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Tháng 6 năm 2009, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam lần thứ I đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đánh dấu sự ra đời của Hội
Thầy thuốc trẻ Việt Nam, là kết quả vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ Y tế,
Trung ương Hội LHTN Việt Nam và sự góp sức mạnh mẽ của Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh. Với khẩu hiệu hành động của Đại hội và phong trào Thầy
thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2009- 2012 là "Thầy thuốc trẻ Việt Nam nâng cao tầm
y đức và năng lực chuyên môn; đoàn kết tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
Đại hội xác định phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ I (2009 - 2012) là
tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin y đức, đoàn kết, tập hợp,
phát huy tài năng, trí tuệ của lực lượng Thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đại hội đã phát động 3 cuộc vận động
lớn trong nhiệm kỳ: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”; “Thầy
thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”; “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ
cộng đồng”. Sau hai năm hoạt động, tính đến nay, mạng lưới Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với 50 tỉnh, thành, ngành thành lập Hội,
Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp tỉnh; các hoạt động của Hội thiết thực, vì sức khỏe
cộng đồng đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt
lực lượng thầy thuốc trẻ như các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hiến
máu tình nguyện; tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ I, II,
III; tuyên dương Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng.
I- MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM

1- Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ,
xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Ngay từ khi mới thành lập, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tập trung chỉ
đạo và xúc tiến thành lập Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp tỉnh,
thành phố. Tính đến cuối năm 2010 đã có 50/63 tỉnh, thành phố đã có tổ chức
Hội, CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, trong đó có 10 tỉnh, thành phố đã thành lập
được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp tỉnh. Thông qua đó, vai trò của các Ủy
viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đã được phát huy
trong công tác xây dựng thành lập CLB, Chi hội, Hội Thầy thuốc trẻ tại các địa
phương, đơn vị; tập hợp được đông đảo lực lượng y, bác sĩ, dược sĩ trẻ có năng
lực, trình độ đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích
cực vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đơn vị.
Đồng thời, khuyến khích Hội, CLB Thầy thuốc trẻ Việt Nam các tỉnh, thành phố
chủ động tổ chức các hoạt động kết nghĩa với các xã nghèo của tỉnh như tại Bắc
Giang, CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lục Ngạn kết nghĩa với xã Xa Lý, huyện Lục
Ngạn và CLB Thầy thuốc trẻ thành phố Bắc Giang kết nghĩ với 02 xã, phường
Song Mai, Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (định kỳ hàng tháng tổ chức khám
bệnh cho người già, trẻ em và tặng quà cho nhân dân trong xã); Câu lạc bộ Thầy
thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang kết nghĩa với xã Đường Thượng,
huyện Yên Ninh; Chi hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh Đắc Lắk nhận kết nghĩa với
Buôn Ngô, xã Hòa Phong, huyện K Rông Pông....
2- Các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng
Đây là các hoạt động trọng tâm và xuyên suốt nhiệm kỳ của Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đặc biệt
là đồng bào nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…. góp
phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
theo Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát động và tổ chức Hành
trình Nhân ái Vì sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, trong đó chú
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trọng 62 huyện nghèo nhất toàn quốc. Chương trình là chuỗi các hoạt động
chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc,
tặng quà cho nhân dân tại các điểm khám; trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi
người dân tự chủ động phòng bệnh; hướng dẫn xử lý môi trường bị ô nhiễm sau
thiên tai, lũ lụt…Trong năm 2010, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã
chỉ đạo tổ chức khám bệnh cho hơn 65.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn,
trẻ em nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt; lực lượng Thầy thuốc
trẻ cả nước đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho khoảng 170.000 nhân dân nghèo
với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
đã tổ chức tuần lễ hoạt động khởi động năm Thanh niên 2011 và Chương trình
“Thanh niên hành động vì người nghèo” tại 18 tỉnh thành trong cả nước với các
nội dung: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho
đồng bào nghèo (mỗi tỉnh từ 200 – 500 người dân), khám phát hiện bệnh ung
thư sớm; mổ mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn các
phương pháp sơ cấp cứu cho hơn 200 giáo viên mầm non, tiểu học; tổ chức đợt
khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Hội Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên Huế
cho 5.000 người dân tại tỉnh Salavan nước bạn Lào với tổng tiền thuốc trị giá
250 triệu đồng. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thành phố Hà Nội đã cử 15 thầy
thuốc trẻ tham gia đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô sang nước bạn Lào,
khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.062 người tại huyện Hạt Naxaythong
với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh
tổ chức khám bệnh, phát thuốc miến phí cho nhân dân các tỉnh Campuchia với
tổng kinh phí hàng tỷ đồng.
Thông qua Hành trình, đã huy động sự tham gia tích cực của lực lượng
thầy thuốc trẻ các bệnh viện, các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương; sự
đồng hành của các nhà tài trợ và có sự cỗ vũ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân
dân. Hành trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa cao và thực sự đem
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân đặc biệt là đồng bào nghèo.
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- Nhằm tôn vinh những bệnh viện có thành tích xuất sắc trong công tác
chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, Trung ương Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam phát động cuộc vận động xây dựng “Bệnh viện thân thiện, vì sức
khỏe cộng đồng”, đồng thời tổ chức bình chọn và tuyên dương “Bệnh viện thân
thiện, vì sức khỏe cộng đồng” năm 2009. Cuộc vận động đã được đông đảo các
bệnh viện và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng với 917 bệnh viện trên
cả nước được bình chọn qua mạng Internet và 68 bệnh viện gửi hồ sơ đăng ký
tham gia chương trình.
Lễ tuyên dương 10“Bệnh viên thân thiện vì sức khỏe cộng đồng” được
tổ chức trang trọng tại thủ đô Hà Nội vào ngày 28/4/2010. Chương trình được
truyền hình trực tiếp trên VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam. Tại Lễ tuyên
dương 10 bệnh viện đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đó là:
Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Tâm thần
Trung ương I, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW thành phố Hồ Chí Minh, Viện
Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân
Y 103, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú
Phong, tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. 10
Bệnh viện đã trao toàn bộ tiền thưởng 50.000.000 đồng để mua sắm trang thiết
bị y tế cho 5 xã nghèo của các tỉnh Đắk Lắk, Hà Giang, Quảng Nam, Cao Bằng
và An Giang. 10 “Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng” cam kết tổ
chức các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng trong năm 2010. Theo đó, các Bệnh
viện đạt giải đã nghiêm túc thực hiện cam kết, cụ thể như Bệnh viện Quân Y
103 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 4.000 đồng bào nghèo
của 5 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định với tổng
số tiền thuốc 200.000.000 đồng. Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh
đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho 80 trẻ em bị dị tật bẩm sinh, tổ chức 5 đợt
khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 trẻ em tại thành phố với tổng số
tiền 75.000.000 đồng. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, tỉnh Bình Định
đã môt đục thủy tinh thể miễn phí cho 16 bệnh nhân, 03 đợt khám bệnh, cấp
phát thuốc miễn phí cho 500 đồng bào nghèo…
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- Tổ chức các đoàn y, bác sĩ tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc, xử lý
môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ cho 22.000 đồng bào nghèo tại Hà
Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Tham gia chương trình là lực lượng thầy
thuốc trẻ của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh
viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Nam, Ninh Bình.
Chương trình đã góp phần động viên, chia sẻ kịp thời với những mất mát, thiệt hại
to lớn do lũ lụt gây ra, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền
và nhân dân vùng lũ về hình ảnh lực lượng thầy thuốc trẻ giàu lòng yêu nước, có
lối sống đẹp, trách nhiệm, biết hy sinh vì cộng đồng.
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 121 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu
(19/5/1890 - 19/5/2011); 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 056/2011), chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các
cấp, tiến tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
(15/10/1956 - 15/10/2011), hưởng ứng Năm Thanh niên; nhằm đẩy mạnh các
hoạt động vì sức khỏe cộng đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa và trong
khuôn khổ Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011, Trung ương
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức
hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng
đồng” trên phạm vi toàn quốc từ ngày 04 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm
2011.
Hành trình đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp
nhân dân, đặc biệt là 3.560 Thầy thuốc trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đã tổ
chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho
68.406 người dân, mỗ mắt miễn phí cho 1.000 người già, vận động hội viên, thanh
niên hiến, tiếp nhận 12.000 đơn vị máu; tập huấn cho 2.500 giáo viên các trường
mầm non, tiểu học về sơ cấp cứu cơ bản, tặng trang thiết bị cho 10 trạm y tế khó
khăn tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, tủ thuốc cho bộ đội Trường Sa. Với ý nghĩa xã hội
rộng lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, Hành trình đã được Trung tâm sách kỷ lục
Việt Nam chính thức công nhận xác lập 02 kỷ lục Việt Nam là hành trình có số
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người dân được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí nhiều nhất; có số thầy
thuốc trẻ tham gia nhiều nhất
“Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” diễn ra sâu rộng và định kỳ
hàng năm đã để lại những công trình, phần việc cụ thể để những người dân vùng
sâu, vùng xa được thụ hưởng về vấn đề sức khỏe, đây là hoạt động thiết thực
nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
Thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia chương trình đã thể hiện chiều sâu y đức
trong nhân dân.
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; tiếp tục thực hiện các
chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, 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, sinh viên các
trường y, dược trong toàn quốc; 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- Kết quả thực hiện các cuộc vận động của Hội:
- Nhằm triển khai có hiệu quả 03 cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập,
rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa
học” và “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” Hội, Chi hội, Câu
lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt
động phù hợp với địa phương mình. Theo Đề án 1816 của Bộ Y tế, đã có nhiều
thầy thuốc trẻ không ngại khó, ngại khổ xung phong đi công tác tại các vùng
sâu, vùng xa đem kiến thức, kinh nghiệm của mình áp dụng cho cơ sở. Lực
lượng Thầy thuốc trẻ luôn nêu cao tinh thần học tập nâng cao nghiệp vụ, chuyên
môn, trau dồi y đức. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học của Thầy thuốc trẻ được
thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa
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bệnh. Tích cực tham gia Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực
Hà Nội cấp bệnh viện để tiến tới Hội thao cấp liên viện lần thứ 24 tổ chức tại
Bệnh viện Bạch Mai…Các Thầy thuốc trẻ luôn xung kích trong việc ứng dụng
khoa học kỹ thuật tiên tiến, mũi nhọn, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin
trong chẩn đoán và điều trị. Ngày càng nhiều Thầy thuốc trẻ tham gia công tác
quản lý đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu, đề xuất với lãnh đạo
thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng tinh thần “thân thiện” với
ngêi bệnh. Thông qua việc tham gia công tác quản lý, nhiều thầy thuốc trẻ học
tập được kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, điều hành các khoa và các phòng
khám. Các thầy thuốc trẻ làm công tác giảng dạy đã tích cực học tập và tự học
tập để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; tận tình giảng dạy và
hướng dẫn thực tập cho học sinh, sinh viên; nhiều thầy thuốc trẻ đã học tập đạt
trình độ chuyên môn cao. Các thầy thuốc trẻ công tác trong khối y học cổ truyền
đã không ngừng học hỏi phương pháp khám chữa bệnh của các lương y cao tuổi,
tích cực tìm hiểu và phát hiện ra các loại cây dược liệu quý; tham gia nghiên cứu
và bào chế ra nhiều loại thuốc đông y có tác dụng chữa bệnh cho nhân dân; đã
kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại để khám chữa bệnh cho nhân
dân. Các thầy thuốc trẻ công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng đã khẳng định
được vai trò xung kích, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phát hiện, phòng,
chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…
- Từng bước triển khai cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ với nghiên cứu khoa
học” ở các đơn vị. Kết quả đã có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học của thầy thuốc
trẻ được thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thêm vào đó nhiều ứng dụng khoa học
kỹ thuật tiên tiến, mũi nhọn, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin trong
chẩn đoán và điều trị như phẫu thuật tim mạch, thần kinh, thụ tinh trong ống
nghiệm, nội soi, chẩn đoán hình ảnh đã được thầy thuốc trẻ tham gia và áp dụng
có hiệu quả. Việc thầy thuốc trẻ được tham gia với tư cách là thành viên trong
ban nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp cũng là một điều kiện rất thuËn lîi
cho các thầy thuốc trẻ được học hỏi, có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức về
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nghiên cứu khoa học, giúp thầy thuốc trẻ tự tin hơn trong lĩnh vực này. Nhiều
giải thưởng về nghiên cứu khoa học, các hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành
y đã được tổ chức và trao cho thầy thuốc trẻ từ cấp bệnh viện đến cấp liên viện
đã tạo ra động lực và cơ hội cho các thầy thuốc trẻ được làm quen với khoa học,
phương pháp nghiên cứu khoa học và phát huy được tính năng động, sáng tạo
của các thầy thuốc trẻ. Các đơn vị làm tốt công tác này có TP Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
- Các Hội, CLB thầy thuốc trẻ đã chủ động, tích cực tham gia công tác khám và
cÊp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách
mạng, trẻ em khuyết tật, đồng bào các vùng bị thiên tai lũ lụt và đồng bào
nghèo. Với sự tham gia đông đảo của hội viên với tinh thần tình nguyện cao, các
hoạt động trên đã tạo được tiếng vang và sức lan toả lớn cả trong và ngoài nước,
được dư luận xã hội ủng hộ, hoan nghênh. Hội, CLB thầy thuốc trẻ các tỉnh,
thành phố chñ ®éng phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện các tuyến vận động các
nguồn lực xã hội, các hãng dược phẩm trong và ngoài nước, các doanh nghiệp
ủng hộ, quyên góp, tổ chức nhiều đợt khám bÖnh, cấp ph¸t thuốc miễn phí cho
nhân dân. Ngoài khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, các Hội, CLB thầy thuốc
trẻ đã chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành
niên, phòng chống dịch bệnh; tổ chức mổ mắt miễn phí cho người già, phẫu
thuật sứt môi, hở hàm ếch, phẫu thuật tim bẩm sinh, chăm sóc sức khoẻ học
đường cho trẻ em. Đồng thời tìm hiểu những yếu tố liên quan đến mô hình bệnh
tật như điều kiện vệ sinh, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ăn, sinh hoạt; tình trạng
vứt, đổ bừa bãi rác thải, chất thải sinh hoạt, chuồng nuôi gia súc của nhân dân. Từ
đó đã có một số đề xuất về công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ cho nhân
dân với lãnh đạo địa phương. Một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác này là
Hội, CLB Thầy thuốc trẻ tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Đồng Tháp, Thõa Thiªn HuÕ, Kiªn Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, An Giang, Đà
Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận ...
- Tích cực phối kết hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, huy động nguồn
lực để tổ chức nhiều các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng về cộng
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đồng. Tiếp tục phát triển có hiệu quả mô hình phòng khám tình nguyện của
thanh niên; các buồng bệnh thanh niên tự quản tại các bệnh viện, các trung tâm y
tế; khám miễn phí vào các ngày thứ 7, chủ nhật cho các gia đình chính sách, khó
khăn; duy trì “Bát cháo tình thương”, “Nồi cháo tình thương” tại các bệnh viện;
Từng bước thí điểm mở phòng khám bệnh nhân đạo của CLB, chi hội thầy thuốc
trẻ ở cấp tỉnh, thành phố. Hiện nay, việc khám bệnh nhân đạo của tuổi trẻ ngành
y cho các bệnh nhân gia đình chính sách, gia đình khó khăn chủ yếu tổ chức vào
các ngày thứ 7, chủ nhật với sự tham gia tình nguyện của các thầy thuốc trẻ các
trường đại học y, dược; các bệnh viện, các cơ sở y tế quân, dân y và y tế tư nhân
theo sự điều phối của Hội, CLB, nổi bật là CLB Y, bác sĩ trẻ tỉnh Đồng Tháp,
Thành phố Hồ Chí Minh. Các phòng khám nhân đạo đã hoạt động hiệu quả trong
công tác khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường miễn phí
cho người nghèo tại địa phương.
- Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh và trở thành
một hoạt động nổi bật, thường xuyên, đã được hầu hết các tỉnh, thành phố thực
hiện tốt. Hình thức và nội dung tổ chức có sự đổi mới, công tác tổ chức được
chuẩn bị theo kế hoạch và khoa học từ khâu tuyên truyền, vận động, lễ phát
động ngày, tuần, tháng hiến máu, các hội thảo, tọa đàm về hiến máu tình
nguyện, an toàn trong truyền máu và phòng chống các bệnh lây nhiễm qua
đường máu, HIV/AIDS, thành lập và duy trì các CLB “Ngân hàng máu sống” để
kịp thời cứu sống bệnh nhân, nổi bật là chương trình hiến máu tình nguyện
“Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” trong lực lượng Thầy thuốc trẻ của
Bộ Công An đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng máu trong các bệnh viện cũng
như bổ sung vào ngân hàng máu của Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
- Ngoài ra, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam,
Hội, Chi hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam các tỉnh, thành phố còn tổ
chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo lực lượng y, bác sĩ trẻ tham gia như Tọa
đàm với chủ đề “Y đức Thầy thuốc trẻ” với sự tham gia 150 hội viên, y bác sỹ
trẻ đã được Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi về các
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kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, những vấn đề về đạo
đức của ngành y…; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học như tổ chức hội
thảo khoa học “Những thành tựu của tế bào gốc trong y học” ở tỉnh Bắc Giang
hay Festival nghiên cứu khoa học trẻ các trường Đại học Y Dược toàn quốc do
Hội Thấy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức; huy động các nguồn lực để
phẫu thuật miễn phí cho đồng bào nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như Hà
Giang, Hà Nội; tổ chức các hoạt động truyền thông về nội dung vệ sinh môi
trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè, “Cách phát hiện sớm và chăm sóc phục
hồi chức năng tâm lý xã hội, lao động nghề nghiệp cho bệnh nhân tâm thần tại
cộng đồng”, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người như Bắc Kạn, Trà
Vinh, Bắc Giang.
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II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong giai đoạn 2009 - 2011, với phong trào của Hội, CLB Thầy thuốc trẻ
đã được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc, lực lượng Thầy thuốc trẻ đã từng bước
được khẳng định là lực lượng năng động, sáng tạo, giàu y đức, giỏi chuyên môn, có
ý chí và khát vọng vươn lên đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, công tác Hội và phong
trào thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Hội
đã có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động đã có tiếng vang, có sức lan tỏa toàn xã hội,
huy động được nhiều nguồn lực để tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân,
hướng về cộng đồng, từng bước nâng cao vị thế của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam;
tổ chức cơ sở tiếp tục được kiện toàn và củng cố, chất lượng tổ chức Hội và hội
viên cơ sở được nâng lên, tích cực xúc tiến thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tại các địa
phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
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