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PHỤ NỮ VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC TỰ TIN, SÁNG TẠO ĐỂ HOÀN 
THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC, XỨNG ĐÁNG 

“LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU” 
(Tham luận của Hội Phụ nữ Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác  

tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của Hội LHPN Việt Nam) 

 

Kính thưa Đại hội! 

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt hội viên phụ nữ Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu 

Trác xin nhiệt liệt chúc mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Hội LHPN Việt 

Nam. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc Đại 

hội thành công tốt đẹp! 

Sau đây, tôi xin mạnh dạn chia sẻ về những cố gắng nỗ lực của cán bộ hội viên 

phụ nữ trong Viện Bỏng để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. 

Hội viên phụ nữ có tới 187, chiếm tới 63% quân số của Viện Bỏng quốc gia Lê 

Hữu Trác. Tham gia ở hầu hết các lĩnh vực như điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

cơ quan tham mưu, mỗi cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ sở Viện Bỏng quốc gia Lê 

Hữu Trác (Học viện Quân y) đều có những đóng góp ý nghĩa vào thành tích chung của 

Viện.  

Công tác chuyên môn điều trị vẫn là lĩnh vực được coi là vất vả trong viện, 2/3 

quân số phụ nữ là điều dưỡng với khó khăn, vất vả rất đặc thù. Với bệnh nhân bỏng, 

việc thay băng bỏng là rất phức tạp. Nhiều bệnh nhân bị bỏng khoảng 90% cơ thể, 

lượng băng phải thay rất nhiều. Đặc biệt, bệnh nhân bỏng luôn có dịch tiết trên cơ thể 

bỏng, lại có sự nhiễm trùng đặc hiệu. Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh nhân có bệnh 

kết hợp, ví dụ bị bỏng lại kèm theo bị động kinh, tâm thần. Các bác sỹ, điều dưỡng 

luôn phải đối diện với nguy cơ tai nạn nghề nghiệp. 

Bệnh nhân bỏng, đặc biệt là bệnh nhân nhi, các cháu đau rát, chỉ biết khóc, 

quẫy đạp. Nhiều khi bác sỹ tới, cả phòng chỉ toàn tiếng khóc xé tai, cũng dễ tạo sự 

căng thẳng, mệt mỏi. Chính những lúc như thế, bác sỹ, điều dưỡng rất cần sự khéo léo, 

mềm mỏng. Không chỉ vậy, nhiều bệnh nhân được đưa vào trong trường hợp rất nặng, 

gia đình cuống cuồng, giục giã bác sỹ nhanh nhanh chữa trị cho con em họ. Nhưng với 

bác sỹ, trước tiên vẫn cần sự bình tĩnh, cân bằng để có những hành động chuẩn xác 

nhất trong điều trị. Đồng thời, cũng rất khéo léo động viên gia đình, ân cần với bệnh 

nhân. Nhờ váo tính cách mềm dẻo vốn có của người phụ nữ, nên nữ bác sỹ, điều 

dưỡng cũng dễ hơn trong việc tìm sự cân bằng trước áp lực nghề và ứng xử nhẹ nhàng, 

tâm lý với bệnh nhân và người nhà. 

 Trong công việc hằng, rất nhiều sáng kiến thiết thực được chính những nữ bác 

sỹ, điều dưỡng phát hiện ra, ứng dụng đạt hiệu quả. Việc tắm điều trị cho bệnh nhân 

bỏng tưởng như rất nhỏ, nhưng lại trở thành đề tài nghiên cứu rất thiết thực. Trước kia, 

với bệnh nhân bỏng, ít khi được tắm vào vết thương, tránh bị nhiễm trùng, nhưng việc 

điều trị lại lâu hơn. Qua những thử nghiệm tắm cho bệnh nhân bỏng bằng nước vô 

trùng, chính những vết bỏng ấy được rửa, việc đắp thuốc cũng hiệu quả hơn, góp phần 
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tích cực vào quá trình điều trị. Hoặc những sáng kiến rất hiệu quả như cáng tắm, bồn 

tắm phù hợp cho bệnh nhân bị bỏng phần lớn cơ thể. Hoặc với bệnh nhân nhi hay quẫy 

đạp, làm rơi thuốc ở các vùng bỏng. Chính những nữ bác sỹ, điều dưỡng nơi đây đưa 

ra giải pháp, tạo các băng quấn như là quần tã có khuy mở, vừa giữ thuốc, vừa phù hợp 

với bệnh nhân nhi… 

Hơn 20 năm qua, Viện đã hoàn thành 7 đề tài, dự án, nghị định thư cấp Nhà 

nước; hơn 40 đề tài cấp Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, hơn 80 đề tài cấp Viện. Hàng trăm 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Cải tiến phủ vải nilon chống lây chéo cho bệnh nhân, 

phòng chống loét do tì đè cho bệnh nhân bỏng nặng bằng mỡ Sanyrène; sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật “Cáng thay băng đa năng”(Khoa Hồi sức cấp cứu) và “Tấm trượt vận 

chuyển bệnh nhân”(Khoa Chữa Bỏng Người lớn). 

Kính thưa Đại hội! 

Bên cạnh những kết quả trong công tác chuyên môn, chúng tôi còn tự hào về 

những thành tích trong công tác Hội Phụ nữ. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ của Viện 

hiện có 7 người, đều là những chị em làm kiêm nhiệm công tác phụ nữ, hoạt động trên 

tình thần tự nguyện. Với Viện Bỏng, mặc dù chị em công tác theo khoa, ban tương đối 

độc lập. Để liên kết chị em lại, cùng sinh hoạt trong tổ chức Hội, đòi hỏi tạo ra sự gắn 

kết để có những hoạt động chung. Đây thực sự là thách thức đối với chúng tôi. 

Để tiện cho việc tổ chức sinh hoạt và triển khai các hoạt động, Hội phụ nữ Viện 

được chia 13 tổ để các thành viên cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ với nhau những tâm tư 

tình cảm, những thuận lợi và khó khăn trong cuộc sống. Nữ bác sỹ, điều dưỡng thường 

phải trực tuần 2 lần, nên cũng không hiếm trường hợp mẹ phải trực ca, chăm sóc bệnh 

nhân, con ở nhà đang sốt, phải giao phó cho bố. Những gia đình nào có khó khăn, hoặc 

gặp chuyện không may, chị em kịp thời chia sẻ, giúp đỡ. Ngoài ra, các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ chung của Viện cũng thường xuyên được tổ chức để sự gắn kết, chia sẻ 

của hội viên ngày càng khăng khít hơn.  

Là bệnh viện, nên hoạt động Hội phụ nữ nơi đây cũng có những đặc thù, như 

các hoạt động thiện nguyện, thăm tặng quà, phong trào bát cháo tình thương để hướng 

đến giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Cạnh đó, Hội phụ nữ Viện cũng phát động phong trào 

thi đua “Buồng phụ nữ tự quản”. Đây là những buồng mẫu trong điều trị cho bệnh 

nhân, do phụ nữ đứng ra quản lý với những tiêu chí khắt khe như: Sạch sẽ, chuẩn mực 

giao tiếp, chăm sóc bệnh nhân, sử dụng dụng cụ. Hiện nay, toàn viện có 6 Buồng phụ 

nữ tự quản đang hoạt động và có sự thi đua với nhau.  

Tập thể cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ sở Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã 

có những thành tích chung như: Cấp cứu, điều trị hàng vạn bệnh nhân/năm, giảm tỷ lệ 

tử vong hàng năm của Viện xuống còn 1,5%. Hằng năm, nữ điều dưỡng viên thực hiện 

gần 14 triệu mũi tiêm an toàn, đúng kỹ thuật; thay băng cho gần 1,8 triệu lượt người 

không để bệnh nhân bị dịch ướt do không được thay băng kịp thời; tắm điều trị cho 

gần 4 ngàn lượt bệnh nhân an toàn. 

Kính thưa Đại hội! 
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Những thành tích trên đây của chị em Viện Bỏng tuy chưa nhiều, nhưng đó là 

kết quả của một sự cố gắng nỗ lực, vượt qua những khó khăn đặc thù của ngành, khắc 

phục những hoàn cảnh riêng tư ở mỗi hội viên phụ nữ của Viện. Về dự Đại hội Thi 

đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam, được giao lưu học hỏi với chị em phụ nữ các 

ngành, các cấp, các địa phương trên cả nước, chúng tôi tự thấy cần phải cố gắng nhiều 

hơn, phấn đấu tốt hơn vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ cho phụ nữ Việt Nam. 

Xin kính chúc quí lãnh đạo, quí vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc 

Chúc Đại hội thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 


