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CN Đỗ Vạn Vương - Khoa Ngoại Tiêu hóa

Ngày nay, nhân dân ta được sống trong hoà bình, độc lập, tự do; ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành; mọi người đều có điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, trí tuệ của
mình, chính là nhờ vào công lao trời biển của Bác. Người đã sáng lập và dìu dắt Đảng ta, lãnh
đạo toàn quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác xuyên suốt cả chiều dài lịch sử.
Toàn Đảng, toàn quân và dân ta đã viết nên những trang sử thắng lợi hào hùng của cả dân tộc,
mà điển hình của những mốc son lịch sử chói lọi đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Năm
1954 và Đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa dân tộc ta thoát khỏi ách đô hộ của bọn thực dân,
nước nhà được độc lập, thống nhất toàn vẹn, non sông Việt Nam thu về một mối, cả nước tiến
lên xây dựng chủ nghiã xã hội. Công lao to lớn đó mãi khắc sâu vào trong tâm thức của bao thế
hệ người Việt Nam chúng ta và lưu truyền đến muôn đời. Những câu chuyện mẫu mực về đức
độ và tính nhân văn sâu sắc của Bác là tấm gương sáng ngời cho mỗi thế hệ người Việt Nam
noi theo, đặt biệt là ở thế hệ trẻ của chúng ta.
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Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp lãnh đạo Đảng đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và quán triệt
đến từng Chi bộ, nhằm thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả, thiết thực. Trong từng giai
đoạn cụ thể, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã đề ra các chương trình, mục tiêu
hành động cụ thể, thích hợp, nhằm phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, phát huy
sức mạnh tập thể, thực hiện đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do tổ chức Đảng cấp trên
giao phó.

Trong công tác chuyên môn, để thực hiện lời dạy của Bác Hồ:“Luơng y phải như từ mẫu”,
các cấp lãnh đạo Đảng tại bệnh viện từ Đảng bộ đến từng Chi bộ, thường xuyên nhắc nhở, động
viên các nhân viên phải làm tốt công tác chuyên môn ở mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là khâu giao
tiếp, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức các lớp học về
“Kỹ năng giao tiếp”
cho toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Không những thế, tại các buổi giao ban khoa và
bệnh viện các cấp lãnh đạo cũng đã thường xuyên nhắc nhở rằng:
“bản thân mỗi chúng ta bên cạnh việc làm tốt các chức trách chuyên môn, còn phải thực
hiện tốt các quy tắc ứng xử, giao tiếp”
. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình phải ăn nói nhẹ nhàng, tạo sự gần gũi, đồng cảm và
gây cho họ một niềm tin vững chắc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm giúp người
bệnh và gia đình yên tâm, hợp tác toàn diện với chúng ta, cung cấp cho chúng ta những thông
tin có lợi, giúp ích cho quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh được tốt hơn. Đối với đồng
nghiệp phải đoàn kết, giúp đỡ, cùng phối hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Bệnh viện và Chi bộ, các đảng viên trong toàn đảng bộ đã
quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; từ khâu thực hiện tốt các nhiệm vụ
chuyên môn, đến tham gia các hoạt động xây dựng bệnh viện, tham gia các phong trào thi đua
như văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,... và nhiều hoạt động văn hoá, xã hội khác. Trên tất
cả mọi lĩnh vực đều có xuất hiện những tấm gương điển hình, tiên tiến trong việc học tập và làm
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong khâu chăm sóc người bệnh, Đảng bộ bệnh viện cũng đã luôn quán triệt tinh thần đối với
người bệnh : “đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”,nâng cao
được tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh trong toàn thể nhân viên, tạo sự tin tưởng trong
người bệnh, tạo sự thoải mái cho người bệnh và gia đình, người bệnh nằm viện nhưng có cảm
giác giống như ở nhà mình.
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Từ khâu tiếp đón, khám bệnh đến khâu chăm sóc, tư vấn, điều trị đều tuân theo một quy trình
thân thiện, nghiêm túc, khoa học và chặt chẽ, tạo cho người bệnh và gia đình có một cảm giác
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam là nơi đáng tin cậy, “thầy thuốc như mẹ hiền” để họ chia
sẻ những nỗi niềm, cung cấp những thông tin cần thiết; thông qua đó người thầy thuốc có được
những thông tin hữu ích phục vụ cho công tác chăm sóc và điều trị người bệnh toàn diện và
hiệu quả hơn, chóng lành hơn.

Về vấn đề nâng cao y đức luôn đi đôi với nâng cao năng lực làm việc và trình độ chuyên môn,
các cấp lãnh đạo Đảng và các cấp lãnh đạo chính quyền tại bệnh viện đã thường xuyên quán
triệt tinh thần: “bất kỳ ở cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu một người làm công tác y tế phải
luôn luôn có cái tâm trong sáng”
. Từ trong các cuộc họp Đảng bộ và Chi bộ đã
đề ra nhiều phương hướng, chương trình làm việc cụ thể, khoa học, sáng tạo nhằm phát triển
bệnh viện một cách toàn diện, điển hình như lãnh đạo bệnh viện đã cử người đi học ở các tuyến
Trung ương có chuyên môn sâu như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành
phố Hồ Chí Minh,... về các kỹ thuật cao như: Kỹ thuật chụp và đọc kết quả phim chụp cắt lớp vi
tính, kỹ thuật chụp và đọc kết quả phim chụp bằng phương pháp cộng hưởng từ MRI, kỹ thuật
can thiệp động mạch vành bằng máy quang tuyến truyền hình,... Lãnh đạo bệnh viện cũng đã
mời các giáo sư, các chuyên gia đầu ngành về tham gia giảng dạy tại bệnh viện; cử các đoàn
công tác theo từng chuyên khoa đi dự các hội nghị khoa học ở các tuyến Trung ương, toàn
quốc và khu vực... Điều đó đã từng bước nâng cao được trình độ chuyên môn của đội ngũ cán
bộ, nhân viên trong toàn bệnh viện, đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao trong công tác chăm
sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chủ trương của Đảng bộ bệnh viện là:“nâng cao y đức, y đạo, nâng cao trình độ chuyên
môn, ra sức phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Mỗi một cán bộ bệnh viện luôn luôn phấn đấu không ngừng theo phương châm đó, trong mọi
công việc được giao; trong công tác chuyên môn, luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ người bệnh,
tăng cường công tác tư vấn, tận tình trong công tác chăm sóc và điều trị, phục vụ người bệnh
tận tình, chu đáo nhằm thu hút ngày càng nhiều người bệnh vào viện để có thêm cho tất cả
chúng ta nhiều cơ hội giúp đỡ họ và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Có thể nói, trong từng giai đoạn, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã đề ra các
nhiệm vụ cụ thể nhằm chỉ đạo, quán triệt sâu sát, có kiểm tra đôn đốc nhắc nhở đến toàn thể
đảng viên và cán bộ, nhân viên trong toàn bệnh viện trong việc thực hiện tích cực và nghiêm túc
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong mỗi giai đoạn đều có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm tại các cuộc họp định kỳ của
từng Chi bộ và Đảng bộ, có khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời, tích cực các cá nhân và
tập thể đạt được thành tích tiêu biểu; đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần phải khắc
phục; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mỗi đảng viên và quần chúng ra sức phấn đấu, không
ngừng học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách triệt để
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và mạnh mẽ.
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