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Hà Nội, ngày

tháng 6 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng
tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ Việt Nam
năm 2012 với chủ đề “Hành trình Nhân ái Vì sức khỏe cộng đồng” tại các địa phương
trên cả nước, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức các hoạt động chăm sóc sức
khỏe cho người dân tại Tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sĩ
(27/7/1947 – 27/07/2012). Thông qua hành trình nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp lực
lượng Thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò,
vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2. Tiếp tục thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam, trong đó hướng mạnh đến các hoạt động xã hội, cổ vũ tinh thần sống
đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên, Thầy thuốc trẻ; tăng cường phương
pháp huấn luyện cán bộ theo hình thức trực quan của tổ chức Hội LHTN Việt Nam,
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
3. Việc tham gia hành trình cần có sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị, đảm bảo
tinh thần “Phấn khởi, thiết thực, an toàn”. Huy động tốt sự tham gia của thanh niên,
Thầy thuốc trẻ các đơn vị.
II- NỘI DUNG
1. Đối tượng: 1.000 người dân thuộc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người
dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Từ ngày 13 đến 14/7/2012.
- Địa điểm: Tại huyện huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
3. Nội dung:
- Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân.
- Tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách mỗi phần quà trị giá 500.000
đồng (Danh sách tặng quà do BTC lựa chọn).
- Tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho Giáo viên các trường mầm non, tiểu học của
Huyện Nghĩa Hưng.
4. Chương trình:
* Ngày 13/07/2012: tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Hưng.
- 8h00 – 8h30: Khai mạc và trao 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000
đồng cho 20 gia đình chính sách huyện Nghĩa Hưng.

- 8h30 – 11h30: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho
300 người dân thuộc huyện Nghĩa Hưng.
- 14h00 – 16h30: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân
thuộc huyện Nghĩa Hưng.
* Ngày 14/07/2012: tại trụ sở UBND xã Nghĩa Tân – huyện Nghĩa Hưng.
- 8h00 – 8h30: Trao 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho 20 gia đình
chính sách thuộc 4 xã: Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Phong và Nghĩa Phú.
- 8h30 – 11h30: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho
300 người dân thuộc thuộc 4 xã trên.
- 14h00 – 16h30: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân
thuộc thuộc 4 xã trên.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Là đầu mối thường trực điều hành tổng thể hoạt động phối hợp để triển khai
theo Kế hoạch.
- Làm việc với Chính quyền huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan chuẩn
bị các điều kiện đảm bảo triển khai Chương trình.
- Mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự Chương trình khai mạc.
- Mời các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền cho Chương trình.
- Thông báo và mời người dân đến khám bệnh, tặng quà.
- Chuẩn bị thuốc và vận động nguồn lực tài trợ cho chương trình.
- Cung cấp máy siêu âm, máy điện tim.
- Cung cấp tài liệu tập huấn sơ cấp cứu cơ bản.
- Chuẩn bị phương tiện đưa đón và ăn trưa của các Đoàn Thầy thuốc trẻ.
2. Hội LHTN Việt Nam, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Nam Định.
- Cử 2 đoàn Thầy thuốc trẻ, mỗi đoàn gồm 8 bác sĩ, 6 điều dưỡng từ các Bệnh
viện tỉnh Nam Định (trong đó có 1 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, 1 Kỹ thuật viên điện
tim) và 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng từ Bệnh viện huyện Nghĩa Hưng cùng các trang thiết bị
cần thiết để đảm bảo khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân vào 2 ngày
13 và 14 tháng 7 năm 2012.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho Giáo viên các trường mầm
non, tiểu học của huyện Nghĩa Hưng: Liên hệ địa điểm, tổ chức, mời các Giáo viên đến
dự; cử Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu nhi cùng các trang thiết bị cần thiết để giảng bài ./.

Nơi nhận:
- TT Hội LHTN VN (để b/c);
- Chủ tịch Hội TTT VN (để b/c);
- Hội CTĐ VN (ph/hợp);
- Hội LHTN VN tỉnh Nam Định
(ph/hợp);
- Lưu VP.

TM. BCH HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH TT KIÊM TỔNG THƯ KÝ

Nguyễn Bá Tĩnh
(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Chị Đinh Hồng Hạnh – Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam:
04.6263.1976 hoặc 0123.333.5885).
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