
B Ả N  T I N  T H Á N G  8
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN 

SỐ 05



HOẠT ĐỘNG
BỆNH VIỆN

CẬP NHẬT CÁC TIÊU CHUẨN
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH AN
TOÀN CHO KHỐI ĐIỀU DƯỠNG -
HỘ SINH

CAN THIỆP DINH DƯỠNG TRONG
KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT CHO
BỆNH NHÂN UNG THƯ KÈM ĐÁI
THÁO ĐƯỜNG VÀ HÓA TRỊ

Buổi tập huấn là một trong những hoạt
động đào tạo của Bệnh viện Ung bướu Đà
Nẵng nhằm cập nhật và tăng cường kiến
thức, kỹ năng trong quá trình làm việc cho
các điều dưỡng viên cũng như nâng cao
chất lượng chăm sóc, đáp ứng sự hài lòng
của người bệnh khi đến khám và điều trị tại
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Hội thảo chia sẻ về mối quan hệ giữa ung
thư và đái tháo đường, từ đó định hướng
dinh dưỡng và lựa chọn các sản phẩm dinh
dưỡng phù hợp với bệnh nhân ung thư có
kèm đái tháo đường.

www.benhvienungbuoudanang.com.vn

Lớp tập huấn có sự tham gia của 150 điều
dưỡng đến từ các khoa trong toàn viện.
Tập huấn viên là Ths. Ngô Thanh Hải,
Quản lý chuyên môn, Công ty BD và
CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Trà - Phó phòng
điều dưỡng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Bác sĩ CKII. Trần Thị Kim Chi - Trưởng khoa Dinh dưỡng
Bệnh viện Nhân dân Gia Định - báo cáo viên
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HỘI NGHỊ:
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết
hội nghị lần thứ 5
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

TẬP HUẤN:
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, y đức năm 2022

www.benhvienungbuoudanang.com.vn

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử và y đức cho
nhân viên y tế được Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng
trong việc xây dựng môi trường bệnh viện an toàn,
thân thiện, mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng
dịch vụ của mỗi cơ sở y tế. Để đạt được sự hài lòng
của người bệnh, mỗi nhân viên y tế ngoài việc nâng
cao trình độ chuyên môn, còn phải tự ý thức thay
đổi từ chính tác phong giao tiếp, thái độ phục vụ
người bệnh của mình.

Mỗi nhân viên y tế tại Bệnh viện đều luôn đặt lợi ích
của người bệnh lên hàng đầu, lấy người bệnh làm
trung tâm; cố gắng khắc phục những hạn chế trong
giao tiếp ứng xử với người bệnh, người nhà người
bệnh.



UNG THƯ PHỔI
Theo GLOBOCAN năm 2020 công bố,
Việt Nam có thêm hơn 26.200 ca mắc mới
ung thư phổi và gần 18.600 ca tử vong,
xếp thứ 2 sau ung thư gan. Đặc biệt, hơn
75% bệnh nhân ung thư phổi tại nước ta
được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn
muộn gây khó khăn trong việc điều trị.

Đối tượng nào có nguy cơ cao mắc ung thư phổi?
- Người ở độ tuổi từ 55 đến 77, có tiền sử hút thuốc lá ít nhất 30 gói.năm (là người đã hút ít nhất một
gói/ngày trong vòng 30 năm hoặc hai gói/ngày trong vòng 15 năm) và những người hiện đang hút thuốc
hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua. 
- Người 50 tuổi trở lên hút thuốc lá từ 20 năm trở lên, có các yếu tố nguy cơ khác như tiếp xúc với các
chất độc hại và ô nhiễm môi trường bao gồm khói thuốc lá, amiăng, radon, asen, phóng xạ và các hóa
chất khác.

Tầm soát phát ung thư phổi có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện nguy cơ mắc ung thư, chẩn đoán
và tối ưu hóa hiệu quả điều trị khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, kể cả khi người bệnh còn chưa có
biểu hiện triệu chứng. 

www.benhvienungbuoudanang.com.vn

Ngày 18/8/2022 Khoa nội 2 - Bệnh viện Ung bướu Đà
Nẵng tổ chức buổi sinh hoạt bệnh nhân ung thư phổi.
Nhằm nâng cao kiến thức y khoa cũng như cách dự
phòng, phát hiện sớm bệnh lý Ung thư Phổi cho người
bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại Bệnh
viện Ung bướu Đà Nẵng.
Tại đây, các bác sĩ khoa Nội 2 đã giải đáp các thắc mắc
về phương pháp Hóa trị trong điều trị Ung thư Phổi.


