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Chiều ngày 27/9/2018 Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức Tổng kết hội thi kiến
thức, tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên năm 2018.

  

      

  

Sau hơn 02 tuần diễn ra hội thi (lý thuyết và thực hành), theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết
các thí sinh tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo, nắm vững kiến thức chuyên môn, thể hiện sự
thuần thục qua những kỹ thuật cơ bản về chuyên ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.
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  Kết quả hội thi:   Giảnhất: CNĐDPS. Trần Thị Thi – Khoa CSSKSS.   Giải nhì: CNĐDPS. Nguyễn Thị Hiếu – Khoa CSSKSS.   Giải ba: Đ.D Phan Thị Tố Như  - Khoa Nội Tổng hợp.  Hội thi điều dưỡng nữ hộ sinh, kỹ thuật viên năm 2018, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tổchức thành công tốt đẹp, để lại nhiều bài học quý báu cho công tác đào tạo nâng cao tay nghềcho hiện tại và nhất là trong tương lai. Động viên những cá nhân tập thể có tay nghề cao tạophong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.   

  Như mong muốn của ban lãnh đạo đơn vị, Hội thi tay nghề phải đạt được mục đích đánh giáđúng thực chất, không chạy theo thành tích để sau hội thi có kế hoạch nâng cao tay nghề, nângcao y đức đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,  đó khôngchỉ là nhiệm vụ của các điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên tham gia dự thi mà là của toànthể công chức, viên chức Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ.  Tác giả: HanLi
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