
Chung kêt Hội thi tay nghề Nhân viên y tế Bệnh viện Tân Bình năm 2018 

       Chiều ngày 21/6/2018, Bệnh viện Tân Bình đã tổ chức vòng chung kết 

Hội thi tay nghề Nhân viên y tế năm 2018. Đây là vòng thi ứng xử, có 10 thí 

sinh tham gia gồm 4 bác sĩ , 3 điều dưỡng , 1 dược sĩ , 3 kỹ thuật viên đại diện 

cho các đối tượng có điểm cao nhất của 2 vòng thi lý thuyết và thực hành. 

Giám khảo cuộc thi gồm Ban Giám đốc và Trưởng phòng điều dưỡng của 

bệnh viện. 

        Vòng thi chung kết thu hút nhiều nhân viên y tế của các khoa đến tham 

gia và cổ vũ cho các thí sinh. 

         Nội dung các câu hỏi đều xoay quanh những tình huống thực tế trong 

công tác khám chữa bệnh: Bạn là gì để hạn chế thấp nhất tai biến dùng thuốc 

cho bệnh nhân? Trong tua trực, khi thấy y lệnh chưa rõ ràng bạn phải làm gì? 

Phục vụ bệnh nhân và khách hàng có gì khác nhau? Ngoài ra, những chủ 

trương lớn của ngành như: vì sao ngành Y tế nói chung và bệnh viện nói riêng 

đang tích cực thay đổi phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân? Hoặc trong 

tình hình cơ sở vật chất của bệnh viện đang xuống cấp, chờ xây mới: bạn có 

đề xuất gì cho Ban Giám đốc để phục vụ bệnh nhân tốt hơn?... 

           Cuộc thi rất hào hứng qua các câu trả lời của thí sinh và sự góp ý của 

Ban giám khảo. Kết quả chung kết, ngoài 3 thí sinh đạt giải nhất nhì ba, đó là 

các thí sinh của Khoa Nội, Khoa Cấp cứu- HSTC và Chống độc và khoa X 

quang, 7 thí sinh còn lại đều đạt giải khuyến khích. Qua vòng thi ứng xử này, 

không chỉ các thí sinh mà kể cả đội ngũ nhân viên y tế tham gia cổ vũ cũng 

rút ra rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết những khó khăn trong công tác 

chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng sự hài lòng 

của bệnh nhân tại bệnh viện Tân Bình. 

                                                             Bs. CK1. Nguyễn Xuân Chiểu. 



 


