậu ruộng mua dê về cày chê cách thức
làm ăn không biết tính hay thuật ngữ Cà kê dê ngỗng
đánh giá sự kể lể tản mạn, dài dòng huyên thuyên những
chuyện lặt vặt, ngoài lề. Giàu nuôi chó, khó nuôi dê,
không nghề nuôi ngỗng là kinh nghiệm lựa chọn những
hoạt động phù hợp với năng lực, hoàn cảnh

Thuật ngữ nổi tiếng:

Treo đầu dê, bán thịt chó chỉ về sự không thống nhất
giữa nội dung và hình thức, Chỉ người nói một nơi, làm
một nẻo nói và làm không ăn khớp nhau (trong câu thơ
của Nguyễn Bỉnh Khiêm: Lận thế treo dê mang bán chó/
Lập danh cỡi hạc lại đeo tiền. Máu bò cũng như tiết dê dù
hai thứ tiết khác nhau người ta ăn tiết canh dê không ai
ăn tiết canh bò ám chỉ con người không rõ ràng trong các
vần đề. Dương chất hổ bì có nghĩa là cái chất là chất dê
như da là da cọp, dùng bề ngoài loè loẹt, giả dối để lừa
bịp che đậy thực chất bên trong. Trong binh pháp cũng
có kế: Thuận thủ khiên dương (tiện tay dắt dê) hày thuật
ngữ Xua dê cừu đi đấu với hổ báo chỉ về sự không tương
quan lực lượng.
Trẻ em nhà quê khi chơi trò dung dăng dung dẻ
thường thuộc lòng bài đồng dao vui nhộn:
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Cho Cháu về quê
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Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp.
Hay những câu thơ như:
Ru em buồn ngủ buồn nghê
Con tằm chín đỏ, con dê chín mùi (muồi)
Con tằm chín đỏ để lại mà nuôi
Con dê chín mùi làm thịt em ăn.

Tính dục

Về tự nhiên, với bản tính giao phối và sinh sản rất
mạnh nên dê được gán cho hình tượng của sự dâm đãng
và thô tục, điều này là điểm tương đồng trong nhiều nền
văn hóa khác nhau trên thế giới. Chính vì khả năng sinh
lý của mình, con dê gắn liền với nhiều thành kiến. Người
ta hay dùng từ Máu dê để chỉ những người có ham muốn,
không kiểm soát và muốn thể hiện khả năng sinh dục
mạnh mẽ, thói dê khái quát bản tính ham chinh phục
người khác giới hay sự dâm tiện, dê cụ hay dê già chỉ kẻ

rất dâm đãng, dê xồm cũng có nghĩa tương tự.
Trong dân gian có nhiều giai thoại và điển tích gắn
liền với Con Dê. Nhìn chung, con Dê vẫn là một con vật
được biết đến với sức sống dồi dào, biểu tượng cho sự
sinh sản và phồn thịnh. Bước sang năm 2015 - năm Ất
Mùi - năm cầm tinh con Dê, hy vọng sẽ có nhiều bước
khởi sắc mới trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn
hóa - xã hội, một năm yên bình, ấm no và hạnh phúc cho
mọi người dân trên thế giới.

(Tổng hợp từ Internet)

Lễ hội chọi dê ở Hà Giang tổ chức vào mùa xuân hàng năm
với nhiều màn đấu gay cấn và đẹp mắt.
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Thơ chúc Tết
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Nghiệp
trồng
người
dày
công
vun
xới
càng
cao
quý

26

Nghề
dạy
học
khổ
luyện
giũa
rèn
ắt
vinh
quang
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Học
Noi
tập gương
Thánh Danh
Dược
y
Tuệ
Lãn
Tĩnh Ông
sinh
thày
viên
giáo
luyện
rèn
kỹ
tâm
năng
đức
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TRANG THƠ Khúc Kim Tính

Xuân lại đến
Nào ai có đợi, xuân vẫn đến
Thời gian lạnh lùng, mải miết trôi
Ngó thấy ngoài sân bông đào nở
Lại một mùa xuân đã đến rồi

Tết sắp về
Chợt thấy mùi hương thơm ngất ngây
Gió sớm đưa sương lãng đãng bay
Vườn ai hoa nở khoe muôn sắc
Thế là tết lại sắp về đây!

Hát về Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Có một mái trường
Nằm giữa lòng thành phố quê hương
Mái trường nguy nga
Mang bao lời ca và tình yêu thiết tha
về một nghề cao quý
Mái Trường, Đào tạo nên những kỹ thuật viên y tế
Những người Thầy thuốc của nhân dân
Mang đến cho đời hạnh phúc, yêu thương….
Đây mái Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Để hôm nay mái trường bừng sáng tương lai
Trường tôi biết mấy tự hào
Viết nên bao truyền thống,
Với những thầy cô tâm hồn trong sáng
Với những học sinh y đức luyện rèn
Lời Bác Hồ luôn nhớ trong tim
Đâu Đảng cần đoàn ta tiến bước
Đâu tổ quốc cần vượt khó đi lên
Thầy thuốc hôm nay, phải như mẹ hiền

Trường tôi, nghĩa nặng, tình sâu
Bao nhiêu năm qua, biết bao kỷ niệm
Bao nhiêu năm qua, biết mấy đổi thay
Yêu những con người và những bàn tay
Chung sức, chung lòng, gắn bó dựng xây

Ngày mai đây, đi dựng xây quê hương
Ta vẫn mang hình bóng mái trường
Trong lòng ta không bao giờ quên
Một mái trường ta nhớ, ta thương
Ơi mái trường Đại học Kỹ thuật Y hải Dương

Quang cảnh Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương
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So sánh khập khiễng.

Đề bài: Em hãy bình luận về tấm lòng người mẹ
của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà
văn Kim Lân.
Học trò: "Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường,
hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức
rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng
gà, lòng vịt" chúng đều rất ngon và có vị riêng
biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể
bằng lòng.... mẹ."
Lời phê của thầy giáo: "vào đề so sánh khập
khiễng, nhưng rất bất ngờ"(O điểm)

Thay đổi nhỏ

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, một cầu
thủ bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm. Đau
quá, cậu ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, thấy
mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, cậu
liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó:
- Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi
có thể tiếp tục chơi bóng chứ?
- Được! Nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ!
- Bác sĩ nói.
- Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?
- Anh... sẽ không được tiếp tục chơi cho đội
bóng đá nam mà phải chuyển sang bóng đá nữ!

Có sao đâu.

Vợ: Tại sao anh có thể ngồi xem đá bóng khi
con nó khóc ngằn ngặt thế này?
Chồng: Ôi dào, từ sớm tới giờ anh cũng la
khản cả cổ có sao đâu.

5 anh chị em

Thầy: Nhà em có mấy anh chị em?
Trò: Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là
em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em,
rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em
em em ạ!
Thầy: ?!?

Từ đồng nghĩa

Tiết văn, cô giáo đang ôn tập cho cả lớp về từ
đồng nghĩa.
Cô giáo: "bàn là" cũng có nghĩa là "bàn ủi",
chẳng hạn : "Tôi là quần áo" nghĩa là "Tôi ủi
quần áo". Bây giờ một em hãy cho cô ví dụ khác.
Học sinh:nhanh nhẩu giơ tay và trả lời: Thưa cô
"Mẹ em là bác sĩ" nghĩa là "Mẹ em ủi bác sĩ".
Cô: ? ! ?

Khó hiểu

Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé
5 tuổi ở nhà. Ông khách kiếm câu chuyện làm
quà:
- Người mà bố cháu gọi là mẹ thì cháu gọi bằng
gì?
- Dạ, bà ạ.
- Thế còn người mà bố cháu gọi bằng bà thì
cháu gọi bằng gì?
- Là mẹ ạ
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Không sợ giống

Này, cậu chép bài của tớ như vậy không sợ
giống nhau thầy trừ điểm à?
- Yên tâm đi, bài của cậu là "Ông sống trong
thời kỳ xã hội đen tối!". Còn của tớ là: "Ông
sống trong thời kỳ xã hội đen!"
- ???
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