TÓM TẮT THÀNH TÍCH NỔI BẬT
CỦA HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
(GIAI ĐOẠN 2009 - 2011)
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của các
Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng phấn đấu vì sự phát triển của lực lượng Thầy thuốc trẻ
và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam có mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong
và ngoài nước góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của Thầy
thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ , chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
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”.
- 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
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.
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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.
- Tổ chức tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu từ năm 2009- 2011 là giải
thưởng thường niên của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhằm tôn vinh
và biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm
sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng nhằm nhân rộng những gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.
Năm 2010, 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…
- 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.
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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
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.

3

