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Thư chúc tết Xuân Quý Mão 2023

 Thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em sinh viên trường Cao 
đẳng Y Hà Nội nhân dịp năm mới 2023 và Tết cổ truyền Quý Mão!
 Nhân dịp bước sang năm mới 2023, đón xuân Quý Mão, thay mặt Ban Giám hiệu, tôi thân 
ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên của Nhà trường cùng gia đình lời 
thăm hỏi, lời chúc mừng đầu xuân tốt đẹp nhất.
 Trong năm 2022, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong 
công tác tuyển sinh, sự thay đổi về quy mô cũng như điều chỉnh các quy định đối với hoạt động đào 
tạo. Tuy nhiên, trong khó khăn, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường đã chủ động 
khắc phục, cùng nhau vượt khó để tạo nên những đột phá nhất định trong các lĩnh vực hoạt động 
của Nhà trường.
 Với kỳ vọng và tâm huyết phát triển trường Cao đẳng Y Hà Nội trở thành một trong những 
trường hàng đầu về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc sắc đẹp trong cả nước và khu vực. 
Năm học 2021 - 2022 Trường Cao đẳng Y Hà Nội đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
với nhiều hạng mục lớn như: Xây dựng trụ sở mới, đầu tư thêm giảng đường, hệ thống phòng thực 
hành, thí nghiệm, trang thiết bị giảng dạy, đổi mới chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất 
lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng 
thích ứng trong xu thế hội nhập. Đây là tiêu điểm và cũng là mục đích cho sự phát triển mang tính 
đột phá của nhà trường, góp phần trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y 
tế Việt Nam trong thời kỳ mới, khẳng định theo triết lý nhân sinh của nền giáo dục nước nhà “Dạy 
người, dạy chữ, dạy nghề”.
 Năm 2022 khép lại, đánh dấu một chặng đường trưởng thành và phát triển, khẳng định sự 
lớn mạnh và tạo dựng được thương hiệu của Trường Cao đẳng Y Hà Nội thông qua số lượng sinh 
viên đăng ký theo học tại trường ngày càng tăng. Có được những thành tựu đó là nhờ tinh thần 
đoàn kết, tính kỷ luật, tâm huyết với nghề nghiệp và sự nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân, tập 
thể trong toàn trường và sự học tập tích cực của sinh viên cùng với sự hợp tác hiệu quả của các 
đơn vị bạn.
 Đặc biệt, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
các cơ quan ban ngành của thành phố Hà Nội cũng như sự phối hợp và tạo điều kiện của các bệnh 
viện, các đơn vị đã giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm vừa qua. 
 Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Hà Nội, tôi xin chân thành cảm ơn và đánh 
giá cao sự nỗ lực, chung tay gánh vác của tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong 
toàn trường, cảm ơn các Bộ, Ban ngành liên quan và các đơn vị đã và đang kết hợp với Nhà trường 
trong suốt thời gian qua.
 Năm 2022 là năm bản lề trên chặng đường phát triển của trường, là năm điều chỉnh chiến 
lược, kế hoạch và tạo dựng các điều kiện cần thiết cho một thời kỳ phát triển mới, sâu hơn, đột phá 
hơn và bền vững hơn.
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 Chào đón năm 2023 và Xuân mới Quý Mão với nhiều niềm vui mới, đón nhận những 
thời cơ, vận hội và thách thức mới, với truyền thống đoàn kết và tinh thần đổi mới, sáng tạo, 
nỗ lực hết sức mình cùng với việc phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm vừa 
qua, tôi tin rằng năm 2023 sẽ là một năm đầy ý nghĩa, tiếp tục đánh dấu sự phát triển đi lên và 
khẳng định vị thế, thương hiệu của trường Cao đẳng Y Hà Nội với một môi trường làm việc, học 
tập sáng tạo, kỷ cương và chuyên nghiệp.
 Một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của nhà 
trường cùng gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

 Thân ái!
       

       Hiệu trưởng
       
        BS CKI. Đào Trọng Thinh
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Nhịp đập HMC

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU: “MỖI GIỌT MÁU – MỘT TẤM LÒNG”
Sáng ngày 5/12/2022 trong tiết trời se lạnh của Thủ đô, Trường Cao 
đẳng Y Hà Nội tổ chức thành công chương trình hiến máu “Mỗi giọt máu 
– Một tấm lòng”. Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa 
trong cộng đồng, nhằm tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người 
chương trình “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng” do Trường Cao đẳng Y Hà 
Nội phối hợp cùng Viện huyết học – Truyền máu Trung Ương đã được 
đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên ủng hộ. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI NHẬN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN TRỤ 
SỞ CHÍNH TỪ BỘ LĐTB&XH
Tại buổi Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 và Kỷ niệm 40 năm Ngày 
nhà giáo Việt Nam được tổ chức vào ngày 15/11/2022, Trường Cao 
đẳng Y Hà Nội rất vinh dự được đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao Quyết định 
thay đổi địa điểm trụ sở chính của Trường Cao đẳng Y Hà Nội từ địa chỉ 
Số 40, ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
TP. Hà Nội về số 456 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội

CHÀO TÂN SINH VIÊN 2022: MÓN QUÀ Ý NGHĨA DÀNH TẶNG TÂN 
SINH VIÊN K22 
Sáng ngày 15/11/2022, trong tiết trời dịu mát, chương trình Chào tân 
sinh viên – Welcome to HMC đã diễn ra sôi động với phần giao lưu văn 
nghệ trẻ trung và ý nghĩa dành tặng tất cả tân sinh viên khóa K22 gia 
nhập ngôi nhà chung “Cao đẳng Y Hà Nội”. Đến với chương trình, các 
bạn tân sinh viên được các thầy cô, anh chị sinh viên khoá trước chào 
đón; Một số bạn đã được tham gia vào các đội, nhóm, câu lạc bộ; Các 
bạn được hòa mình vào một không gian sôi động, trẻ trung.

CHUNG KẾT HỘI DIỄN VĂN 
NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
(20/11/1982-20/11/2022) 
Sáng ngày 05/11/2022 Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trường Cao 
đẳng Y Hà Nội đã tổ chức Chung 
kết Hội diễn văn nghệ với chủ 
đề Chào mừng 40 năm ngày 
nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 
20/11/2022). Các tiết mục tham 
gia Hội diễn được các em sinh 
viên tập luyện kỹ lưỡng, dàn dựng 
công phu, trang phục đẹp mắt.

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 
2023 VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM.
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngành giáo dục cả nước 
hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng ngày 
15/11/2022, Trường Cao đẳng Y Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Khai 
giảng năm học 2022 – 2023 và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)
Phát biểu tại Lễ khai giảng, BS CKI. Đào Trọng Thinh – Hiệu trưởng nhà 
trường đã tổng kết, đánh giá và ghi nhận những kết quả của thầy và trò 
trường Cao đẳng Y Hà Nội đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng 
thời nhắn nhủ với các em tân sinh viên cần xác định một thái độ đúng 
đắn trong học tập; Khai giảng năm học mới, khóa học mới là một dấu 
mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi sinh viên, các em sinh viên K22 đã 
chính thức là sinh viên của Trường Cao đẳng Y Hà Nội.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI 
KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP 
TÁC CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 
VÀ NHÀ THUỐC PHÚC HẢI
Ngày 03/11/2022, Trường Cao 
đẳng Y Hà Nội tổ chức Lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ 
phần Dược phẩm FPT Long Châu 
và Nhà thuốc Phúc Hải.
Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị 
bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng 
sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ 
mở ra cơ hội cho sự phát triển của 
các bên và đề nghị sau khi bản 
thỏa thuận hợp tác được ký kết, 
các đơn vị trực thuộc có liên quan 
của mỗi bên sẽ triển khai, xúc tiến 
từng nội dung cụ thể để các hoạt 
động hợp tác sớm được triển khai.

BUỔI THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC 
CỦA CÔNG TY EDUTECH HÀN 
QUỐC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
Y HÀ NỘI
Chiều ngày 14/10/2022 tại trường 
Cao đẳng Y Hà Nội, Công ty Edu-
tech (Hàn Quốc) đã có buổi làm 
việc với ban lãnh đạo nhà trường, 
cùng với các giảng viên khoa 
chăm sóc sắc đẹp.
Buổi làm việc diễn ra tốt đẹp, hai 
bên đã xây dựng kế hoạch hợp tác 
trong công tác đào tạo mà hai bên 
cùng quan tâm và công tác phối 
hợp đào tạo ngành chăm sóc sắc 
đẹp tại trường Cao đẳng Y Hà Nội.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI 
VÀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM 
MỸ QUỐC TẾ VIETBEAUTY KÝ 
THOẢ THUẬN HỢP TÁC
Ngày 08/12/2022, Trường Cao 
đẳng Y Hà Nội tổ chức Lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác với học viện 
đào tạo thẩm mỹ quốc tế Viet-
beauty cho chuyên Ngành Chăm 
sóc sắc đẹp. Nhằm mục tiêu phát 
huy chức năng nhiệm vụ của hai 
đơn vị, góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác đào tạo của trường. 
Cùng với đó là phát triển nguồn 
nhân lực tay nghề chất lượng cao 
phục cho xã hội. Trường Cao đẳng 
Y Hà Nội đã thảo luận và đi đến 
thống nhất liên kết hợp tác trong 
đào tạo, nghiên cứu.
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NÉT ĐẸP VĂN HOÁNÉT ĐẸP VĂN HOÁ

Chơi hoa Tết
Nét đẹp người Việt Nam

Tết Nguyên Đán luôn được 
xem là ngày lễ quan trọng 
nhất của một năm. Đây 

cũng là dịp để mọi người nghỉ 
ngơi, tạo cho mình những niềm 
vui để cuộc sống thêm phần ý 
nghĩa và tốt đẹp.
 Tết Nguyên Đán còn là 
khoảng thời gian mọi người trong 
gia đình sum họp. Con cháu có 
thể tỏ lòng biết ơn và đền đáp Ông 
Bà, Cha Mẹ, cũng như tổ tiên của 
mình. Mọi người có thể tạm quên 
đi những lo toan trong cuộc sống 
mà thay vào đó là những thú vui 
tao nhã cho tâm hồn. Chơi hoa Tết, 
chưng cây kiểng ngày Tết là một 
trong những thú vui thanh nhã đó. 
 Lãnh thổ Việt Nam kéo dài 
từ Bắc vào Nam có sự phân hoá rõ 
rệt, từ khí hậu, đất đai, phong tục, 
tập quán,… giữa 2 miền. Sự phân 
hoá đó tạo nên sự khác biệt và 
đa dạng trong văn hoá của người 
Việt. Ngay cả trong việc chưng 
hoa cảnh ngày Tết cũng thấy rất 
rõ sự khác nhau này. Chính vì thế 
thú chơi hoa ngày Tết lại càng đa 
sắc màu, tạo nên một mùa xuân 
rực sắc hoa;
 Hoa đa dạng về sắc hương 
chính là biểu tượng cho cái đẹp, 
của nhựa sống tràn trề viên mãn 
ngày xuân. Tùy theo sở thích mà 
người ta có thể lựa chọn những 
loại hoa khác nhau để trưng bày 
trong nhà dịp Tết. Trong đó 2 loại 
hoa đặc trưng nhất là hoa mai ở 

ThS: Nguyễn Đức Anh

miền Nam và hoa Đào ở miền Bắc.
Ý nghĩa của một số loại hoa đặc 
trưng cho ngày tết 
Hoa Mai

 Màu vàng của hoa mai 
tượng trưng cho sự hi vọng, phú 
quý, giàu sang và may mắn. Từ 
xưa, hoa mai đã được chọn là biểu 
tượng cho sức sống mùa xuân; 
Tuy dáng hình mảnh dẽ nhưng 
cứng cáp, thuần khiết; mùi thơm 
nhẹ nhàng, kín đáo.
Hoa Đào

 Không chỉ tô điểm cho 
không khí ngày Tết của các gia 
đình miền Bắc thêm phần tươi vui, 
ấm cúng, hoa đào còn được biết 
đến với nhiều tầng ý nghĩa khác 
nhau. Trước hết, đào được coi là 
tinh hoa của ngũ hành, có thể xua 
đuổi bách quỷ mang đến cho con 
người cuộc sống bình an, phú quý 
và hạnh phúc. Hoa đào còn tượng 
trưng cho sự sinh sôi nảy nở, phát 
lộc tài của gia chủ. Vì thế, mọi 
người đều tin rằng đây là một trng 
những loại hoa đem lại phồn vinh 
và hưng thịnh trong năm mới.
Hoa Cúc

 Hoa cúc là một trong 
những loài hoa nở rộ trong dịp tết 
Nguyên Đán. Sắc hương của nó 
tuy giản dị nhưng làm say lòng 
người, không những vậy, loại hoa 
này còn tươi rất lâu. Bởi vậy mà 
vào dịp Tết, gia đình nào cũng cố 
tìm kiếm cho bằng được một chậu 
hoa cúc hoặc vài cành cúc để 
trang trí trong nhà.
 Theo phong thủy, hoa cúc 
mang biểu tượng của sự sống, 
tăng thêm phúc lộc cũng như sự 
hoan hỉ đến nhà. Đặt những chậu 
hoa cúc nhỏ hay cắm hoa cúc có 
thể giúp ổn định phúc khí trong 
nhà. Tuy nhiên, bạn nhớ lưu ý 
rằng, hoa cúc nên đặt nơi có nhiều 
ánh sáng trong nhà để sự may 
mắn thêm mạnh mẽ và rực rỡ. Nó 
cũng là một trong 4 loại cây tượng 
trưng cho sự phú quý (Tùng - Cúc 
- Trúc - Mai).
Cây Quất (Tắc)

 
 Người miền Nam gọi là 
cây tắc, còn người miền Bắc gọi 
là cây quất. Là một loại cây khá 
phổ biến trong phòng khách ở 
nhiều nơi Việt Nam. Có thể có 
nhiều kiểu dáng nhưng cây quất 
cần xum xuê và trĩu quả khi được 
trưng trong nhà. Vì nó tượng trưng 
cho sức khỏe, bình an, trường thọ 
và sự may mắn trong tình duyên. 
Ngoài ra còn thể hiện sự sum vầy 
và đoàn tụ của gia đình.
 Ngoài ra theo âm Hán, phát 
âm từ “quất” gần giống với của từ 
“cát” trong “cát tường”, ý nghĩa 
gặp nhiều may mắn và phước 
lành. Bởi vậy mà cây quất thường 
được chọn để trang trí trong nhà 
vào ngày Tết.

Hoa Đồng tiền

 Theo phong thủy, thì hoa 
đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, 
may mắn. Từ thời xa xưa, ông bà 
ta đã quan niệm nhà nào có một 
chậu hoa đồng tiền vào ngày Tết 
thì nhà đó sẽ làm ăn tấn tới, tiền 
vào như nước, may mắn cả năm. 
Hoa đồng tiền còn có ý nghĩa hạnh 
phúc, an vui nên thường được mọi 
người mua làm quà tặng cho nhau 
để thay lời chúc năm mới.
Nụ Tầm xuân

 Nụ tầm xuân mang trong 
mình ý nghĩa của sự thịnh vượng. 
Chính vì thế loài cây này rất được 
yêu thích ở Việt Nam và thường 
được dùng để trang trí nhà dịp 
Tết, với mong muốn năm mới 
thuận lợi, may mắn, nhiều tài lộc.
Nụ tầm xuân là loài hoa có độ bền 
cực kỳ tốt, chính vì vậy một bình 
nụ tầm xuần sẽ trưng được rất lâu. 
Những cành nụ tầm xuân với rất 
nhiều nụ nhỏ xinh xắn như tài lộc 
đến với gia đình. Cắm một bình 
hoa những bông tầm xuân trong 
nhà để ước mong những may 
mắn, thịnh vượng đến với bạn và 
gia đình./.
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T ết Nguyên đán là Tết cổ 
truyền lớn và lâu đời nhất 
của Dân tộc Việt Nam, 

mang đậm bản sắc dân tộc. Đây 
là một ngày lễ quan trọng trong 
văn hóa của người Việt Nam. Là 
tiết lễ đầu tiên trong năm mọi 
thứ được bắt đầu từ đây.
 Tết Nguyên đán hay còn 
gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, 
Tết Cổ truyền hay đơn giản là chỉ 
với một từ “Tết” - Tết lớn nhất 
trong năm, diễn ra vào mùa xuân, 
thời điểm kết thúc chu kỳ bốn mùa 
Xuân - Hạ - Thu - Đông để bước 
vào một chu kỳ mới, một khởi đầu 
mới, nên luôn được gửi gắm nhiều 
ước vọng. Nguyên nghĩa của Tết 
chính là “tiết”.
 Ngày xưa, theo chu kỳ 
canh tác nông nghiệp, một năm 
thời gian được phân chia thành 
24 tiết khí khác nhau và ứng với 
mỗi tiết khí có một thời khắc “giao 
thừa”, trong đó tiết khí quan trọng 
nhất là tiết khởi đầu của một chu 
kỳ canh tác, gieo trồng, tức là 
Tiết Nguyên đán sau này gọi là 
Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán 
diễn ra vào đúng giao thời kết thúc 
mùa đông giá rét chuyển sang 
mùa xuân khí trời mát mẻ, cây 
cối đâm chồi nẩy lộc. Không khí 
thiêng liêng của Tết Nguyên đán, 
cùng với khí tiết mùa xuân khiến 
lòng người rạo rực, háo hức một 
niềm vui, niềm tin vào cuộc sống, 
vào tương lai.

 Hàng năm, Tết được tổ 
chức vào ngày mồng 1 (mùng 
1) tháng Giêng âm lịch trên toàn 
nước Việt Nam và ở một vài nước 
khác có cộng đồng người Việt sinh 
sống. Trong những ngày Tết, các 
gia đình sum họp bên nhau, cùng 
thăm hỏi người thân, dành những 
lời chúc mừng tốt đẹp, mừng tuổi 
và thờ cúng, lễ tổ tiên.
 Đối với người Việt, Tết 
Nguyên đán hết sức quan trọng 
và linh thiêng, được nhiều người 
mong đợi, nhất là những người 
đi làm ăn xa nhà, trở về sum vầy 
cùng gia đình, tận hưởng niềm vui 
đoàn tụ; cùng nhau nhìn nhận lại 
những việc đã làm trong năm cũ, 
đồng thời thực hiện các tập tục 
văn hóa (phong tục, tập quán) tốt 
đẹp với gia đình, dòng họ, cộng 
đồng và những gì đẹp nhất, ngon 
nhất, tốt nhất đều được dành cho 
ngày Tết.
 Đối với người Việt, Tết 
Nguyên đán hết sức quan trọng 
và linh thiêng, được nhiều người 
mong đợi, nhất là những người 
đi làm ăn xa nhà, trở về sum vầy 
cùng gia đình, tận hưởng niềm vui 
đoàn tụ; cùng nhau nhìn nhận lại 
những việc đã làm trong năm cũ, 
đồng thời thực hiện các tập tục văn 
hóa (phong tục, tập quán) tốt đẹp 
với gia đình, dòng họ, cộng đồng 
và những gì đẹp nhất, ngon nhất, 
tốt nhất đều được dành cho ngày 
Tết. Việc làm này đã tác động sâu

sắc vào tâm thức của bao thế hệ 
người Việt. Vì vậy, dù trải qua biết 
bao thời gian,nhưng những phong 
tục đón Tết, vui Tết cổ truyền của 
người Việt vẫn giữ được những 
nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc 
dân tộc.
 Tùy theo mỗi vùng miền 
hoặc theo quan niệm về tín 
ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập 
quán khác nhau, Tết cổ truyền ở 
từng địa phương cũng có những 
nét khác nhau. Tuy nhiên, xét về 
tổng thể, phong tục của ngày Tết 
được chia làm ba khoảng thời 
gian, gồm: Tất niên, Giao thừa và 
Tân niên. Mỗi khoảng thời gian 
ứng với những hoạt động như: 
Tống cựu nghinh tân; Đưa ông 
Táo về trời vào ngày 23 tháng 
Chạp; Gói bánh chưng, bánh tét; 
Chưng hoa ngày tết (đào, mai, 
quất…); Chưng mâm ngũ quả; 
Thăm viếng mộ tổ tiên, mời vong 
linh tổ tiên về ăn Tết với con cháu; 
Cúng giao thừa; Xông đất; Chúc 
tết và mừng tuổi ông bà, cha mẹ, 
họ hàng, bạn bè; Xuất hành đầu 
năm; Đi lễ chùa đầu năm; Hái lộc 
đầu xuân;…
 Những phong tục mang 
tính linh thiêng đó đều nhằm cầu 
mong cho sự tốt lành, may mắn, 
thành công và sức khỏe trong 
năm mới. Bên cạnh những phong 
tục linh thiêng ngày Tết, người 
Việt xưa còn ăn Tết, vui xuân bằng 
các hoạt động vui tươi, lành mạnh 
như: hội đánh vật, ném còn, chơi 
đu, bơi thuyền, chọi trâu, đua ngựa 
và các trò chơi dân gian khác…, 
thể hiện tình làng nghĩa xóm, 
đoàn kết, gắn bó cộng đồng; hình 
thành, vun đắp, giữ gìn văn hóa 
làng xã từ đời này qua đời khác.
 Giờ khắc linh thiêng nhất 
của Tết Nguyên Đán là giao 
thừa đêm ba mươi tết, thời khắc 
trời đất giao hòa. Gia đình quây 
quần, người lớn cúng cơm giao 
thừa, rồi cùng nhau sum họp đón 
năm mới, mọi người trò chuyện, 
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TếtTết  cổ truyền Dâncổ truyền Dân tộc tộc
ThS: Nguyễn Đức Anh

Mâm cơm Tất niên - (ảnh ST)

hàn huyên về cái được, cái mất 
của năm qua và bàn bạc cách làm 
ăn sao cho năm tới tốt đẹp hơn. 
Ngoài ra, người dân Việt còn có 
phong tục xông nhà vào đêm giao 
thừa để lấy lộc cho một năm mới.
Một số phong tục, nét văn hoá 
đặc trưng trong ngày tết của 
người dân Việt Nam 
 Nhắc đến Tết, không thể 
không nhắc đến những hoạt động 
khác được tổ chức xung quanh 
ngày Tết như các trò chơi dân 
gian, phiên chợ Tết, phiên chợ 
hoa. Các phiên chợ được tổ chức 
vào mỗi dịp xuân về để tăng thêm 
sự rộn ràng, háo hức và hương 
vị của ngày Tết. Đối với chúng ta, 
ngày Tết thường diễn ra vào ba 
ngày chính, thế nhưng trước đó 
một tuần, mọi người - mọi nhà đã 

nô nức đi sắm tết. Với mỗi vùng 
miền lại có những đặc trưng riêng 
như miền Nam sẽ chuộng hoa 
mai, miền Bắc chuộng hoa đào. 
Mâm ngũ quả cũng có đôi phần 
khác biệt, nhưng vẫn đều chung ý 
nghĩa sung túc - may mắn - ấm no 
cho năm mới. 
 Bên cạnh đó là tục du xuân 
thăm viếng danh lam thắng cảnh, 
lễ đền, lễ chùa trong dịp Tết. Trong 
những ngày Tết, mọi người du 
xuân thăm viếng danh lam thắng 
cảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp của 
quê hương, đất nước để tâm hồn 
thanh thản và được tiếp thêm sinh 
khí của mùa xuân. Cùng những lời 
chúc phúc, cầu lộc đến gia đình - 
Người thân. 
 Trong những ngày đầu 
năm mới người Việt ta còn có tục 

lì xì, đây là một phong tục văn hóa 
tốt đẹp của người Việt với mong 
muốn những điều tốt đẹp may 
mắn sẽ đến từ những ngày đầu 
năm mới. Lì xì không chỉ giới hạn 
trong mùng một Tết mà có thể lì xì 
trong suốt ba ngày đầu năm.
 Tục hái lộc đầu năm là việc 
bẻ cành cây (hay còn gọi là cành 
lộc) mang về nhà để lấy may mắn 
trong những ngày đầu năm mới. 
Cành lộc thường là một cành đa 
nhỏ, cành đề hoặc cành si.... đây 
là những những loại có sức sống 
mạnh mẽ, quanh năm tươi tốt và 
nảy lộc.
 Không chỉ mang đến niềm 
hy vọng đầu xuân, tục chúc tết 
cũng là dịp để mỗi người nói lời 
cảm ơn đến những người xung 
quanh mình. Việc cảm ơn này 
cũng ý nhị nhắn nhủ rằng một năm 
mới tới, còn nhiều điều tốt đẹp 
sẽ mong muốn được đồng hành 
cùng nhau. Tục chúc tết đầu năm 
đậm nét tinh thần “uống nước nhớ 
nguồn” của người Việt.
 Xin chữ đầu năm cũng 
là những mong muốn của người 
xin chữ cho năm mới nhận được 
nhiều may mắn, bình an, phúc 
thọ tràn đầy. Mỗi bức thư pháp sẽ 
tùy theo từng nguyện vọng mong 
muốn của người xin chữ. Đa phần 
trong những ngày đầu năm người 
ta thường xin những chữ ý nghĩa 
về bình an, hạnh phúc, tài lộc,...
 Dựng cây nêu, đây là một 
cây tre cao khoảng 5 đến 6 mét, 
ở ngọn cây thường treo nhiều thứ 
bằng giấy vàng bạc... vừa mang ý 
nghĩa xua đuổi tà ma, những điều 
không may mắn, vừa mang ý ng-
hĩa soi đèn để tổ tiên biết đường 
về nhà ăn Tết với con cháu.
 Ngoài ra còn nhiều tục lệ 
khác tuỳ thuộc vào vị trí địa lý, 
vùng miền. Nhưng chung quy 
lại vẫn là chúc một năm bình an, 
hạnh phúc... Những tục lệ này vẫn 
đã, đang và sẽ được duy trì và gìn 
giữ bởi đặc trưng của Dân tộc ta./.
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GÓC CHUYÊN GIA

Một số lợi ích của

râu ngô

T        heo y học cổ truyền, râu 
ngô được gọi là ngọc mễ 
tu có vị ngọt, tính bình. 

Quy kinh thận, bàng quang có 
tác dụng lợi tiểu, tiêu thũng, 
thanh huyết nhiệt, bình can, 
thoái hoàng, chỉ huyết. Những 
trường hợp mắc bí tiểu, phù 
nề dùng rất tốt. Khi các bà bầu 
uống nước râu ngô sẽ làm tăng 
lượng nước tiểu, giúp loại bỏ vi 
khuẩn ra khỏi đường niệu đạo, 
giúp giảm viêm đường tiết niệu.

 Râu ngô có chứa nhiều 
vitamin A, vitamin B1,B2,B6 (pyr-
idoxin), vitamin H( biotin), vitamin 
C, vitamin PP, các flavonoid, acid 
pantothenic, isotol, các saporin, 
Trong râu ngô có chứa vitamin A, 
vitamin K, vitamin B1, B2, B6 (pyr-
idoxin), vitamin H (biotin), vitamin 
C, vitamin PP, các flavonoid, acid 
pantothenic, isotol, các saponin, 
các steroid như sytosterol và sig-
masterol, các chất đắng, dầu béo, 
vết tinh dầu và nhiều chất vi lượng 
khác. 
 Vì thế khi uống nước râu 
ngô thường có cảm giác ngọt, 
ngậy và mát giúp thanh nhiệt 
hiệu quả bằng cách thải nhiệt qua 
đường tiết niệu. Do có chứa hàm 
lượng dinh dưỡng cao và các vi 
chất ở dạng tự nhiên cần thiết cho 
cơ thể chống ôxy hóa tốt hơn bất 
cứ một loại thuốc bổ nào. Ngoài 
ra,còn làm hạ đường huyết, làm 
máu chóng đông. Tỷ lệ các loại

muối kali, canxi cao nên uống 
nước râu ngô không sợ mất các 
muối khoáng, làm tăng lượng bài 
tiết mật, giảm độ nhớt của mật tạo 
điều kiện dẫn mật vào ruột được 
dễ dàng. 
 Trong y học, râu ngô vẫn 
được biết đến với tác dụng chữa 
viêm túi mật, viêm gan và có thể 
phối hợp với vitamin K để cầm 
máu. Sử dụng thường xuyên nước 
luộc râu ngô cho người sỏi thận 
hay sỏi bàng quang và niệu quản 
sẽ làm tan các loại sỏi tạo thành 
do urat, photphat, carbonat. Bên 
cạnh đó, còn giúp ngăn chặn các 
lần đi tiểu lắt nhắt của các bệnh 
nhân bị viêm hay phì đại tuyến tiền 
liệt. Nhờ tác dụng lợi tiểu mà râu 
ngô cũng có thể làm hạ huyết áp ở 
người huyết áp cao.
Một số bài thuốc chữa bệnh từ 
râu ngô:
- Nhiễm trùng tiết niệu: Râu ngô, 
rau má, mã đề, ý dĩ, sài đất 8-10 
g nấu sôi trong 1 lít nước, chia ra 
uống trong ngày, uống liền một 
tuần lễ.
- Bệnh sỏi thận hoặc tiết niệu: 
Mỗi ngày lấy 10-20g râu ngô sắc 
lấy nước uống. Hoặc cho vào 
200ml nước sôi, đun cách thủy 
30phút lấy nước hãm. Nước hãm, 
nước sắc râu ngô dùng mỗi lần từ 
20-60ml trước các bữa ăn 3-4 giờ.
- Trị tiểu đường: Mỗi ngày dùng 
40 - 50g râu ngô sắc lấy nước 
uống. Có thể kết hợp cùng với các

vị như mạch môn, thiên môn, cỏ 
ngọt, tri mẫu… để tăng hiệu quả.
 Chú ý (Theo Lương y Đa 
khoa Vũ Quốc Trung) không được 
dùng chung với bất kỳ loại thuốc 
lợi tiểu nào khác, cần có ý kiến 
của bác sĩ chuyên khoa. Khi dùng 
râu ngô để trị bệnh chỉ nên dùng 
trong khoảng 10 ngày rồi ngưng 
dùng khoảng một tuần rồi dùng lại, 
tránh trường hợp rối loạn điện giải. 
Ngoài ra, không uống vào buổi tối 
sẽ phải đi tiểu nhiều về đêm gây 
mất ngủ.

Râu ngô

Với trẻ em: khi sử dụng nước râu 
ngô để giải nhiệt ngày hè : tránh 
dùng liên tục hàng ngày thay nước 
lọc, chỉ nên sử dụng trong một thời 
gian ngắn. Dùng nhiều, lâu dài 
thuốc có chất lợi tiểu có thể làm 
mất cân bằng điện giải, tăng đào 
thải, kém hấp thu một số vi chất 
cần thiết cho cơ thể như canxi, 
kali... Lượng dùng khoảng 20gr 
râu ngô tươi trở lại, ở dạng râu 
ngô khô là 10gr. Chỉ nên là 1-2 ly 
nhỏ khoảng 200-300ml mỗi ngày. 
Lượng nước bổ sung đủ là khi
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nước tiểu của trẻ trong, chỉ có 
màu vàng nhạt.
Tác dụng của râu ngô đối với 
bà bầu: Phụ nữ mang thai uống 
nước râu ngô cũng rất lành. Ở 
mấy tháng đầu, thai phụ thường 
hay bị nhiệt. Để khắc phục tình 
trạng này, thai phụ có thể sử dụng 
các vị thuốc có tính mát như râu 
ngô, mía, mã đề. Lưu ý: Khi mang 
thai - cơ thể của bà bầu rất mẫn 
cảm và dễ mắc bệnh. Nguyên 
nhân chính gây ra bệnh viêm tiết 
niệu ở bà bầu đó là sự xâm nhập 
vào niệu đạo, vào bàng quang rồi 
gây ra nhiễm trùng. 
 Vì vậy, khi bị bệnh, các bà 
bầu có thể uống nước râu ngô để 
làm tăng lượng nước tiểu, giúp loại 
vi khuẩn ra khỏi đường niệu đạo. 
Thường cho them mía vào hấp 
cùng với ngô và râu ngô để cảm 
thấy ngon miệng hơn. Tuy nhiên 
râu ngô có tính lợi tiểu mạnh, nếu 
uống quá nhiều sẽ dẫn đến tình 
trạng đi tiểu nhiều và có thể gây 
cạn ối. Để an toàn, thai phụ chỉ 
nên uống 2 lần mỗi tuần, những 
thai phụ bị chẩn đoán nước ối ít thì 
hạn chế dùng loại nước này.
 (Theo BSCKII Nguyễn Bá 
Tân- Giám đốc Trung tâm Chăm 
sóc SKSS tỉnh Nghệ An: hầu hết 
cạn nước ối phải qua chẩn đoán 
siêu âm mới biết được. Có thể với 
những thai lớn, người mẹ thấy ra 
nước đường âm đạo thì có thể có 
triệu chứng rò rỉ nước ối (gọi là 
rò ối). Nguyên nhân do tính chất 
màng rau bị kém, làm nên những 
lỗ nhỏ li ti khiến nước ối bị rò ra, 
nếu đóng băng vệ sinh sẽ thấy rõ. 
Đây là dấu hiệu có thể nhận biết 
nước ối đang bị cạn đi. “Nếu bị rò 
ối thì nước ối cạn rất nhanh” – BS 
Tân nói).
 Theo BS Lê Vĩnh Phúc, 
nguyên bác sĩ khoa Sản, BV Bạch 
Mai cho hay: Việc cạn nước ối có 
thể xảy ra bất cứ thời điểm nào 
của thai kỳ nếu do bệnh lý trong tử

cung hoặc bánh rau. Khi nước ối 
cạn rất nguy hiểm cho thai nhi. 
 “Hãy tưởng tượng thai 
như một quả bóng nằm trong túi 
nước, nếu nước nhiều, khi lấy 
tay bóp túi, rất khó để gây ảnh 
hưởng đến quả bóng. Nếu nước 
ít, quả bóng rất dễ bị tác động. 
Thai nhi cũng vậy. Đặc biệt khi 
chuyển dạ, nếu nước ối cạn 
nhanh, thai dễ bị ngạt khi tử cung 
co bóp mạnh, siết chặt vào thai, 
thai có thể bị suy thai và tử vong” 
– BS Vĩnh Phúc phân tích thêm. 
 BS Tân khuyến cáo thêm, 
để dự phòng nước ối không bị 
suy giảm, thai phụ cần ăn uống 
đủ, mùa hè có thể uống tăng hơn 
do lượng mồ hôi tiết ra nhiều. 
Nên uống nước mát, không Nên 
ăn mặn quá, làm cho môi trường 
không tốt đối với thai nhi và bà 
bầu. . Người được chẩn đoán suy 
nước ối có thể uống nước râu 
ngô, rau má, mã đề, bổ sung nước 
canh, nước lọc… Tuy nhiên, khi 
uống nước râu ngô, bà bầu cần 
lưu ý không nên uống quá nhiều 
có thể dẫn đến cạn ối, do đó chỉ 
nên sử dụng râu ngô 2 lần mỗi

tuần để ngăn ngừa bệnh hiệu quả.
 Với bà bầu bị tiểu đường 
thai kỳ hoặc bệnh lý, cao huyết 
áp, bị phù do trữ nước, nhất thiết 
phải có sự can thiệp, hướng dẫn 
của bác sĩ, không được tự ý uống 
vì không kiểm soát được lượng 
đường trong máu thai phụ.
 Thời kì mang thai ở phụ 
nữ là giai đoạn rất mẫn cảm, vì 
vậy các thực phẩm hoặc đồ uống 
mà thai phụ sử dụng đều có ảnh 
hưởng lớn đến sức khỏe của mẹ 
và thai nhi. Cho dù đó là những 
loại thực phẩm cực kì dinh dưỡng 
trong giai đoạn mang thai nhưng 
các bà bầu chỉ nên sử dụng ở mức 
độ vừa phải, theo đúng hướng 
dẫn. Trong trường hợp chưa rõ về 
tác động của nó đến sức khỏe thì 
nên tham vấn ý kiến bác sĩ để biết 
cách sử dụng phù hợp nhất, tránh 
sử dụng theo cảm tính hoặc chỉ 
nghe hướng dẫn theo dân gian./.



Bánh Chưng
và những điều bạn cần biết
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Bánh Chưng là món ăn 
đặc trưng và không thể 
thiếu trong mỗi dịp Tết 

đến xuân về. Nó quen thuộc 
với mỗi con người Việt Nam từ 
người già đến trẻ nhỏ, nhưng 
đâu phải ai cũng biết đến giá trị 
dinh dưỡng thực sự trong bánh 
chưng và ăn bánh chưng như 
thế nào là hợp lí.
Ăn một miếng bánh chưng phải 
chạy bao nhiêu km?
Một miếng  bánh Chưng (220Kcal) 
tương đương với:
- 3 lưng bát cơm
- 3 củ khoai lang (84g/ củ)
- 3 bắp ngô nếp luộc (122g/1 bắp)
- 3 bát phở, bún
 Và sau khi ăn một miếng bánh 
Chưng bạn phải chạy bộ 4,5km 
mới đốt hết lượng Kcal của nó 
mang lại. Bánh Chưng làm từ đồ 
nếp và năng lượng khá cao nên 
nếu bạn ăn nhiều sẽ khiến bạn bị 
đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu 
và tăng cân nhanh. Để khắc phục 
một số hạn chế của món ăn này 
chúng ta nên:
- Ăn một lát bánh Chưng mỏng 
và không dùng thêm tinh bột khác 
như cơm, xôi, bánh mì cùng lúc.
- Ăn cùng chất xơ như dưa muối, 
dưa hành, trái cây và rau xanh để 

chuyển hóa chất bột đường được 
nhanh hơn đồng thời không bị 
nhanh ngán.
- Do bánh Chưng nhiều năng 
lượng, bạn chỉ nên ăn vào bữa 
sáng hoặc bữa trưa, khi cơ thể 
còn nhiều hoạt động khác để tiêu 
hao năng lượng, hạn chế ăn vào 
buổi tối trước khi đi ngủ. 
- Nếu bạn rán bánh Chưng thì hãy 
chú ý sử dụng hạn chế dầu mỡ và 
sau khi ăn hãy uống thêm nhiều 
nước và ăn thêm trái cây để làm 
giảm cảm giác nóng trong người. 
Cùng với đó là chịu khó vận động 
để tiêu hao năng lượng. 
Người không nên ăn bánh 
Chưng trong những ngày Tết
 Bá́nh Chưng là thực phẩm 
không thể thiếu trong những ngày 
Tết cổ truyền tại Việt Nam. Nhưng 
đây lại không phải là thực phẩm 
tốt cho tất cả mọi người. Hiện nay 
có khá nhiều người phải đối mặt 
trong đó nhiều bệnh phải kiêng 
đồ nếp, chất béo...điều này đồng 
nghĩa với việc phải kiêng bánh 
chưng là điều tất yếu. 
 Nếu bạn có những bệnh 
dưới đây, hãy chú ý hạn chế hoặc 
tránh xa loại bánh này để cho ngày 
Tết của bạn được khỏe mạnh và 
viên mãn nhất. 

- Bệnh thận
 Đối với người mắc bệnh 
thận thường kèm theo các triệu 
chứng như tăng huyết áp, rối loạn 
mỡ máu hoặc tăng mỡ máu cao 
thì cần tránh xa bánh Chưng vì nó 
rất nhiều chất béo.
- Béo hoặc béo phì
 Những người thừa cân chỉ 
nên ăn rất ít bánh Chưng vì loại 
bánh này rất giàu năng lượng, 
nhiều tinh bột. Đặc biệt, nếu đã 
mắc bệnh béo phì thì không nên 
ăn bánh Chưng, nhất là bánh 
chưng rán thì nó cực giàu năng 
lượng, nhiều chất béo.
 Nếu bạn vẫn giữ thói quen 
ngày Tết ăn bánh Chưng kèm 
dưa hành, thịt đông thì thực sự 
nguy hiểm bởi dưa hành chứa 
hàm lượng muối cao, còn 2 loại 
thực phẩm kia thì nhiều chất béo, 
không tốt cho người mắc bệnh 
thận có kèm thêm tăng huyết áp 
hoặc bị phù. 
- Bị mụn nhọt
 Ăn đồ nếp gây nóng trong, 
làm nặng hơn tình trạng mụn nhọt.
- Đau dạ dày
 Bánh Chưng thường chứa 
gạo nếp và đỗ xanh thực sự 
không tốt cho người đau dạ dày 
bởi 2 nguyên liệu này sẽ tạo ra hơi 
khiến người bệnh đầy bụng, khó 
chịu, ợ chua, khó tiêu...Khi ăn quá 
nhiều đồ nếp sẽ khiến dạ dày luôn 
bị ức ách khó chịu và dễ bị ợ chua.
- Bệnh cao huyết áp và bệnh tim 
mạch
 Người mắc bệnh cao huyết 
áp và bệnh tim mạch cần tuân theo 
một chế độ ăn uống để ổn định 
sức khỏe. Những người này nên 
hạn chế ăn bánh Chưng để bảo 
vệ sức khỏe của bản thân mình./. 

(Bài viết có tham khảo thông tin 
từ nghiên cứu của nhóm tác giả 
Nguyen, Daniel năm 2010)
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AN TOÀN
THỰC PHẨM NGÀY TẾT

GV: Vũ Nhật Quỳnh

X  ã hội ngày càng phát 
triển, nhu cầu ăn uống 
của con người ngày 

càng nâng cao. Trong đó yêu 
cầu về an toàn thực phẩm ngày 
càng được quan tâm nhiều hơn. 
 An toàn thực phẩm có tầm 
ảnh hưởng quan trọng trong đời 
sống xã hội của chúng ta, an toàn 
thực phẩm có tác động trực tiếp 
đến sức khỏe con người, thậm chí 
đến tính mạng người sử dụng, về 
lâu dài còn ảnh hưởng đến giống 
loài dân tộc. Bên cạnh đó, an toàn 
thực phẩm còn ảnh hưởng rất lớn 
đến phát triển kinh tế, thương mại, 
du lịch, và an sinh xã hội.
An toàn thực phẩm khi mua sắm 
và chế biến
- Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại 
vào thực phẩm được gọi là nhiễm 
trùng thực phẩm.
 - Sự xâm nhập của chất độc vào 
thực phẩm được gọi là sự nhiễm 
độc thực phẩm.  

*Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với 
vi khuẩn 
 - 1150C - 1000C: vi khuẩn bị chết. 
 - 800C - 500C: không sinh nở 
cũng không chết.
 - 370C - 0 0C: nguy hiểm, vi khu-
ẩn sinh nở mau chóng. 
 - 200C - -100C: không sinh nở 
cũng không chết. 
*An toàn thực phẩm khi mua sắm:
 - Các loại thực phẩm dễ hư thối 
như rau quả, thịt cá phải mua tươi 
hoặc đươc bảo quản ướp lạnh.
 - Các thực phẩm đóng hộp phải 
chú ý hạn sử dụng.
 - Tránh để lẫn lộn thực phẩm ăn 
sống (rau quả) với thực phẩm cần 
nấu chín (thịt, cá). 

*An toàn thực phẩm khi chế biến 
và bảo quản: 
- Thực phẩm đã chế biến: cho vào 
hộp kín để tủ lạnh. 
+ Thực phẩm đóng hộp: để tủ 
lạnh, nên mua vừa đủ dùng.
+ Thực phẩm khô: phải được phơi 
khô cho vào lọ kín và kiểm tra luôn.
Các nguyên nhân gây ngộ độc 
thức ăn
- Do thức ăn bị nhiễm vi sinh vật 
và độc tố của vi sinh vật.
- Do thức ăn bị biến chất.
- Do bản thân thức ăn đã có sẵn 
chất độc.
- Do thức ăn bị nhiễm các chất độc 
hoá học, các chất phụ gia...

Các biện pháp phòng tránh ngộ 
độc thức ăn 
a. Phòng tránh nhiễm trùng 
- Rửa tay sạch trước khi ăn - Vệ 
sinh nhà bếp
- Rửa kỹ thực phẩm
- Nấu chín thực phẩm 
- Đậy thức ăn cẩn thận
- Bảo quản thực phẩm chu đáo 
b. Phòng tránh nhiễm độc 
- Không dùng thực phẩm có chất 
độc như cá nóc, khoai tây mọc 
mầm, nấm lạ,... 
- Không dùng các thực phẩm đã bị 
biến chất.
- Không dùng những đồ hộp đã 
quá hạn sử dụng, hộp bị phồng. 
Bảo quản chất dinh dưỡng khi chế 
biến món ăn ngày Tết
*Những điều cần lưu ý để bảo quản 
chất dinh dưỡng khi chế biến: 
- Đun nấu lâu sẽ mất nhiều vi-
tamin: nhất là vitamin tan trong 
nước: B, C, PP
- Rán lâu sẽ mất nhiều vitamin tan 
trong chất béo: A, D, E, K
- Cho thực phẩm vào luộc hay nấu 
khi nước sôi.
- Khi nấu tránh khuấy
- Không hâm lại thức ăn nhiều lần.
- Không nên chắt bỏ nước cơm vì 
sẽ mất vitamin B1. 

* Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với 
thành phần dinh dưỡng:
a) Chất đạm: Khi đun nóng ở nhiệt 
độ quá cao giá trị dinh dưỡng sẽ 
bị giảm.
b) Chất béo: Đun nóng vitamin A 
trong chất béo sẽ bị phân hủy và 
chất béo sẽ bị biến chất
c) Chất đường bột:
- Chất đường sẽ bị biến mất 
chuyển sang màu nâu, có vị đắng 
khi đun khô 1800C.
- Tinh bột dễ tiêu hơn trong quá 
trình đun nóng. Ở nhiệt độ cao tinh 
bột sẽ bị cháy đen và dinh dưỡng 
bị tiêu hủy hoàn toàn.
d) Chất khoáng: Khi đun nấu thực 
phẩm, một phần chất khoáng sẽ 
hòa tan trong nước.
e) Vitamin: Trong quá trình chế 
biến, các vitamin dễ mất đi, nhất 
là các vitamin dễ tan trong nước./. 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023 có thời gian nghỉ Tết dài 
ngày, đồng thời sau Tết Nguyên 
đán là mùa Lễ hội diễn ra trên 
phạm vi cả khắp cả nước, nhiều 
Lễ hội với nhiều lượt khách 
tham dự. Tết Nguyên đán là 
thời điểm tiêu thụ thực phẩm 
lớn trong năm, nhất là các thực 
phẩm thịt, cá, trứng, bánh mứt 
kẹo, rượu bia… Để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường, nhiều cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
cũng gia tăng việc sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu thực 
phẩm. Bên cạnh đó thời gian 
này thời tiết phía Bắc thường 
ẩm ướt, phía Nam thường nắng 
nóng gay gắt; đây là những yếu 
tố ảnh hưởng rất lớn đến việc 
bảo đảm chất lượng an toàn 
thực phẩm, vậy nên mọi người 
cần chú ý đến vấn đề vệ sinh an 
toàn thực phẩm. 
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Gửi cậu ở tương lai!

 Khi bắt đầu vào Trường được khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng và 
tuyên thệ lời thề Hip pocrates. Tôi mang hừng hực khí thế đi học môn đầu tiên: 
Giải phẫu.Ngày đầu tiên đi học là một ngày tắc đường!
 Thật may mắn tôi vẫn đến kịp giờ không có lẽ là thầy cho đứng ngoài mất. 
Bước vào phòng học, mọi thứ khiến tôi bất giác thốt lên một tiếng “Woaaa”, toàn 
bộ những gì chúng tôi được học đều là thật từ bộ xương, xác người, phôi thai…
 Môn học Giải phẫu có tầm quan trọng rất lớn trong ngành Y. Có thể nói 
Giải phẫu là môn cơ sở của các môn cơ sở, là nền tảng cho các môn chuyên ngành 
và lâm sàng. Nếu chúng ta không biết gì về hình thái, cấu trúc các cơ quan trong cơ 
thể, thì thật khó để mô tả một trường hợp bệnh lý đôi khi còn có những quyết định sai 
lầm trong chẩn đoán bệnh, chăm sóc bệnh. 
 Bác sỹ Mukhin người Nga đã từng nói rằng: “Người thầy thuốc mà 
không có kiến thức về giải phẫu học thì chẳng những vô ích mà còn có hại”. 
Tự nhắc nhở bản thân tìm hiểu phương pháp học và thật sự phải chăm chỉ vì đặc thù 
ngành Y. 
Mỗi ngày, mỗi ngày tôi dần trở nên yêu nghề, tôi tự thấy tương lai của mình ở đây 
và muốn đi hết cuộc đời còn lại với nó.

Còn bạn thì sao?
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Dấu ấn và Cảm xúc
HMC 2022

Th.S Nguyễn Khả Bắc
Giảng viên Khoa Cơ bản

Hà Nội trong cái rét nao lòng, nỗi nhớ nhà chợt dâng lên nơi ký ức của những sinh viên xa nhà 
mỗi khi tết đến xuân về. Một năm nữa sắp qua, trước khi bước sang năm mới, mái nhà HMC  
nơi hội tụ những tâm hồn trẻ, sáng tạo, tiên phong, bản lĩnh điểm lại hành trình đã đi qua, in dấu 

những bước chân đầy cảm xúc của cả thầy và trò trường Cao đẳng Y Hà Nội.
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Nốt trầm xao xuyến…
 Xuân Nhâm Dần đến trong 
tâm thế ngổn ngang những lo toan 
bởi dịch bệnh Covid – 19. Thế giới 
với những con số về ca mắc mới, 
ca tử vong bởi dịch bệnh được 
cập nhật mỗi ngày một tăng. Trong 
nước, nhiều gia đình chịu cảnh 
chia ly, người trong bệnh viện, 
trong khu cách ly, người ở nhà đón 
tết trong không khí trầm lắng. Sinh 
viên HMC thấp thỏm bởi ngày đến 
trường vẫn còn xa. Cả một học kỳ 
khép lại trên nền tảng trực tuyến 
trói chặt những hào hứng, bóp 
nghẹt cảm xúc thanh xuân. Hành 
lang vắng tiếng nô đùa, thầy cô 
cũng trở nên lặng lẽ sau chiếc 
khẩu trang và đôi mắt kính.

 Hưởng ứng lời kêu gọi 
của Thành Đoàn Hà Nội, Sở Y tế 
cùng Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch quốc gia, thanh niên HMC 
đã khoác lên mình màu áo xanh 
tình nguyện, sẵn sàng bước vào 
tâm dịch cùng nhân dân thành phố 
chiến thắng dịch bệnh. Những bữa 
cơm vội vã, những buổi trực thâu 
đêm đã rèn luyện ý chí sinh viên 
HMC ngày càng bản lĩnh, kiên 
cường. Con đường để trở thành 
cán bộ, kỹ thuật viên y tế được bắt 
đầu ngay từ những ngày đầu tới 
trường. Hòa mình trong công tác 
phòng chống dịch sinh viên HMC 
thấu hiểu hơn con đường mình 
lựa chọn, sứ mệnh mang theo và 
tình yêu nghề - yêu thương con 
người trở nên sâu sắc.

 Cùng với sự nỗ lực của 
toàn Đảng, toàn dân, chiến dịch 
tiêm chủng vaccin rộng khắp đã 
giúp “vấn nạn Covid” từng bước 
được giải quyết. Thủ đô trở lại 
dáng vẻ của sự nhộn nhịp vốn 
có. Thầy trò HMC háo hức từng 
ngày mong được đến trường sau 
những ngày giãn cách. Hành trình 
trở về mái nhà HMC được chuẩn 
bị kỹ lưỡng. Sinh viên cập nhật 
tình trạng sức khỏe, tiêm chủng 
vaccin hàng ngày, chiến dịch tổng 
vệ sinh, khử khuẩn được các thầy 
cô trực tiếp triển khai với phạm vi 
toàn trường. Ban giám hiệu sát 
sao đến từng bộ phận với mong 
muốn có một môi trường học tập 
sạch sẽ, bình an trong “mùa dịch”.
 Năm Covid – 19 thứ 3, mái 
nhà HMC sôi động trở lại cùng 
nhịp sống Thủ đô. Trên lớp lại vang 
tiếng cười đùa mỗi giờ ra chơi, 
thầy cô rạng rỡ nụ cười đầu giờ 
vào lớp. Nhưng nỗi lo còn đó, tấm 
áo giáp vaccin không thể chống 
đỡ được sự tấn công ào ạt của 
Covid-19 phiên bản nâng cấp thế 
hệ thứ 2, thứ 3,… Những cơn sốt 
bất chợt, những tiếng ho dai dẳng 
mở màn cho cuộc chiến mới của 
thầy trò nơi lớp học. Tổ phản ứng 
nhanh được thành lập, những dấu 
hiệu nhiễm bệnh được sàng lọc

trước giờ vào lớp nhưng dịch bệnh 
vẫn len lỏi âm thầm. Những lớp 
học vơi dần bởi những ca nhiễm 
phát sinh theo ngày. Rồi thầy cô 
cũng bắt đầu “dính Covid”. Tiếng 
giảng bài cứ chơi vơi, khắc khoải 
chờ ngày bình an trở lại.
 HMC – mái nhà hội tụ sức 
trẻ, bản lĩnh và tiên phong đâu có 
chịu đầu hàng dễ như thế. Những 
mũi vaccin thứ 2, thứ 3 được tiêm 
là lúc Covid-19 từng bước được 
đẩy lùi. Sinh viên K21 bước sang 
học kỳ 2, nụ cười thanh xuân thổi 
bay những lo lắng về sức khỏe. 
Sinh viên K20 đã là anh là chị, 
sự trưởng thành không chỉ ở kiến 
thức, đó còn là sự trải nghiệm 
của những năm tháng không thể 
nào quên tại đất Hà thành. Cuộc 
sống và mái nhà HMC đã trui rèn 
bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sẵn 
sàng vượt khó, dám nghĩ dám 
làm. Năm 2022 đã khởi đầu như 
thế - một nốt trầm lắng đọng nhẹ 
nhàng, chuẩn bị cho sự thăng hoa 
in dấu cảm xúc HMC.
Quyết định lịch sử - hào khí 
thăng hoa
 Bước qua những khó khăn 
bởi đại dịch Covid-19, trường Cao 
đẳng Y Hà Nội một lần nữa trở lại 
với đầy đủ khí chất vốn có, nơi 
những trái tim tuổi trẻ đang đập
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mãnh liệt nhịp đập thanh xuân. 
Trước khi kỳ thi học kỳ diễn ra, đội 
Thanh niên tình nguyện đã kiện 
toàn tổ chức, tập hợp những sự 
năng động, nhí nhảnh, những tâm 
hồn sáng tạo để chuẩn bị cho một 
mùa hè cháy bỏng khát vọng cống 
hiến. Đội Thanh niên tình nguyện 
nòng cốt là các câu lạc bộ Xung 
kích, Truyền thông, Văn nghệ đã 
trở lại với những ấp ủ, kế hoạch 
cho sự sôi động, thắp sáng tinh 
thần thanh niên HMC.
 Sự kiện mở màn đó chính 
là trận giao hữu bóng đá giữa sinh 
viên hai khóa K20 và K21. Trái 
bóng tròn lăn trên sân cùng những 
đường kiến tạo sắc nét là minh 
chứng sống động cho sự đoàn kết 
tuổi trẻ và nhiệt huyết thanh xuân. 
Tuổi trẻ HMC lại bùng cháy, khao 
khát hòa nhập, phát triển trong 
tương lai như những cánh chim 
đại bàng hướng lên bầu trời xanh 
bao la. Thể thao luôn mang lại sự 
đoàn kết và nhiệt huyết của tuổi 
trẻ. Sinh viên HMC yêu thể thao, 
sôi sục khí thế cùng cả nước từng 
bước hồi phục trong trạng thái 
“bình thường mới.”sau thời gian 
dài dãn cách.
 Giải đấu HMC CUSTOM 
tháng 5 được phát động rộng rãi 
và tạo ra phong trào thi đua sôi 
nổi. Sinh viên HMC không chỉ học 
tốt mà chơi cũng hay. Giải đấu thể 
thao điện tử Liên quân mobile - 
kết nối sự sáng tạo, đoàn kết, khơi 
dậy tinh thần đổi mới, hội nhập số 
trong bối cảnh cả nước đổi mới, 
hội nhập quốc tế bước vào kỷ 
nguyên của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. Sự tham gia góp 
mặt của các chiến binh HMC cùng 
các đội nhóm đã tạo nên những 
trận đấu vô cùng kịch tính, các đội 
đã đưa khán giả trải qua nhiều 
cung bậc cảm xúc. Sự phối hợp 
nhuần nhuyễn, ăn ý, chiến thuật 
đa dạng, linh hoạt khẳng định sinh 
viên HMC rất năng động, sáng tạo 
và đoàn kết.

 Trước kỳ nghỉ hè, quyết 
định mái nhà HMC chuyển trụ sở 
về tại địa chỉ số 456 Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội đã thực sự mang 
đến một luồng sinh khí mới cũng 
như sự háo hức của sinh viên 
toàn trường. Trụ sở mới được xây 
dựng khang trang, kiến trúc hiện 
đại và đặc biệt được sự đầu tư, 
sắm sửa trang thiết bị hiện đại, 
đồng bộ. Không khí nơi ngôi nhà 
mới mang đến sự chuyên nghiệp, 
chỉn chu. Đứng trên sân thượng, 
thu vào tầm mắt một Hà Nội bao 
la, sôi động. Những phòng học 
thực hành được trang bị đồ dùng, 
thiết bị mới, đồng bộ trở thành 
động lực cho mọi sự nỗ lực của cả 
thầy và trò. Vẫn là bảng đen, phấn 
trắng nhưng ở phòng học lý thuyết, 
trang bị màn hình cỡ lớn với đầy 
đủ âm thanh sống động, hình ảnh 
sắc nét, điều hòa mát mẻ là điều 
kiện để thầy và trò cùng đổi mới, 
sáng tạo trong dạy và học. Nhiều 
phương pháp giảng dạy mới được 
triển khai, áp dụng, nhiều sáng tạo 
trong bố trí không gian, phương 
pháp học tập được đổi mới thúc 
đẩy sự gắn kết sâu sắc giữa sinh 
viên và nhà trường. Mái nhà HMC 
không chỉ có bề ngoài trẻ trung 
mà đội ngũ giảng viên, cán bộ, 
nhân viên nhà trường cũng không 
ngừng “trẻ hóa”. 

Các thầy cô giáo chủ nhiệm tâm 
huyết, gắn bó, lắng nghe những 
tâm sự, hóa giải mọi khó khăn, 
khúc mắc qua các buổi sinh hoạt 
lớp thường kỳ. Có lẽ, ít ngôi trường 
mà giảng viên gần gũi, chia sẻ với 
sinh viên như ở HMC. Đó có thể là 
cuộc gọi lúc nửa đêm, là tin nhắn 
đầu ngày hay những thắc mắc rất 
ngộ nghĩnh của những tân sinh 
viên còn bỡ ngỡ với nhịp sống đô 
thị. Cùng với sự đổi mới về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, HMC trở 
nên đầm ấm, tình cảm, chuyên 
nghiệp bởi công tác chủ nhiệm, 
giảng dạy. Mỗi giảng viên, cán 
bộ nhà trường luôn là tấm gương 
sáng để các em tiếp nối phấn đấu.
 Bước vào năm học mới, 
đội Thanh niên tình nguyện sau 
khi đón các em tân sinh viên K22 
nhập học đã tổ chức casting tuyển 
thành viên. Các lá đơn được chuẩn 
bị tâm huyết, những cuộc phỏng 
vấn trách nhiệm đã xây dựng được 
đội ngũ những câu lạc bộ ưu tú, 
là hạt nhân vững chắc cho những 
hoạt động phong trào thể hiện hào 
khí sinh viên HMC tương lai. Hoạt 
động Đoàn, đội nhóm, phong trào 
là phần không thể thiếu trong tầm 
nhìn và chiến lược phát triển nhà 
trường. Với sinh viên HMC, đó 
là hơi thở thanh xuân, nhịp sống 
tuổi trẻ. Cuộc sống đô thị, xa quê 
hương, xa nhà, thiếu vắng vòng
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tay của gia đình nhưng ở HMC 
hoạt động tập thể sẽ kết nối những 
trái tim gần nhau hơn.
 Lễ Khai giảng năm học 
2022 – 2023, chào mừng kỷ niệm 
40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
được xây dựng công phu, trang 
trọng diễn ra vào giữa tháng 11 – 
trọng điểm tháng tri ân. Để chuẩn 
bị cho buổi lễ, Đoàn trường phát 
động Hội thi văn nghệ với sự tham 
gia của tất cả các chi đoàn. Sinh 
viên cả 3 khóa, nhất là các em 
khóa K22 dù mới gặp nhau nhưng 
đã nhanh chóng hòa nhập, xây 
dựng kịch bản, lên kế hoạch tập 
luyện và dàn dựng các tiết mục 
đặc sắc, sáng tạo. 
 Văn nghệ HMC không chỉ 
mang âm hưởng truyền thống dân 
gian với nhiều ca khúc trữ tình, 

Văn nghệ HMC không chỉ mang 
âm hưởng truyền thống dân gian 
với nhiều ca khúc trữ tình, điệu 
múa dân tộc mà còn đan xen 
phong cách hiện đại, biểu diễn các 
điệu nhảy sôi động, sáng tạo và 
dẻo dai của tuổi trẻ.
 Trên nền nhạc hiện đại, 
sinh viên HMC phô diễn tài năng, 
sự đoàn kết, tổ chức và tinh thần 
phối hợp uyển chuyển. 

 Sau phần tổ chức buổi lễ 
Khai giảng, kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam, sân khấu như 
bùng nổ bởi sự hưởng ứng của 
đông đảo sinh viên với phần giao 
lưu văn nghệ Chào tân sinh viên 
K22. Không khí hội trường tưởng 
như nghẹt thở, sau biết bao những 
nỗ lực, hy vọng đây là lúc sinh 
viên HMC được thỏa sức giao lưu, 
gần gũi và chia sẻ niềm vui với cả 
nước khi đánh bay Covid-19.
Khát vọng tiếp nối
 Có lẽ ở HMC không có 
mùa đông. Sự sôi nổi, sẵn sàng 
bùng cháy cả khi học lẫn khi chơi 
của sinh viên HMC khiến cho 
mái trường trở nên ấm áp, nhộn 
nhịp. Đầu đông, khi gió lạnh chưa 
kịp tràn về những trái tim thanh 
niên HMC háo hức tham gia 
vào chương trình Hiến máu tình 
nguyện do Đoàn trường phối hợp 
cùng Viện Huyết học và Truyền 
máu Trung Ương tổ chức. Với 
khẩu hiệu “Mỗi giọt máu – một tấm 
lòng”, sinh viên HMC sẵn sàng 
chia sẻ không chỉ sức khỏe, tính

mạng mà còn vun đắp nhiệt huyết, 
ước mơ, chắp cánh cho những 
khát vọng bay cao, bay xa. Là sinh 
viên ngành y dược, mang theo sứ 
mệnh chữa bệnh cứu người cùng 
triết lý “còn nước còn tát”, sinh 
viên HMC sẻ chia sự yêu thương, 
trên hết đó là tình yêu thương 
con người, đồng cảm, chia sẻ với 
những nỗi đâu của người bệnh, nỗ 
lực hết mình với từng hy vọng về 
sự sống dù mong manh. Đó không 
chỉ là thái độ, nghĩa vụ của người 
thầy thuốc cần có mà còn là sự 
lưu giữ, truyền thừa các giá trị văn 
hóa cốt lõi của dân tộc Việt Nam – 
truyền thống y đức.
 Năm 2022 sắp khép lại, 
sinh viên K20 đã và đang có 
những trải nghiệm khó quên tại 
các cơ sở thực tập, thực hành 
chuyên ngành. Nơi ấy có những 
mũi tiêm đầu tiên trên người bệnh, 
có những đơn thuốc đầu tiên của 
dược sĩ,… những đêm trực rồi sẽ 
trở thành kỷ niệm nhưng những 
cảm xúc ngày mới vào nghề sẽ 
là hành trang theo các em suốt 
cả cuộc đời. Màu áo bluse trắng 
không chỉ thể hiện sự an toàn, 
sạch sẽ, tươm tất của người cán 
bộ, kỹ thuật viên y tế, đó còn là 
tình yêu, sự tin tưởng, hy vọng 
của người bệnh nơi các em.

Đồng hành cùng các em, Hội 
đồng quản trị và Ban giám hiệu 
đẩy mạnh các chương trình ngoại 
giao, ký kết hợp tác với nhiều đơn 
vị, cơ sở khám chữa bệnh, chăm 
sóc sắc đẹp như: Hệ thống nhà 
thuốc FPT Long Châu, Bệnh viện 
Medlatec, Hệ thống thẩm mỹ Việt 
Beauty,… Đây là cơ sở vững chắc 
để nhà trường đưa sinh viên HMC 
từng bước tiếp cận thực tiễn lâm 
sàng, để những mũi tiêm không 
còn bỡ ngỡ, những đơn thuốc bớt 
lầm lạc, sót sai. 
 Chuẩn bị cho năm mới, 
nhiều dự định còn ấp ủ, trước mắt 
kỳ thi học kỳ là một nhiệm vụ quan 
trọng đánh dấu sự trưởng thành, 
vững bước của các em qua từng 
năm tháng gắn bó với mái trường 
HMC. Trong tương lai, các em 
sẽ còn đón nhận nhiều cơ hội và 
thử thách mới, nhưng HMC – mái 
nhà của tuổi trẻ, sáng tạo, bản 
lĩnh, tiên phong sẽ chắp cánh cho 
những khát vọng vươn xa./.
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Merry Christmas
and

Happy New Year 2023
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Sinh viên HMC trong ngày hội hiến máu

“Mỗi giọt máu - Một tấm lòng”

GÓC SINH VIÊN
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Lợi ích của hiến máu 
mà bạn cần biết:

1. Hiến máu giúp tạo trạng thái tinh thần tích cực, tâm lý thoải mái
2. Được kiểm tra, tư vấn sức khỏe, giúp người hiến máu theo dõi và tự 
giám sát sức khỏe của mình
3. Lợi ích của hiến máu còn giúp làm giảm quá tải sắt trong cơ thể
4. Hiến máu giúp tăng tạo máu mới
5. Hiến máu làm giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ, tim mạch
6. Hiến máu giúp tăng quá trình đốt cháy calo và giúp đỡ trong việc 
giảm cân
7. Mỗi lần hiến máu là một lần gửi máu vào ngân hàng máu

Nhằm tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu 
người chương trình “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng” 

do Trường Cao đẳng Y Hà Nội phối hợp cùng Viện 
huyết học – Truyền máu Trung Ương đã được đông 
đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên ủng hộ. Hàng trăm 
đơn vị máu đã được hiến ngày 5/12/2022. Những 
giọt máu quý báu của chúng ta đã và đang sưởi ấm 
thêm bao bệnh nhân cần máu.
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Cứ mỗi độ khi Tết đến xuân về, nhà nhà lại quây quần, sum họp bên nhau. Đối với 
tôi cũng vậy, Tết là những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm khi được quây quần 
bên ông bà, bố mẹ, anh chị em.
(Ảnh: Sinh viên Bùi Ngọc Thuý Lớp K21C1 - Trường Cao đẳng Y Hà Nội)
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Điều dưỡng là ngành học có sức hút rất lớn 
đối với các bạn học sinh trước ngưỡng 
cửa lựa chọn ngành nghề. Nghề nghiệp 

cao quý được xã hội tôn vinh, nhu cầu nhân lực 
lớn, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng không 
phải ai cũng phù hợp với ngành Điều dưỡng. 
 “Cơ duyên vì sao em lại đến với nghành 
Điều Dưỡng”. Đây là câu hỏi em được hỏi
nhiều nhất khi lựa chọn học nghành điều
dưỡng. Từ giây phút quyết định trở thành
sinh viên nghành điều dưỡng, khi cầm lá
thư nhập học trên tay em đã rất hồi hộp, 
vui mừng và háo hức. 
 Đối với em 4 tháng học tại
trường Cao đẳng Y hà nội không
phải khoảng thời gian dài nhưng
nó là khoảng thời gian giúp em
càng kiên định với mong ước của
bản thân. Em biết có rất nhiều người
nghĩ nghành điều dưỡng là nghành
kém sang... Thế những em nhớ mãi
chia sẻ của thầy Đào Ngọc Thinh
(Hiệu trưởng trường Cao đẳng
Y Hà Nội): “Vì sao lại nghĩ
nghề này là kém sang. Quan
trọng đổi lại là người bệnh
chúng ta được gì? Bất kỳ
ai cũng cần được chăm
sóc và bất kỳ ai cũng có
trách nhiệm chăm sóc
người khác”. Câu nói trên

của thầy đã giúp em càng kiên định với sự lựa chọn 
của mình về nghành nghề cũng như ngôi trường em 
đã chọn ngay từ ban đầu.
 Em biết khi đã bước chân vào nghành Y thì 
điều đầu trước tiên phải có đó là có tâm và đức với 
nghề. Nhớ những buổi đầu tiên đi học chúng em 
được học Y đức đối với nghề và không chỉ vậy còn
      là tâm lí của bệnh nhân khi biết bản thân mình có
        bệnh và hướng giải quyết ra sao.

        Những bài học tuyệt vời đó có lẽ tôi sẽ 
không bao giờ quên được và khắc cốt ghi tâm.
Tại trường Cao đẳng Y Hà Nội sinh viên chúng

em thường xuyên được thực hành trong các
phòng thực hành, được thực tập ở các

bệnh viện lớn. Điều đặc biệt hơn, các
phòng thực hành của trường luôn
mở, cho phép sinh viên đến thực

hành bất cứ khi nào. Nhờ đó, sinh
viên trường Cao đẳng Y hà nội sau

khi ra trường có thể làm việc ngay tại 
bệnh viện, trung tâm y tế mà không 

                           cảm thấy bỡ ngỡ.
                            Em mong rằng em sẽ là người

truyền cảm hứng cho các bạn sinh
viên, giống như những gì mình
đang nhận được ở đây. Để tạo

ra sự nhìn nhận khác từ xã
hội với nghề điều dưỡng,
không gì hơn là giữ được

ngọn lửa cho những thế hệ
                                        sau này./.

Sinh viên: Trương Hồng Dương  

Tôi và
Ngành Điều Dưỡng
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Chia sẻ của bạn 
Trương Hồng Dương - Lớp K22N2 
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Sinh viên

Cao đẳng Y Hà Nội
Tham quan Khu di tích 

Đền Gióng
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Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh 
viên trường Cao đẳng Y Hà Nội đã 
làm lễ dâng hương nhằm thể hiện 

sự tôn kính cũng như niềm tự hào về lịch 
sử dựng nước và giữ nước của các bậc tiền 
nhân năm xưa

Tọa lạc trên đỉnh núi Đá Chồng với kích thước khổng 
lồ: chiều cao 11,07m, độ vươn ra 16m, nặng 85 tấn, 
tượng đài Thánh Gióng nhìn từ dưới chân núi Vệ 
Linh sừng sững và hiên ngang biểu tượng cho khí 
thế ngút trời của Gióng. Bức tượng được đúc bằng 
đồng nguyên chất, tạc lại hình ảnh Thánh Gióng cưỡi 
ngựa bay về trời với dáng vẻ uy nghiêm, hùng dũng.
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GƯƠNG MẶT HMC
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Điều dưỡng là người hỗ trợ  bác sĩ chẩn đoán, 
điều trị, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh 

thần cho bệnh nhân. Một người điều dưỡng 
chuyên nghiệp không chỉ cần vững chuyên môn 
mà còn đòi hỏi những phẩm chất tốt khác. Nếu 
bạn có ước mơ được khoác trên mình tấm áo 
blouse trắng, thực hiện sứ mệnh chăm sóc bảo 
vệ sức khỏe mọi người thì Điều dưỡng là một 
nghề thực sự dành cho bạn.
(Sinh viên: Lò Thị Kim Trang - K22N3)
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Ngành điều dưỡng đào tạo các quy trình chăm 
sóc sức khỏe, chẩn đoán điều dưỡng, phụ 

giúp bác sĩ vào việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe 
cho bệnh nhân. Và không chỉ trau dồi kiến thức 
nghề nghiệp mà mỗi sinh viên chúng ta cần rèn 
luyện y đức, tận tâm với bệnh nhân. Đúng như lời 
dạy của Bác Hồ “ Thầy thuốc như mẹ hiền”.
(Sinh viên: Nguyễn Hoàng Thành - K20N2)
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N ghề Điều dưỡng là nghề cao cả được xã hội 
đón nhận và tôn vinh. Người ta hay nói nghề 

Điều dưỡng là “nghề làm dâu trăm họ” bởi đối 
tượng mà Điều dưỡng tiếp xúc chính là người 
bệnh và người nhà của họ. Làm nghề Điều dưỡng 
ngoài tình yêu nghề, có lương tâm nghề nghiệp 
còn phải biết nhẫn nại, lắng nghe và thấu hiểu 
người bệnh.
Sinh viên: Bích thuỷ - K21N1

Điều dưỡng là một công việc cao cả, luôn quan tân, chăm sóc 
sức khỏe và đem lại sự bình an cho mọi người. Được nhìn thấy 

mọi người khỏe lên từng ngày là điều mà tôi cũng như mọi điều 
dưỡng đều hướng tới.
Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền - k20N2, Chủ nhiệm câu lạc bộ Xung kích
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Ngành học hiện tại của mình là ngành điều dưỡng một ngành đóng vai 
trò quan trọng trong việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Và 

mình luôn cảm thấy tự hào về ngành học của mình hiện tại.
Sinh viên: Lê Tố Uyên - K20N2, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông

Ngay từ khi là học sinh em đã yêu thích việc 
làm đẹp, không chỉ cho bản thân mà em đặt 

kế hoạch là sẽ học nghề này để ra trường có thể 
hoà nhập nhanh với thị trường lao động nhiều 
tiềm năng này. Sau khi theo học ngành chăm sóc 
sắc đẹp tại trường Cao Đẳng Y Hà Nội với cơ sở 
học tập khang trang, trang thiết bị hiện đại và với 
sự tận tâm chỉ bảo của thầy cô, em thấy sự lựa 
chọn của mình đến giờ vẫn hoàn toàn đúng đắn.
Sinh viên: Trịnh Hồng Hạnh K22C2
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Ngành Dược hiện nay đang có tốc độ phát triển 
rất nhanh và có rất nhiều tiềm năng, không 

chỉ ở riêng Việt Nam mà là trên toàn thế giới. 
Ngành Dược cung cấp thuốc cho việc phòng - 
chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của con 
người, đây là một nhu cầu cấp thiết trong cuộc 
sống của chúng ta. Nên những bạn trẻ theo học 
ngành Dược sẽ không phải đối mặt với nguy cơ 
thất nghiệp khi ra trường, và đây cũng là một lí do 
trọng yếu để em chọn theo học ngành nghề này.
Sinh viên: Đinh Thị Khánh Linh K22P1

Cảm nghĩ của tôi khi được bắt đầu và lựa chọn 
nghành điều dưỡng thật sự rất vui và hành 

phúc . Là một sinh viên hiện tại đang theo học 
chuyên nghành tôi luôn tự hào mình là 1 người  
điều dưỡng , 1 người hành y cứu người . Mỗi 1 
ngừoi bệnh mỗi 1 bệnh nhân được cứu chữa và 
khỏi bệnh là 1 niềm hạnh phúc của tôi . Cảm ơn  
vì tôi đã chọn được đúng nghành học mà mình 
yêu thích.
Sinh viên: Lê Ngọc Hoàng - K20N2, Chủ nhiệm câu lạc bộ 
Văn nghệ
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Ngành y không mang đến giá trị vật 
chất nhưng đối với em ngành y là 

một ngành cao quý có giá trị nhất vì 
ngành y mang đến cho em biết được sự 
trân trọng của một đời người quan trọng 
đến nhường nào . Ngành y cho dù có rất 
nhiều đặc thù nói chung nhưng đã thật 
sự để cho em hiểu rằng “cuộc sống là 
sống để cho đi không mong nhận lại” 
những điều cao quý và giá trị nhất của 
ngành y mang lại mình không thể nào 
nhìn thấy mà chỉ cảm nhận bằng con tim.
Sinh viên: Triệu Phương Anh - K21N1, thành 
viên câu lạc bộ Xung kích

Ngành chăm sóc sắc đẹp đang là xu hướng. 
Lĩnh vực này đang ngày càng phát triển theo 

sự thay đổi của xã hội, nó mang đến nhiều lợi 
ích cho người học. Bản thân em chọn ngành này 
cũng một phần yêu cái đẹp và mong muốn làm 
đẹp cho người khác, cơ hội tìm kiếm việc làm 
rộng. Sau khi tìm hiểu các trường em thấy Cao 
đẳng y hà nội là khối trường y tế đào tạo đầu tiên 
về ngành chăm sóc sắc đẹp nên em k ngần ngại 
gì nữa mà nộp hồ sơ đăng kí qua một thời gian 
học tập ở trường em thấy nhà trường luôn quan 
tâm sinh viên , trang thiết bị đầy đủ, được học 
những kiến thức chuẩn y khoa, đội ngũ giảng 
viên chuyên nghiệp môi trường học tập thoả 
mãi,có nhiều chương trình cho sinh viên chúng 
em, đặc biết hơn khi ra trường chúng em sẽ được 
cầm trên tay tấm bằng Cao đẳng có giá trị cao.
Sinh viên: Bùi Ngọc Thuý - K21C1
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đến rồi
Học kỳ mới cũng đến rồi!Tết

Tết đến nơi rồi!
 Hiện tại thông báo nghỉ Tết Dương lịch và tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 đã được gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên 
cũng như sinh viên trong trường. 
 Ngoài đường, người người, nhà nhà cũng đã bắt đầu các 
công tác chào đón năm mới. Người sắm cây quất, cành đào, người 
lại giỏ hoa... sắc đào đã ngập tràn và len lỏi trên từng con phố. 
Vài hôm nữa thôi các bạn sẽ được chung vui bên mâm cơm gia 
đình, quây quần bên nồi bánh chưng và nhận những bao lì xì đỏ. 
 Vì biết được rằng các bạn sinh viên tại trường từ nhiều 
địa phương trên cả nước, để thuận tiện cho việc di chuyển từ 
trường về nhà và ngược lại. Trường đã thống nhất lịch nghỉ Tết 
năm nay thuận tiện nhất có thể cho các bạn sinh viên yêu quý. 
 Các bạn cũng chú ý với ngày trở lại trường học sau 
những ngày nghỉ Tết nhé! Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui 
vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình!
                         Happy New Year!
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Lời kết
 Nhân dịp chào đón xuân Quý Mão 2023, tạp 
chí HMC xin được gửi lời chúc sức khoẻ đến quý độc 
giả. Một năm cũ đi qua với nhiều cột mốc ấn tượng, 
để giờ đây chúng ta chạm ngõ năm mới 2023. Cầu 
mong một năm mới với đầy hy vọng mới, bất ngờ 
mới, từng bước phát triển cùng cán bộ, giảng viên 
và các bạn sinh viên yêu quý. Mong rằng năm nay 
chúng ta sẽ lại gặt hái được nhiều thành công và 
thắng lợi trên con đường tri thức.
 Với hình thức phát hành online và định kỳ theo 
quý, tạp chí HMC hy vọng rằng số phát hành đầu tiên 
chào Xuân Quý Mão 2023 sẽ là bước ngoặt  trong 
công tác truyền thông và xây dựng được thương hiệu 
của trường Cao đẳng Y Hà Nội trong lòng quý độc 
giả.  Đây cũng là một nơi cho toàn bộ sinh viên chia 
sẻ về cuộc sống của tuổi trẻ, của thanh xuân, của 
việc học tập. Và là nơi cho cán bộ, giảng viên chia sẻ 
về học thuật, những nghiên cứu mới cho khoa học. 
 Để nội dung cuốn tạp chí HMC luôn phong 
phú và hấp dẫn, Ban biên tập rất mong được sự quan 
tâm đóng góp từ quý thầy cô, quý độc giả và các bạn 
sinh viên thông qua các bài viết cộng tác ở tất cả các 
chuyên mục như: Nhịp đập HMC, Góc chuyên gia, 
Gương mặt HMC, Góc sinh viên, Nét đẹp văn hoá... 
 Ban biên tập chào đón tất cả các bài cộng 
tác là những bài viết chân thực, ý nghĩa, truyền cảm 
hứng và đặc biệt gắn liền với ngôi trường Cao đẳng Y 
Hà Nội. Những trải nghiệm trong học tập, thực hành, 
những ý tưởng - công trình nghiên cứu của thầy cô, 
cũng như các bạn sinh viên. Bên cạnh đó những hình 
ảnh độc đáo từ các bạn sinh viên cũng chính là sự 
“mô tả chân thực nhất” đến với mọi người. 
 Mọi thông tin chi tiết về bài viết và hình ảnh 
đăng trên tạp chí vui lòng gửi về địa chỉ: 
tapchihmc@gmail.com. Các thông tin gửi bài gồm: 
Tên, số điện thoại, nội dung đăng tải... để Ban biên 
tập dễ dàng liên hệ và xác minh nội dung.
Trân trọng!

Thay lời Ban biên tập
Th.S Nguyễn Đức Anh

Thông tin liên hệ Trường Cao đẳng Y Hà Nội:
- Trụ sở chính: Số 456 đường Khương Đình, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân. Thành phố Hà Nội
- Website: truongcaodangyhanoi.edu.vn
- Gmail: tapchihmc@gmail.com
- Fanpage: facebook.com/truongcaodangyhn




