
 

 

 

 

 

 

 

 

Người ta thường nhắc tới câu “ Lương Y như từ mẫu” khi nhắc tới ngành 

y nói chung, đó là một nghề cao cả, nhân đạo để cứu người. Từ lâu điều đó đã 

coi là điều cốt lõi trong đạo đức nghề y, bởi nghề y đặt biệt hơn rất nhiều so với 

những nghề khác. 

Để hưởng ứng phong trào “ Vì sự tiến bộ của điều dưỡng” do hội đồng 

điều dưỡng Thế giới và Hội Điều dưỡng Việt Nam phát động, Bệnh viện Phổi 

tỉnh Nam định đã phát động tháng thi đua” Tự hào điều dưỡng Việt Nam” với 

các nội dung: Chăm sóc người bệnh an toàn, cải thiện chất lượng các dịch vụ 

chăm sóc của điều dưỡng, tích cực học tập, giao tiếp thân thiện, hình ảnh đẹp 

của người điều dưỡng nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

Điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định xin gửi Hội điều dưỡng tác 

phẩm dự thi với tựa đề: 

                     

TỰ HÀO NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG VIỆN PHỔI 

      

 

Tác giả: Điều dưỡng Nguyễn Thị Len  

       Điều dưỡng Đỗ Thị Kim Huê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

                 TỰ HÀO NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG VIỆN PHỔI 

     

 

Viện Phổi Nam Định thân thương 

Nơi người điều dưỡng hăng say đêm ngày 

Mang lại sức khỏe tinh thần 

Cho người bệnh phổi với người bệnh lao 

Những lúc bệnh tật hiểm nguy 

Cận kề sống chết trong từng phút giây 

Điều dưỡng có mặt tức thì 

Phối hợp bác sỹ cứu người liền tay. 

 

Mùa dịch Covid tràn về 

Công tác y tế rộn ràng khẩn trương 

         Toàn viện phát động phong trào 

Khai báo y tế với là rửa tay 

         Khoảng cách hai mét an toàn 

Hạn chế tụ tập những nơi đông người 

         Đến cổng điều dưỡng đón ngay 

Đứng đo thân nhiệt, phát liền khẩu trang. 

             

Điều dưỡng viện phổi nêu cao 

Tinh thần học tập trau dồi chuyên môn 

12 điều Y đức chấp hành 

Chăm sóc người bệnh như là người thân 

Cho ăn cắt tóc, phục hồi 

Đứng cho uống thuốc, ân cần hỏi han 

Động viên khích lệ lạc quan 

Thân thiện vui vẻ như là thuốc tiên. 

 

Điều dưỡng viện Phổi ngại chi 

Những ca thở máy trắng đêm tận tình 

Cùng nhau túc trực hàng giờ 

Bữa cơm dang dở đứng liền chạy đi 

Mẹ ơi con nhỏ ngây thơ 

Những đêm con sốt mẹ không ở nhà 

Mong con sức khỏe bình an 

Yên tâm công tác mẹ yêu quý nghề. 

 

Chúc mừng viện Phổi hôm nay 

Cơ sở vật chất khang trang cao tầng 

Qua thời mưa lụt phẳng băng 

Khoa phòng sạch sẽ từ trong ra ngoài 

Nhiều cây bóng mát xanh tươi 

Người bệnh cứ ngỡ như là công viên 

Nhân viên đoàn kết một lòng 

Tập thể điều dưỡng cứ đà phát huy. 


