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Chiều ngày 27/2/2018, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63
năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban
Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên, 13 trạm y tế xã,
phường cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị. 

  

      

Quang cảnh buổi gặp mặt 27-2

  

Đồng chí Nguyễn Trị - Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Trung tâm đã thay mặt lãnh đạo đơn
vị đọc thư của Bác Hồ gửi cho ngành Y tế, đồng thời ôn lại truyền thống của ngành, ý nghĩa
lịch sử, tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy
những giá trị cao đẹp của người Thầy thuốc, sự tự tôn nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động.

  

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế
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thành phố luôn đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng một
đơn vị y tế vững mạnh; ngày càng phát triển về mọi mặt theo hướng “Đổi mới phong cách, thái
độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tạo điều kiện thuận lợi để
giúp người dân trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất.

  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Hồng Yên – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm
nhấn mạnh: làm theo lời Bác, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Trung tâm y tế thành phố Tam
Kỳ tiếp tục phát huy truyền thống đầy tự hào để nỗ lực hơn nữa, không ngừng nâng cao chất
lượng chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa
bàn; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; đặc biệt, cần
tăng cường trau dồi, nâng cao y đức, thay đổi thái độ phục vụ để đáp ứng sự hài lòng của người
bệnh.

  

  

Cũng trong dịp này, đơn vị đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong năm 2018. Trong đó, Trung tâm Y tế thành phố vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh khen
thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân; Sở Y tế công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” với
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11 cá nhân và 05 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 Trạm y tế An Sơn, Hòa Hương và
Tam Thanh cũng được Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ khen thưởng.

  

 Tác giả: Trung Nhỏ
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