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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn 

hóa lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, Người đã dành cả cuộc đời cống 

hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng của Người 

đã soi sáng cho con đường cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng 

nước ta đi t  th ng lợi này đến th ng lợi khác. Cuộc đời Người là 

tấm gư ng sáng cho các thế hệ muôn đời noi th o. Người luôn luôn 

đánh giá cao vai tr  của đạo đ c bởi đạo đ c là gốc của mọi công 

việc. Người t ng khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có 

nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc 

thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì 

dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân ” [30, tr. 252 – 

253]. 

Nghề y là một nghề đặc biệt, không có nghề nào lại đi vào đời 

sống con người một cách sâu s c và cấp thiết như nghề y. Cũng 

không có nghề nào như nghề y mà một lỗi lầm hay thiếu sót dù nhỏ 

cũng có thể gây nên những tác hại lớn đến s c khỏ  và thậm chí đến 

cả tính mạng của con người. Đã t  lâu, người ta đã coi nghề y là một 

nghề quan trọng đặc biệt, có quan hệ đến đời sống và tính mạng của 

con người, đến hạnh phúc của t ng gia đình, tư ng lai giống n i, đến 

s c khỏ  và sự cường thịnh của một dân tộc, của toàn xã hội. Chính 

vì vị trí đặc biệt của ngành y mà ngay t  hàng ngàn năm trước cho 

đến ngày nay, xã hội luôn có những yêu cầu, đ i hỏi những người 

làm nghề y, bên cạnh trình độ chuyên môn vững vàng c n phải có 
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lư ng tâm trong sáng. Có như vậy thì m c đích, tôn ch  cao qu  của 

nghề y mới không bị phai mờ. 

  nước ta hiện nay, phát triển kinh tế thị trường, đ y mạnh 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước không ch  là công cuộc xây 

dựng và phát triển kinh tế mà c n là quá trình biến đ i sâu s c trên 

mọi l nh vực của đời sống xã hội. Thực tế cho ta thấy r ng, phát triển 

kinh tế thị trường, hội nhập với thế giới đã thúc đ y sự phát triển 

kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, là điều kiện để sáng tạo 

ra các giá trị tinh thần, sàng lọc, bảo tồn bản s c văn hóa truyền 

thống của dân tộc. Tuy nhiên, mặt trái của c  chế thị trường đã có 

những tác động không nhỏ, gây ra nguy c  c t đ t mối dây liên hệ 

với các giá trị truyền thống của dân tộc, nhiều giá trị đạo đ c bị đảo 

lộn, tình trạng suy thoái về đạo đ c, lối sống, chủ ngh a cá nhân, 

tham ô, lãng phí, phai nhạt l  tưởng, thờ  , vô cảm của tầng lớp 

thanh niên...  

Trong điều kiện đó, ngành y tế v a có điều kiện, c  hội để 

phát triển, đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp chăm 

sóc, bảo vệ và nâng cao s c khỏ  nhân dân. Bên cạnh đó, mặt tiêu 

cực của c  chế thị trường cũng đã tác động không nhỏ đến y đ c của 

người cán bộ y tế. Đó là thái độ thiếu niềm nở, lịch sự trong giao tiếp 

với bệnh nhân, kê đ n thuốc đ t tiền và móc nối với hiệu thuốc để 

hưởng hoa hồng, v i v nh quà cáp và tiền của người bệnh và gia đình 

người bệnh, thờ  , vô cảm với nỗi đau, sự khốn khó của người bệnh, 

là sự vô trách nhiệm trong thăm khám và điều trị dẫn đến những hậu 

quả đau l ng... Các v  tiêu cực trong ngành y tế c  liên tiếp xảy ra, 
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v  sau càng nghiêm trọng, nặng nề h n v  trước cho thấy y đ c đang 

ngày bị xói m n, trở thành vấn đề b c xúc của xã hội. Vì thế việc 

nghiên c u đạo đ c xã hội nói chung và đạo đ c ngành y nói riêng là 

rất cần thiết. 

Những l  do trên cho thấy giáo d c y đ c cho sinh viên ngành 

y ở Đà Nẵng là việc làm cấp thiết hiện nay. Vì vậy, tác giả chọn đề 

tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục 

y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay” làm đề tài 

nghiên c u cho luận văn cao học của mình. 

2. M c tiêu  nhi m    nghiên c u 

2.1. Trên c  sở phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ c và 

y đ c, t  thực trạng giáo d c y đ c cho sinh viên ngành y ở Đà 

Nẵng, luận văn xây dựng các giải pháp nh m giáo d c y đ c cho sinh 

viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay. 

2.2. Để thực hiện m c tiêu trên đây, nhiệm v  của luận văn là: 

- Phân tích những nội dung c  bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

về đạo đ c và y đ c.  

- Trình bày tình hình giáo d c y đ c cho sinh viên ngành y ở 

Đà Nẵng. 

- Xây dựng các giải pháp chủ yếu để giáo d c và nâng cao y 

đ c cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay. 

3. Đối tượng  à phạm  i nghiên c u 

- Đối tượng nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ c và 

y đ c; công tác giáo d c y đ c cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Vận d ng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 

đ c vào việc giáo d c y đ c cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện 

nay. 

4. Phương pháp nghiên c u 

- Phương pháp luận: Luận văn được hoàn thành dựa trên c  sở 

của chủ ngh a duy vật biện ch ng và chủ ngh a duy vật lịch sử. 

- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp phư ng pháp lịch sử và 

logic, phân tích và t ng hợp, quy nạp và diễn dịch, thống kê… 

 . Cấu tr c của  u n  ăn 

Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận, Danh m c tài liệu tham khảo, 

luận văn gồm 03 chư ng và   tiết. 

 . T ng  uan tài  i u nghiên c u 

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đạo đ c có 

một vị trí vô cùng quan trọng. Những quan điểm của Người về đạo 

đ c đã góp phần to lớn vào việc xây dựng nền đạo đ c mới, đạo đ c 

cách mạng ở nước ta. 

Vì vậy, việc nghiên c u tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và 

tư tưởng đạo đ c của Người nói riêng đã được tiến hành t  lâu và 

được rất nhiều nhà khoa học nghiên c u dưới những góc độ khác 

nhau. 

Trong cuốn Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2012) của Bộ 

giáo d c và đào tạo đã trình bày tư ng đối đầy đủ và hệ thống những 

quan điểm tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh. Đồng thời nó cũng ch  ra 

các nguyên t c trong việc xây dựng nền đạo đ c mới và tính tất yếu 

khách quan của việc học tập th o tấm gư ng đạo đ c Hồ Chí Minh 
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đối với sinh viên nói chung. 

Tác ph m    hình th nh v  cơ   n tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Trần Văn Giàu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  1     đã đi phân 

tích điều kiện kinh tế – xã hội n i Hồ Chí Minh sinh sống t  cuối thế 

k  XIX đầu thế k  XX, phân tích làm r  bối cảnh quê hư ng của Hồ 

Chí Minh lúc bấy giờ.  ua đó để thấy r  những ảnh hưởng t  truyền 

thống đạo đ c tốt đ p của gia đình đến việc hình thành nhân cách Hồ 

Chí Minh. Đồng thời, tác ph m cũng phân tích để thấy r  h n ảnh 

hưởng của truyền thống yêu nước, lịch sử v  vang của quê hư ng x  

Nghệ với lớp lớp các thế hệ danh nhân cũng như những anh hùng của 

quê hư ng trong việc hình thành nhân cách và đạo đ c Hồ Chí Minh. 

 ong Thành là một nhà nghiên c u Hồ Chí Minh đầy tâm 

huyết. Bên cạnh những cuốn sách như Hồ Chí Minh –  h  văn hó  

 i t  u t (2009), Hồ Chí Minh –  iểu     2010 , tác giả  ong Thành 

đã viết cuốn Hồ Chí Minh –  h  tư tưởng l i lạc  200  . Trong cuốn 

sách này, tác giả đã hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trên các l nh 

vực khác nhau, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ c. Tác 

giả đã ch  ra nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh 

cũng như các chu n mực và nguyên t c r n luyện đạo đ c cách 

mạng. Tác giả cũng khẳng định sự cần thiết phải nghiên c u và học 

tập tư tưởng, tấm gư ng đạo đ c Hồ Chí Minh. 

Bùi Đình Phong trong tác ph m  ăn hó    ạo  ức trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Công an nhân dân  200   cũng đã 

phân tích để thấy r  những đặc trưng bản chất trong tư tưởng đạo 

đ c Hồ Chí Minh, đó là nguyên t c “ở đời và làm người”. Đồng thời, 
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tác giả cũng đã đi phân tích để thấy r  tính thống nhất trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh. Đó là sự thống nhất giữa tư tưởng chính trị và tư 

tưởng đạo đ c, giữa tư tưởng và hành động, giữa đ c và tài. Tác 

ph m cũng đã làm r  về tính toàn diện trong tư tưởng đạo đ c Hồ 

Chí Minh và những giá trị của tư tưởng đó trong phạm vi dân tộc và 

nhân loại. 

Tác ph m M i m i h c tập v  l m th o t m gương  ạo  ức Hồ 

Chí Minh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  200   đã khai thác 

nội dung tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh thông qua 3 phần chính. 

Phần một là những trích đoạn và những bài viết của Hồ Chí Minh về 

đạo đ c cách mạng. Phần hai là những nội dung tư tưởng đạo đ c Hồ 

Chí Minh thông qua nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau, ở 

những khía cạnh khác nhau của đạo đ c cách mạng. Phần ba bao 

gồm những câu chuyện kể về tấm gư ng đạo đ c Hồ Chí Minh được 

sưu tầm t  lời kể của nhiều người và nhiều cuốn sách khác nhau. 

Tác ph m Đ   mạnh h c tập v  l m th o t m gương  ạo  ức 

Hồ Chí Minh của Ban tư tưởng văn hóa trung ư ng, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia  200   đã tập trung vào việc nghiên c u đạo đ c 

là gì, vai tr  và những ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội, 

những ch c năng nói chung của đạo đ c. Tác ph m cũng đã đi phân 

tích thực trạng suy thoái về đạo đ c, lối sống của một bộ phận cán 

bộ, đảng viên, đưa ra những nguyên nhân của tình trạng suy thoái đó. 

Tác ph m cũng đã nêu lên những yêu cầu của việc giáo d c đạo đ c 

trong thời k  mới. 

Tác giả Lê Văn Tích trong tác ph m Đư  tư tưởng Hồ Chí 
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Minh v o cu c  ống m   v n    l  luận v  th c ti n, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia  200   đã phân tích sự ảnh hưởng của bối cảnh 

kinh tế – xã hội, sự tác động qua lại của các yếu tố chính trị, kinh tế, 

văn hóa đối với sự chuyển đ i tư tưởng, đạo đ c, lối sống của con 

người. Tác giả cũng đã phân tích để cho thấy những yếu tố tạo nên 

sự bền vững của tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh là ở chỗ, Hồ Chí 

Minh đã tìm được sự thống nhất biện ch ng giữa truyền thống và 

hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế... H n nữa, Hồ Chí Minh cũng tin 

tưởng vào việc có thể chuyển đ i được đạo đ c, lối sống của con 

người phù hợp với thời đại.  ua tác ph m này tác giả cũng đã phân 

tích và nhấn mạnh tới yếu tố truyền thống trong tư tưởng đạo đ c Hồ 

Chí Minh và những ảnh hưởng của yếu tố truyền thống trong việc 

nâng cao đạo đ c cách mạng trong giai đoạn hiện nay.  

Tác giả Lê Hữu Ái trong cuốn  ư tưởng  ạo  ức Hồ Chí Minh 

v  v n    giáo   c th nh niên hi n n  , Nhà xuất bản Đà Nẵng 

 1     đã phân tích những nội dung c  bản của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đ c. Và t  những định hướng có tính nguyên t c trong 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ c, tác giả đã khái quát thực 

trạng lối sống đạo đ c của thanh niên, các động thái cũng như xu 

hướng đạo đ c của lớp tr , t  đó đã đưa ra được một số giải pháp c  

thể để giáo d c đạo đ c cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh thì tư tưởng của 

Người về y đ c cũng như vấn đề y đ c đã được rất nhiều tác giả 

quan tâm, có những công trình nghiên c u tiêu biểu như: 

Tác giả Đỗ Nguyên Phư ng trong cuốn Phát triển    nghi p   
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t  ở nư c t  trong gi i  oạn hi n n  , Nhà xuất bản   học  1     đã 

đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực của ngành y tế, trong 

đó n i bật là vấn đề y tế và văn hóa – xã hội – đạo đ c.   đây, tác 

giả đề cập nhiều đến vấn đề y đ c, y đạo và đ i hỏi cấp bách phải 

nâng cao đạo đ c nghề nghiệp của người thầy thuốc trong giai đoạn 

hiện nay. 

Tác ph m Chủ tịch Hồ Chí Minh v i   t  của các tác giả Đỗ 

Nguyên Phư ng – Nguyễn Khánh Bật – Nguyễn Cao Thâm  đồng chủ 

biên , Nxb Chính trị quốc gia,  1     đã đề cập một cách tư ng đối hệ 

thống tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về y tế và sự vận d ng 

những tư tưởng, quan điểm của Người về y tế vào việc xây dựng, phát 

triển ngành y tế của nước ta; chăm sóc, bảo vệ s c khỏ  nhân dân; xây 

dựng nền y tế Việt Nam trong thời k  đ y mạnh công nghiệp hóa – hiện 

đại hóa đất nước vì m c tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công b ng, dân 

chủ, văn minh. Trong đó, tác ph m có đề cập đến y đ c – vấn đề cốt l i 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế Việt Nam. 

Những cuốn sách và bài báo nói trên đã thể hiện kết quả 

nghiên c u khá toàn diện và sâu s c về tư tưởng đạo đ c cũng như y 

đ c Hồ Chí Minh và vận d ng tư tưởng đó vào thực tiễn sự nghiệp 

chăm sóc, bảo vệ s c khỏ  nhân dân. Kết quả nghiên c u của các 

công trình trên là nguồn tư liệu rất quan trọng giúp tôi tiếp thu, tham 

khảo, làm định hướng cho đề tài nghiên c u của mình. Tuy nhiên 

qua tìm hiểu thì đến nay tôi thấy vấn đề “ ận   ng tư tưởng Hồ Chí 

Minh v   ạo  ức v o vi c giáo   c    ức cho  inh viên ng nh   ở Đ  

 ẵng hi n n  ” chưa có một công trình khoa học nào. 
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CHƯƠNG 1  

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

1.1. NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

1.1.1. Truyền thống đạ  đ c   n t c  

Trước hết phải kể đến là chủ ngh a yêu nước cao cả và chủ 

ngh a nhân văn sâu đậm. 

Th  hai, dân tộc Việt Nam cũng là một dân tộc giàu l ng nhân 

ngh a, có truyền thống đoàn kết, tư ng thân, tư ng ái.  

Th  ba, yếu tố quê hư ng và gia đình cũng có ảnh hưởng lớn 

đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ c.  

1.1.2. Tiếp thu   ế th a tinh h a đạ  đ c nh n   ại 

Chúng ta thấy, tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng 

rất lớn, mang dấu ấn của cả Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo, trong 

đó đậm n t h n cả là dấu ấn của Nho giáo. Ngoài Nho giáo, Phật 

giáo, ở phư ng Đông, Hồ Chí Minh c n tiếp thu những giá trị đạo 

đ c trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung   n.  

Đến với văn hóa phư ng Tây, Hồ Chí Minh đã nghiên c u tiếp 

thu trên tinh thần phê phán những tư tưởng văn hóa dân chủ và cách 

mạng của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ.  

Nhân tố quan trọng nhất, quyết định nhất trong việc hình thành 

tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về đạo đ c 

nói riêng là chủ ngh a Mác – Lênin. Chủ nghĩ  Mác – Lênin  ược 

  m l  cơ  ở th  gi i qu n v  phương pháp luận củ  tư tưởng Hồ 

Chí Minh.  

1.1.3. Phẩm chất Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh có những ph m chất hết s c quí báu của một bậc 

đại nhân, đại trí, đại dũng, với vốn hiểu biết sâu rộng, có bản l nh 

kiên cường, có đầu óc thực tiễn, luôn mang trong mình một hoài bão, 

l  tưởng cao đ p, đồng thời có tấm l ng nhân hậu, vị tha, sống rất 
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chân tình, giản dị… Những ph m chất đó th o suốt cuộc đời của 

Người.  

1.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

1.2.1. Vai trò của đạ  đ c 

a. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng 

Hồ Chí Minh khẳng định đạo đ c là nguồn nuôi  ưỡng v  

phát triển con người, như gốc của cây, ng n nguồn của sông suối.  

Trong tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh, đ c và tài, hồng và 

chuyên, ph m chất và năng lực thống nhất làm một. Trong đó:  ức l  

gốc củ  t i; hồng l  gốc củ  chu ên; ph m ch t l  gốc củ  năng l c. 

Tài là thể hiện c  thể của đ c trong hiệu quả hành động. 

b. Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa 

xã hội. 

Th o Hồ Chí Minh, s c hấp dẫn của chủ ngh a xã hội trước hết là ở 

những giá trị đạo đ c cao đ p, ở những ph m chất của những người cộng 

sản ưu tú, b ng tấm gư ng sống và hàng động của mình, chiến đấu cho l  

tưởng đó trở thành hiện thực. 

1.2.2. Những chuẩn mực đạ  đ c 

a. Trung với nước, hiếu với dân 

Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng 

nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; là 

suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Hiếu với dân thể hiện ở 

chỗ thư ng dân, tin dân, ph c v  nhân dân hết l ng. Để làm được 

như vậy phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào 

dân và lấy dân làm gốc. Đối với cán bộ lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu 

cầu phải n m vững dân tình, hiểu r  dân tâm, thường xuyên quan 

tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. 

b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 
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- Cần: siêng năng, chăm ch , lao động có kế hoạch, có hiệu 

quả, có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh. 

- Kiệm: tiết kiệm  tiết kiệm thời gian, công s c, của cải  của 

nước, của dân, không xa x , không hoang phí, không b a bãi, không 

phô trư ng hình th c, không liên hoan, không ch  ch n lu bù. 

- Liêm: luôn tôn trọng của công và của dân. Phải “trong sạch, 

không tham lam” tiền của, địa vị, danh tiếng. 

- Chính: thẳng th n, đ ng đ n, không gian tà. Được thể hiện 

thông qua ba mối quan hệ: với mình, với người, với việc. 

Th o Hồ Chí Minh, Cần, Kiệm, Liêm, Chính là những yếu tố 

tạo nên s c mạnh, là biểu hiện văn minh của một dân tộc: “Một dân 

tộc biết Cần, Kiệm, Liêm, Chính là một dân tộc giàu về vật chất, 

mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh”. 

- Chí công vô tư: là công b ng, công tâm, không thiên tư, thiên 

vị, làm việc gì cũng không ngh  đến mình trước, ch  biết vì Đảng, vì 

dân tộc, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Thực hành chí công vô 

tư là nêu chủ ngh a tập thể, tr  bỏ chủ ngh a cá nhân.  

c. Thương yêu con người, sống có tình nghĩa 

Hồ Chí Minh xác định đây là một trong những ph m chất đạo 

đ c cao đ p nhất. Người cách mạng là người giàu tình cảm, có tình 

cảm cách mạng mới đi làm cách mạng. Vì yêu thư ng nhân dân, yêu 

thư ng con người mà chấp nhận mọi gian kh  hy sinh để đ m lại độc 

lập, tự do, c m no áo ấm và hạnh phúc cho con người. 

d. Có tinh thần quốc tế trong sáng. 

Chủ ngh a quốc tế là một trong những ph m chất quan trọng 

nhất của đạo đ c cộng sản chủ ngh a. Nó b t nguồn t  bản chất giai 

cấp công nhân, nh m vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi phạm vi 

quốc gia dân tộc.  

1.2.3. Những nguyên tắc x y  ựng đạ  đ c 
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a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức 

-  ói  i  ôi v i l m: Đây là nguyên t c quan trọng bậc nhất 

trong xây dựng một nền đạo đ c mới. Nói đi đôi với làm đối lập 

hoàn toàn với thói đạo đ c giả của giai cấp bóc lột, nói một đ ng, 

làm một n o, thậm chí nói mà không làm. 

-  êu gương v   ạo  ức: Nói đi đôi với làm phải g n liền với 

nêu gư ng về đạo đ c. Hồ Chí Minh đã đào tạo các thế hệ cán bộ 

cách mạng Việt Nam không ch  b ng l  luận cách mạng tiền phong 

mà c n b ng chính tấm gư ng đạo đ c cao cả của mình. 

b. Xây đi đôi với chống  

Để xây dựng một nền đạo đ c mới, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa 

xây và chống. Xây phải đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống 

nh m m c đích xây. 

c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời  

Đạo đ c cách mạng đ i hỏi mỗi người phải tự giác r n luyện 

thông qua hoạt động thực tiễn, trong công việc, trong các mối quan 

hệ của mình, phải nhìn thẳng vào mình, không tự l a dối huyễn hoặc; 

phải thấy r  cái hay, cái tốt, cái thiện của mình để phát huy và thấy 

r  cái dở, cái xấu, cái ác của mình để kh c ph c; phải kiên trì r n 

luyện, tu dưỡng suốt đời  

1.3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ Y ĐỨC 

1.3.1. Y đ c  à  ai trò của y đ c 

a. Khái niệm y đức 

Tác giả Đỗ Nguyên Phư ng trong tác ph m “Phát triển sự 

nghiệp y tế nước ta trong giai đoạn hiện nay”, Nxb   học, Hà Nội, 

1   , quan niệm: “  đ c là những tiêu chu n, quy t c của đời sống 

xã hội điều ch nh hành vi xử sự và quan hệ của thầy thuốc đối với 

bệnh nhân cũng như đối với đồng nghiệp, nó xác định b n phận, 

lư ng tâm, danh dự và hạnh phúc của người thầy thuốc”. 
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b. Tầm quan tr ng của việc giáo dục y đức cho sinh viên 

ngành y  

Đ c và tài là hai thành tố c  bản của nhân cách, hai tiêu chu n 

cần đạt được của quá trình giáo d c đào tạo con người. Trong mối 

quan hệ đó, đ c luôn luôn giữ vai tr  chủ đạo. Đã hành nghề y thì ai 

cũng phải quan tâm đến y đ c. Vì thế, giáo d c y đ c cho cán bộ, 

nhân viên ngành y nói chung và sinh viên ngành y nói riêng là việc 

làm rất quan trọng và cần thiết. 

Tuy vậy, mặt trái của c  chế thị trường đã làm biến đ i quan 

hệ giữa lợi ích và đạo đ c trong ngành y, sự suy thoái về y đ c diễn 

ra một cách nghiêm trọng. Vì vậy, việc giáo d c y đ c cho sinh viên 

trong mọi môi trường được đặt ra một cách vô cùng nghiêm túc. 

1.3.2. Những n i  ung cơ   n tr ng tư tư ng Hồ Chí Minh 

 ề y đ c 

a. “Lương y phải như từ mẫu” 

“Lư ng y phải như t  mẫu” có ngh a là thầy thuốc phải như 

m  hiền – cốt l i của tư tưởng Hồ Chí Minh về y đ c.  

Bên cạnh đó, người thầy thuốc phải thương  êu  chăm  óc 

người   nh như  nh  m ru t thịt củ  mình. 

Người thầy thuốc không ch  như m  hiền mà c n phải coi    

  u   n củ  người   nh như   u   n củ  chính mình.  

Như vậy, Hồ Chí Minh đã đ m tất cả những tình cảm cao qu ý, 

thiêng liêng như: tình m  con, tình anh  m, tình cảm đối với bản thân 

mình vào đạo đ c của người thầy thuốc. T  một vấn đề mang tính 

trách nhiệm, là thái độ  ng xử chuyển thành vấn đề mang s c thái 

tình cảm thiêng liêng. 

b. Bổn phận, trách nhiệm của người thầy thuốc 

M t l : Đối v i   nh nhân 

Đây là nội dung quan trọng trong y đ c Hồ Chí Minh, là sự 
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thể hiện tập trung nhất mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân. 

 Dù khó khăn, gian kh , thiếu thốn nhưng người thầy thuốc 

phải giàu lòng bác ái, hy sinh, niềm nở, dịu dàng trong tiếp xúc; tận 

tình, c n thận, chu đáo trong chăm sóc; ân cần, t  m  lúc dặn d  để 

tạo niềm tin cho người đau ốm để họ thật sự bình t nh, yên tâm và 

phấn khởi, cùng hợp tác với thầy thuốc để chữa bệnh một cách tốt 

nhất. Thật sự “hết l ng thư ng yêu, chăm sóc người bệnh”. 

H i l : Đối v i ngh  nghi p 

Bên cạnh l ng “yêu người”, y đ c Hồ Chí Minh c n đ i hỏi 

người thầy thuốc phải thực sự “yêu nghề”, phải có thái độ đúng đ n 

với nghề nghiệp của mình. Trong công việc phải có tinh thần ph  

trách, hết l ng vì nghề nghiệp trong bất c  hoàn cảnh nào. 

B  l : Đối v i  ồng nghi p 

Đoàn kết trong ngành y tế – một sự hợp tác chân thành vì m c 

đích chung là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao s c khỏ  nhân dân.  

Thực hiện tốt sự đoàn kết trong công việc mang tính chất đặc 

thù như nghề y đ i hỏi người cán bộ y tế sẵn sàng trao đ i kinh 

nghiệm, học hỏi lẫn nhau; không tranh công đ  lỗi, không giấu giếm 

khuyết điểm, không tư hữu, k n cựa lẫn nhau. Mặt khác, phải có thái 

độ tự lực cách sinh, không dựa dẫm,   lại, trông chờ vào người khác. 

Bốn l : Đối v i tập thể v     h i 

  học v a có tính cách cá nhân v a có tính cách cộng đồng vì 

vậy, người cán bộ y tế phải quan tâm đến s c khỏ  cộng đồng, để 

điều trị những bệnh của nhân dân, là lực lượng đi tiên phong trên mặt 

trận đánh giặc ốm. 

 ăm l : Đối v i   n thân 

Người cán bộ y tế là những chiến s  áo tr ng trên mặt trận 

đánh giặc ốm để giải phóng bệnh nhân khỏi ốm đau, bệnh tật. Vì 

vậy, người cán bộ y tế phải có đầy đủ những ph m chất đạo đ c của 
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một chiến s  cách mạng. Bên cạnh đó, y tế là một ngành đặc thù nên 

cần phải có những chu n mực riêng, đặc biệt là y đ c. 

Kết luận chương 1 

 Tư tưởng đạo đ c Hồ Chí Minh được hình thành trên c  sở 

một bề dày truyền thống đạo đ c t  gia đình, quê hư ng, đất nước và 

thời đại. Hồ Chí Minh cũng đã tiếp thu, vận d ng sáng tạo học thuyết 

Mác – Lênin để xây dựng nên một nền đạo đ c mới – đạo đ c cách 

mạng. Người đã xây dựng được những chu n mực đạo đ c mới mà 

ai ai cũng có thể và phải thực hiện được, đó là: Trung với nước, hiếu 

với dân; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thư ng con 

người; tinh thần quốc tế trong sáng…  

Hồ Chí Minh bàn về đạo đ c một cách toàn diện, trong đó 

Người quan tâm nhiều đến đạo đ c của người cán bộ y tế và việc r n 

luyện y đ c. Bên cạnh ph m chất đạo đ c của một công dân thì 

những người làm công tác y tế c n phải thực hiện tốt y đ c: Lư ng y 

phải như t  mẫu, phải thực hiện tốt b n phận, trách nhiệm của người 

làm công tác y tế. 

CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Y ĐỨC CHO SINH VIÊN  

NGÀNH Y Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 

2.1. VÀI N T VỀ CÁC T Ư NG ĐÀO TẠO NGÀNH Y VÀ 

SINH VIÊN NGÀNH Y Ở ĐÀ NẴNG 

2.1.1. H  thống các trư ng đà  tạ  ngành y   Đà Nẵng  

hi n nay 

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo d c, khoa học và 

công nghệ lớn của miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, toàn thành 

phố có 2  trường đại học và cao đẳng, 1  trường trung học chuyên 

nghiệp và    trung tâm dạy nghề. Trong đó, có   trường đại học, cao 
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đẳng tham gia đào tạo ngành y ở cả 3 trình độ: trung cấp, cao đẳng, 

đại học. Ngoài trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng vốn có 

truyền thống đào tạo các ngành y dược, c n có thêm Đại học Duy 

Tân, khoa Y-Dược Đại học Đà Nẵng, trường Cao đẳng Phư ng 

Đông, Cao đẳng Bách Khoa và Cao đẳng Lạc Việt. 

2.1.2. Đ c đi m của sinh  iên ngành y   Đà Nẵng 

Về học tập:  inh viên ngành y có thời gian học tập lâu dài, vất 

vả. Đa số sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, tham 

gia nghiên c u khoa học, nỗ lực r n luyện bản thân 

Về lập trường tư tưởng: Đại đa số sinh viên ngành y tế chấp 

hành tốt chủ trư ng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

Về đạo đ c, lối sống: Đa số sinh viên ngành y có lối sống lành 

mạnh, đạo đ c trong sáng, có   th c gìn giữ và phát huy các giá trị 

truyền thống dân tộc, đoàn kết, tư ng thân, tư ng ái, giúp đỡ lẫn 

nhau trong học tập và cuộc sống.  

2.2. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC Y ĐỨC CHO SINH VIÊN 

NGÀNH Y Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 

2.2.1. Những thành tựu của  i c giá    c y đ c ch  sinh 

 iên ngành y   Đà Nẵng hi n nay 

 hứ nh t  đại bộ phận sinh viên ngành y ở Đà Nẵng đều có   

th c chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin 

vào công cuộc đ i mới đất nước. 

 hứ h i  đại đa số sinh viên ngành y đều yêu ngành, yêu nghề, 

tự giác r n luyện những ph m chất đạo đ c tốt đ p của của người 

thầy thuốc.  

 hứ     hăng say học tập, tích cực nghiên c u khoa học cũng 

là một trong những n t đ p về y đ c của sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng đào tạo ngành y ở Đà Nẵng hiện nay. 
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*  gu ên nhân củ  th nh t u.  

 hứ nh t, do đường lối lãnh đạo đúng đ n của Đảng trong 

công cuộc đ i mới. 

 hứ h i, sự lãnh đạo đúng đ n, thường xuyên, kịp thời của 

Đảng ủy, Chi ủy, Ban giám hiệu của các trường đào tạo sinh viên 

ngành y ở Đà Nẵng  

 hứ   , đa số các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ y bác s  ở các 

bệnh viện có sinh viên thực tập ở Đà Nẵng là những tấm gư ng sáng 

về đạo đ c, về y đ c, l ng yêu thư ng con người, yêu nghề…  

 hứ tư, do những nỗ lực của bản thân sinh viên trong quá trình 

học tập kiến th c chuyên môn và đạo đ c nghề nghiệp.  

2.2.2. Nh ng hạn chế  à nguyên nh n tr ng c ng tác giá  

  c y đ c ch  sinh  iên ngành y   Đà Nẵng 

 hứ nh t  về sách giáo khoa và tài liệu ph c v  dạy học phần 

đạo đ c nghề nghiệp chưa có, các trường tự biên soạn giáo trình, v a 

dạy v a rút kinh nghiệm. 

 hứ h i  ngoài việc giảng dạy phần đạo đ c nghề nghiệp ra thì 

việc giáo d c và nâng cao y đ c cho sinh viên ở các trường đại học, 

cao đẳng có đào tạo ngành y ở Đà Nẵng chưa được thường xuyên, 

liên t c mà ch  diễn ra t ng đợt rồi lại l ng xuống.  

 hứ     kinh tế thị trường phát triển làm cho thang giá trị đạo 

đ c ở nước ta có những thay đ i.  

 hứ tư  về vấn đề môi trường giáo d c. 

*  gu ên nhân củ  nh ng hạn ch . 

 hứ nh t: trong quá trình tiến hành đ i mới, nước ta đang diễn 

ra quá trình vận động k p. 

 hứ h i: Các hoạt động tuyên truyền c n lúng túng, th  động, 

cán bộ Đoàn, Hội đa số là giảng viên kiêm nhiệm, không có cán bộ 
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chuyên trách. C n có một bộ phận sinh viên thờ   với các t  ch c 

đoàn thể, ít tham gia các hoạt động tập thể  

 hứ ba: C n có một bộ phận sinh viên ngành y trên địa bàn 

Đà Nẵng chưa xác định đúng động c  học tập, thiếu   th c r n luyện 

y đ c. 

 hứ tư: c  sở k  túc xá sinh viên của các trường đào tạo ngành 

y ở Đà Nẵng chưa đáp  ng được hết nhu cầu của sinh viên vì số 

lượng sinh viên ngày càng tăng.  

 

Kết luận chương 2 

Trong những năm qua, các trường đào tạo ngành y trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đã nhận th c r  được tầm quan trọng của việc giáo 

d c y đ c cho sinh viên. Do đó, công tác giáo d c y đ c cho sinh viên các 

trường đào tạo ngành y ở Đà Nẵng đã thu được những thành tích đáng tự 

hào. Có được những thành công đó trước hết là do Đảng và Nhà nước đã 

có sự đ i mới và đầu tư đúng hướng cho giáo d c nói chung và cho ngành 

y nói riêng. Bên cạnh đó, nhờ sự ch  đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám 

hiệu các trường đào tạo ngành y và quá trình tự tu dưỡng, tự r n luyện của 

bản thân sinh viên trong việc học tập, trau dồi đạo đ c, lối sống, gìn giữ 

và phát huy y đ c của ngành. 

Tuy nhiên, vẫn c n một bộ phận sinh viên ngành y chưa   th c 

được ngh a v  đạo đ c cũng như ngh a v  pháp l  của mình, c n có 

những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đ c xã hội, đạo đ c sinh viên. 

Những hạn chế đó trong sinh viên một phần do ảnh hưởng tiêu cực của c  

chế thị trường, một phần do sự phối hợp chưa chặt chẽ của các đoàn thể, 

c n nhiều hạn chế trong công tác giáo d c đạo đ c, lối sống cho sinh viên. 

Nguyên nhân chủ yếu là do chính bản thân mỗi sinh viên chưa tự giác 

phấn đấu, r n luyện tu dưỡng đạo đ c lối sống. 
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CHƯƠNG 3  

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Y ĐỨC  

CHO SINH VIÊN NGÀNH Y Ở ĐÀ NẴNG 
 

3.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIẢI PHÁP 

3.1.1. Cơ s      u n 

Thực hiện chiến lược phát huy nhân tố con người trong sự 

nghiệp đ i mới đất nước, Đảng ta luôn quan tâm đến việc “nâng cao 

chất lượng giáo d c toàn diện”. Vì vậy, trong giáo d c không ch  chú 

trọng không ch  nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, mà c n phải 

chú trọng việc giáo d c chính trị, tư tưởng, r n luyện ph m chất đạo 

đ c cách mạng cho học sinh, sinh viên để “xây dựng và hoàn thiện 

giá trị, nhân cách con người Việt Nam thời k  công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa” 

Bộ   tế luôn quan tâm ch  đạo cán bộ y tế học tập, r n luyện, 

nâng cao y đ c. Những năm gần đây, Bộ   tế đặc biệt chú   thể chế 

hóa các nội dung y đ c để cán bộ trong ngành y thực hiện. Đó là ch  

thị 04/BYT – CT của Bộ trưởng Bộ   tế về vấn đề y đ c, quyết định 

số 2088/BYT- Đ ngày 0 /11/1    của Bộ trưởng Bộ   tế bao gồm 

12 điều về tiêu chu n đạo đ c của người làm công tác y tế, quyết 

định số 2 /200 / Đ-B T ngày 1 / /200  của Bộ trưởng Bộ   tế về 

quy t c  ng xử của cán bộ, viên ch c trong các đ n vị sự nghiệp y tế.  

3.1.2. Cơ s  thực ti n 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ 

ngành y đã có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và 

phát triển đất nước. Tuy vậy, mặt trái của c  chế thị trường đã tác 

động nhiều đến xã hội nói chung, trong đó có ngành y tế. Chính kinh 

tế thị trường đã tác động làm biến đ i quan hệ giữa lợi ích và đạo 

đ c trong ngành y. Nguyên t c hóa lợi ích cá nhân trong nghề nghiệp 

đã l n lỏi, can thiệp vào các mối quan hệ của y đ c, làm cho y đ c 
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suy thoái. Vì vậy, đ y mạnh việc thực hiện chủ trư ng của Đảng ta 

“Nâng cao y đ c, đấu tranh đ y lùi tiêu cực trong hoạt động khám, 

chữa bệnh” lúc này là vô cùng cần thiết. 

3.2. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

3.2.1. Gi i pháp 

a. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức 

nghề y, nêu gương “người tốt, việc tốt” 

Một trong những nguyên nhân của những biểu hiện tiêu cực, 

xuống cấp về y đ c là do thời gian qua việc giáo d c đạo đ c, lối sống 

chưa được quan tâm một cách đúng m c. Vì vậy, cùng với việc tăng 

cường giáo d c chính trị, tư tưởng cần phải tiếp t c đ y mạnh giáo d c 

đạo đ c cách mạng, đạo đ c nghề y, nêu gư ng “người tốt, việc tốt”. 

Công tác giáo d c đạo đ c trong sinh viên cần phải được tiến 

hành một cách thường xuyên c n xuất phát t  chính đặc điểm của 

l a tu i này.  inh viên là giai đoạn vẫn c n đang hoàn thiện cả về thể 

chất và tâm sinh l .  

Trong giáo d c đạo đ c, giải pháp nêu gư ng “người tốt, việc 

tốt” có   ngh a vô cùng to lớn. Đây là một quan điểm, một tư tưởng 

giáo d c lớn của Hồ Chí Minh bởi thực tế “một tấm gư ng sống c n 

giá trị h n 100 bài diễn văn tuyên truyền”.  

b. Phát huy tính tích c c, chủ động, vai tr  t  giáo dục, t  

r n luyện của sinh viên ngành y 

Con người với tư cách là chủ thể của quá trình nhận th c, quá 

trình cải tạo thế giới, thông qua hoạt động giáo d c con người có khả 

năng tự điều ch nh nhân cách của mình một cách có   th c. Vì vậy, 

giáo d c y đ c cho sinh viên cần phải kết hợp giữa quá trình giáo 

d c và tự giáo d c. Trong thực tế, việc học tập, gìn giữ và phát triển 

y đ c ph  thuộc rất lớn vào việc tự giáo d c, tự r n luyện y đ c của 

bản thân sinh viên.  
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 ự kết hợp giữa quá trình giáo d c và tự giáo d c sẽ giúp cho 

sinh viên không ch  n m vững kiến th c c  bản mà c n n m vững 

những tri th c đạo đ c đã được nhà trường trang bị, cùng với giao 

tiếp xã hội sinh viên sẽ chuyển những kiến th c đã được học đó 

thành niềm tin cá nhân, thành tình cảm đạo đ c và được biểu hiện 

thông qua các hành vi đạo đ c thực tế. 

c. Phối h p nhiều hình thức và nhiều môi trường giáo dục y 

đức cho sinh viên 

 hứ nh t  giáo d c y đ c thông qua chư ng trình đào tạo của 

nhà trường. 

 hứ h i  giáo d c y đ c cho sinh viên ngành y thông qua các 

hình th c sinh hoạt mang   ngh a chính trị – xã hội – thực tiễn. 

d. Đảng, Nhà nước, Bộ   tế cần đổi mới chính sách đối với 

cán bộ y tế, giáo viên, sinh viên trường y 

Để có thể phát huy hiệu quả công tác giáo d c, nâng cao y đ c 

cho sinh viên ngành y và đội ngũ thầy thuốc hiện nay, đ i hỏi Đảng, 

Nhà nước phải có chế độ đãi ngộ x ng đáng về vật chất và tinh thần 

cho đội ngũ này. Đãi ngộ x ng đáng cho người thầy thuốc chính là 

sự đánh giá đúng giá trị s c lao động của họ. 

3.2.2. Kiến ngh  

- Bộ   tế cần phải biên soạn sách giáo khoa môn học, đưa ra 

giáo trình thống nhất trong các trường đào tạo ngành y. Đồng thời, 

phải đ i mới nội dung, cải tiến phư ng pháp giảng dạy môn học, đáp 

 ng yêu cầu thực tiễn đặt ra. 

- Bộ   tế cần phải thường xuyên t  ch c các hội thảo khoa 

học về y đ c để giáo viên giảng dạy môn đạo đ c nghề nghiệp trong 

các trường thuộc ngành y, để cho các y bác s  được gặp gỡ, trao đ i 

thông tin, học tập lẫn nhau. 
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- Nhà trường cần phối hợp với các c  sở thực tập tăng cường 

giáo d c, nâng cao y đ c, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các 

biểu hiện tiêu cực, sa sút về y đ c. 

- Cần phải có các chư ng trình giáo d c y đ c cho sinh viên, 

cho cán bộ y tế khi đã rời ghế nhà trường. 
 

Kết luận chương 3 

Vấn đề nâng cao đạo đ c cách mạng cho người cán bộ nói 

chung và y đ c cho người thầy thuốc nói riêng đã được Đảng, Nhà 

nước và các ban ngành liên quan quan tâm sâu s c. Dưới ánh sáng tư 

tưởng Hồ Chí Minh, chủ trư ng, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, ngành y tế qua các giai đoạn phát triển đã 

xây dựng nên một hệ thống quy t c, chu n mực về y đ c đầy đủ, 

toàn diện, phong phú, sâu s c mang đậm tính nhân văn. 

Để công tác giáo d c y đ c cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng 

đạt được kết quả tốt h n nữa cần phải quán triệt quan điểm của 

Đảng, đ i mới nhận th c đối với công tác giáo d c đạo đ c cho sinh 

viên ngành y; xây dựng môi trường kinh tế – xã hội trong sạch, lành 

mạnh có tác động tích cự đến việc giáo d c y đ c cho sinh viên 

ngành y trong giai đoạn hiện nay. 

Để thực hiện các phư ng hướng chủ yếu trên đây, trước m t 

cần phải tiếp t c đ y mạnh giáo d c đạo đ c cách mạng, đạo đ c 

nghề y, nêu gư ng “người tốt, việc tốt”; th  hai, phát huy tính tích 

cực chủ động, vai tr  tự giáo d c, tự r n luyện của sinh viên ngành y; 

th  ba, là phải phối hợp nhiều môi trường giáo d c y đ c cho sinh 

viên; th  tư, đ i mới chính sách của Đảng, Nhà nước đối với ngành 

y, đây cũng là một giải pháp thực tế nh m hạn chế sự xuống cấp về y 

đ c đồng thời tạo động lực cho sinh viên ngành y học tập, r n luyện 

phấn đấu trở thành những người thầy thuốc chân chính. 
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KẾT LUẬN 

Tư tưởng và tấm gư ng đạo đ c Hồ Chí Minh là sự kết tinh 

những truyền thống tốt đ p của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn 

hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của nhân dân ta, là tấm 

gư ng sáng để mọi người học tập và noi th o. 

Trong kho tàng di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, có 

một phần rất lớn về đạo đ c ngành y. Đó là những quan điểm, lời 

dạy, lời khuyên của Người về đạo đ c ngành y, là l ng yêu thư ng 

con người, là những b n phận, nhiệm v , những ph m chất cao quí 

của người cán bộ y tế. Những lời dạy về y đ c của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã trở thành kim ch  nam cho hành động, động lực thôi thúc 

các cán bộ y tế vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm v  cao 

cả của mình đồng thời tạo ra một đội ngũ cán bộ y tế v a “hồng” v a 

“chuyên”. Việc giáo d c, bồi dưỡng và nâng cao y đ c cho sinh viên 

ngành y th o quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm v  

thường xuyên, quan trọng của ngành y tế, của các trường y nói chung 

và của các trường đào tạo sinh viên ngành y ở Đà Nẵng nói riêng. 

Đại bộ phận sinh viên ngành y ở Đà Nẵng rất chăm ch , cần 

cù, chịu khó, thông minh sáng tạo trong học tập, r n luyện ph m chất 

đạo đ c, trau dồi bản l nh chính trị, có lối sống lành mạnh, hăng hái 

tham gia các hoạt động xã hội, góp phần x ng đáng vào công cuộc 

đ i mới đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng c n một bộ phận sinh 

viên ngành y tỏ ra lười biếng trong học tập, buông thả trong lối sống, 

vi phạm các chu n mực đạo đ c, chạy th o lối sống thực d ng... Bộ 

phận sinh viên đó đã sớm có những biểu hiện thiếu y đ c của người 

thầy thuốc. 

Để tạo ra đội ngũ cán bộ y tế tư ng lai ở Đà Nẵng v a có 

“đ c” v a có “tài”, giỏi về chuyên môn, ngời sáng về y đ c th o tư 

tưởng Hồ Chí Minh thì các trường đào tạo ngành y ở đây bên cạnh 
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việc nâng cao kiến th c chuyên môn, văn hóa, khoa học kỹ thuật… 

cần phải tăng cường h n nữa việc giáo d c tư tưởng, chính trị, đạo 

đ c, lối sống cho sinh viên. 

Để công tác giáo d c đạo đ c, giáo d c y đ c đạt được hiệu 

quả tốt h n nữa cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trước 

m t cần phải tiếp t c đ y mạnh giáo d c đạo đ c cách mạng, đạo đ c 

nghề y, nêu gư ng “người tốt việc tốt”; phát huy tính tích cực chủ 

động, vai tr  tự giáo d c, tự r n luyện của sinh viên ngành y; phối 

hợp nhiều hình th c và môi trường giáo d c y đ c cho sinh viên; 

Đảng, Nhà nước, Bộ   tế cần phải đ i mới chính sách đối với cán bộ 

y tế, giáo viên và sinh viên ngành y. 

Nghiên c u về đạo đ c, y đ c, chúng ta thấy r ng, với người 

cán bộ y tế, sinh viên ngành y, học tập l  luận mới ch  là sự khởi đầu, 

vấn đề quan trọng là đưa tư duy, l  luận đó thành hành động, thành 

thái độ  ng xử của họ trong quá trình thực hành y nghiệp. Đó là một 

quá trình phấn đấu, r n luyện thường xuyên, bền b , đấu tranh chống 

lại mọi cám dỗ đời thường, chiến th ng chính bản thân của đội ngũ 

cán bộ y tế. 


