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Phần I 

Các mốc lịch sử 35 năm xây dựng và phát 

triển của Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai 



GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1981 
Trước 1976: Tổ Hô hấp trực thuộc 

khoa Cấp cứu A9 

◦ Tổ trưởng: TS. Chu Văn Ý 

◦ Tổ phó: BS. Nguyễn Văn Thành 

Năm 1976: Tổ Hô hấp tách ra khỏi 

khoa Cấp cứu A9, thành lập đơn nguyên 

Hô Hấp (C2) thuộc khoa Nội 

◦ Trưởng đơn nguyên: TS. Chu Văn Ý 

◦ Phó trưởng đơn nguyên: BS. Nguyễn 

Văn Thành 

◦ Tổng số giường bệnh: 30 

  



Ngày 3/6/1981: Bộ Y tế ra quyết định 506/QĐ-BYT thành lập khoa 

Hô Hấp, thuộc Bệnh viện Bạch Mai 

◦ Trưởng khoa: TS. Chu Văn Ý 

◦ Phó trưởng khoa: PGS. Nguyễn Văn Thành 

◦ Đội ngũ cán bộ ngày càng được bổ sung, số giường bệnh 

tăng dần, công tác chuyên môn ngày càng phát triển 

  

GIAI ĐOẠN 1981 - 1991 



BAN LÃNH ĐẠO KHOA THỜI KỲ ĐẦU 

TS. Chu Văn Ý 

Trưởng khoa 

PGS. Nguyễn Văn Thành 

Phó trưởng khoa 

YS. Đinh Văn Cườm 

Y tá trưởng 



TẬP THỂ KHOA HÔ HẤP 1981 



TẬP THỂ KHOA HÔ HẤP 1984 



 Trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, các thầy Chu Văn Ý, Nguyễn Văn 

Thành đã khắc phục mọi khó khăn, truyền nhiệt huyết, hoài bão cho 

các thế hệ kế cận 

 Cùng các thầy cô: Bùi Huy Phú, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Mạnh 

Tài, Nguyễn Thị Chỉnh, Phạm Thị Hòa Mỹ..... xây dựng khoa Hô hấp 

ngày càng phát triển, đồng thời giúp đỡ, chỉ đạo tuyến các bệnh viện 

phía Bắc phát triển chuyên ngành Hô hấp 

XÂY DỰNG THỜI KỲ ĐẦU 



Giải nhất Hội thao tuổi trẻ sáng tạo nghành y tế thủ đô 1986, huy 

chương tuổi trẻ sáng tạo, bằng LĐST: kỹ thuật đặt catheter qua 

màng nhẫn giáp khí quản cải tiến  

Giải nhì Hội thao tuổi trẻ sáng tạo nghành y tế thủ đô 1988: Soi 

phế quản ống cứng với sinh thiết xuyên vách khí phế quản bằng 

kim tự tạo 

SK cải tiến kim Sinh thiết MP từ kim bơm hơi ổ bụng 

THÀNH TỰU THỜI KỲ ĐẦU 



KHOA HÔ HẤP GIAI ĐOẠN 1991 - 2000 



BAN LÃNH ĐẠO KHOA THỜI KỲ 1999-2003 

PGS.TS. BÙI HUY PHÚ 
TRƯỞNG KHOA 

1999 - 2001 

TS. ĐÀO KỲ HƯNG 
TRƯỞNG KHOA 

2001 - 2003 

YT. PHẠM KIM NHA 
Y TÁ TRƯỞNG 

1982 - 2011 



MỘT SỐ KỸ THUẬT THỜI KỲ ĐẦU 

Chụp phế quản cản quang Đo Chức năng hô hấp 



KHOA HÔ HẤP GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 

Quý 4 /2000, Khoa Hô hấp 

được chuyển sang cơ sở mới 

tại tầng 6, nhà P 

Khoa tiếp tục được tăng 

cường cả về nhân lực và trang 

thiết bị để phục vụ công tác 

khám chữa bệnh, đào tạo và 

NCKH… 



Ngày 26/7/2011, Bộ Y Tế - BVBM: Lễ ra 

mắt chính thức Trung tâm Hô Hấp - BV 

Bạch Mai, đánh dấu sự chuyển mình to lớn 

của Khoa Hô Hấp 

Trung tâm Hô Hấp đi vào hoạt động với 

83 giường bệnh cùng với một đội ngũ cán 

bộ trẻ nhiệt tình trong công tác, được trang 

bị tốt về kiến thức chuyên môn cũng như 

đạo đức nghề nghiệp 

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÔ HẤP 2011 



TRUNG TÂM HÔ HẤP TẠI NHÀ Q 2016 

QUY MÔ HIỆN NAY 
-Diện tích: 2 tầng  
- Số giường bệnh: 126 
- CBCC: 67 



BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM HÔ HẤP 

 Giám đốc Trung tâm Hô hấp 

 Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai 

 Trưởng bộ môn nội – Đại học Y Hà Nội 

 Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam 

GS. TS. Ngô Quý Châu 



PGS.TS. Nguyễn Hải Anh 

Phó giám đốc Trung tâm 

PGS.TS. Chu Thị Hạnh 

Phó giám đốc Trung tâm 

PGS.TS. Phan Thu Phương 

Phó giám đốc Trung tâm 

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM HÔ HẤP 



BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM HÔ HẤP 

TS.BS. Đặng Hùng Minh 

Chủ tịch công đoàn 

CN. Đào Quỳnh Hương 

Điều dưỡng trưởng 

2014 – hiện nay 

Ths. Nguyễn Thị Hương Giang 

Điều dưỡng trưởng 

2011 - 2014 



Phần II 

Các hoạt động của Trung tâm Hô hấp 



 Chẩn đoán, điều trị các bệnh lý hô hấp thường gặp: Viêm 

phổi, VPQ, áp xe phổi, lao phổi, HPQ, GPQ, BPTNMT, ung 

thư phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi… 

 Phát hiện, điều trị các bệnh lý hô hấp hiếm gặp: bệnh 

Sarcoid, bệnh tích protein phế nang, bệnh viêm phổi tổ 

chức hóa (BOOP), HC xoang phế quản … 

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 



CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Đặt stent khí quản Rửa phổi toàn bộ 



CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Đo đa ký hô hấp chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ 



CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Hội chẩn liên viện 

 Triển khai hội chẩn liên khoa, 

liên viện hàng tuần cho các ca 

bệnh khó, ca bệnh cần phối 

hợp điều trị  

 Xây dựng phòng khám và 

quản lý COPD 

 Tham gia công tác phòng 

chống dịch bệnh: SARS, cúm 

H5N1, H1N1 



GIAO BAN BÁC SỸ HÀNG NGÀY 



TÁI KHÁM, ĐO CNTK, THỂ TÍCH KÝ THÂN, KHÍ MÁU: T 18 



 Nội soi phế quản chẩn 

đoán, nội soi PQ can 

thiệp, nội soi lồng ngực: 

tầng 18 

  

  

  

  

  

Ban lãnh đạo thăm khám hội 

chẩn tại phòng bệnh nhân 



ĐIỀU DƯỠNG GIAO BAN, ĐI BUỒNG CHĂM SÓC BN 



Là cơ sở đào tạo thực hành chính về các bệnh hô hấp cho các đối tượng đào 

tạo ở các trình độ và các loại hình đào tạo cao đẳng,đại học và sau đại học. 

Chuyển giao kỹ thuật (nội soi PQ, sinh thiết màng phổi, gây dính màng 

phổi…) và giúp xây dựng khoa hô hấp ở một số bệnh viện tỉnh 

Tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức y khoa liên tục về 

chuyên ngành hô hấp cho cán bộ, viên chức ngành y tế 

Tham gia đào tạo cho sinh viên, học viên, các cán bộ y tế người nước ngoài 

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHỈ ĐẠO TUYẾN 



CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Trung tâm đã tiến hành các nghiên cứu về dịch tễ học, bệnh học và các 
phương pháp chẩn đoán, điều trị các bệnh lý hô hấp. 

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để nâng cao chất 
lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, nghiên cứu bệnh học, dược 

học và y học dự phòng các bệnh lý hô hấp 

Đề xuất với Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế các hướng nghiên cứu mới về 

các vấn đề nổi cộm về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp 

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đa trung tâm, đa quốc gia 



2 đề tài nhánh cấp nhà nước: Nghiên cứu xác định một số bất thường về gen trong 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở Việt Nam, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cúm A H5N1. 

1 đề tài cấp nhà nước: Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp ghép tự 

thân tế báo gốc trung mô từ mô mỡ điều trị bệnh nhân COPD vừa và nặng. 

11 đề tài cấp bộ: các nghiên cứu thử nghiệm về tính an toàn của các thuốc hô hấp. 

82 đề tài cơ sở: Các nghiên cứu sâu về lâm sàng, đặc điểm bệnh lý, hiệu quả, ý nghĩa 

lâm sàng, biến chứng của các kỹ thuật được sử dụng trong chẩn đoán các bệnh hô hấp. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 



1. Chương trình phòng chống BPTNMT và HPQ  

• Giai đoạn (2011 – 2015) – chương trình mục tiêu quốc gia:  

 Xây dựng mạng lưới quản lý 45/63 tỉnh thành phố 

Đào tạo về chẩn đoán và điều trị (572 giảng viên nguồn cho các tỉnh - 13224 BS 

Chức năng hô hấp (364 kỹ thuật viên),  

Khám sàng lọc phát hiện COPD và HPQ (154.449 người: 6491 HPQ, 5215 COPD 

Xây dựng nhiều phim, phóng sự truyền hình về BPTNMT và HPQ 

Nhiều tỉnh đã triển khai được mạng lưới phòng quản lý tới tuyến quận/huyện 

• Giai đoạn (2016 – 2020)-chương trình mục tiêu: triển khai toàn quốc 
 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG 

CÁC BỆNH HÔ HẤP 



Trung tâm Hô hấp đã phối hợp với TT Dị ứng MDLS, khoa Nhi… BVBM, BV Đại 
học Y dược TPHCM, các sở y tế, BV các tỉnh thành phố triển khai dự án với nhiều 
hoạt động:  
 
 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG 

CÁC BỆNH HÔ HẤP 



• Xây dựng và Duy trì hoạt động của website dự án: 

benhphoitacnghen.com.vn ; Viết bài đăng tin thường xuyên, cập nhật thông 

tin về hoạt động của chương trình cả ở trang website của GOLD và GINA. 

•Xây dựng và xuất bản nhiều cuốn sách, tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng BPTNMT&HPQ. 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG 

CÁC BỆNH HÔ HẤP 



2. Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá 

Ngày 7/4/2015 Quỹ PCTHTL giao nhiệm vụ thực hiện chương trình phòng 

chống tác hại thuốc lá năm 2015 cho Trung tâm Hô Hấp - BV Bạch Mai. 

2015, Trung tâm Hô hấp đã đẩy mạnh các hoạt động triển khai chương trình 

phòng chống tác hại thuốc lá trong cả nước và đã đạt được nhiều thành công 

bước đầu trong công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với người dân. 

Thực hiện đánh giá nhu cầu và khả năng tiếp cận dịch vụ cai nghiện thuốc lá, 

tiến hành khảo sát thực trạng hút thuốc lá với đối tượng là 616 cán bộ y tế 

 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ 



•27/5/2015 Hội thảo triển khai chương trình phòng chống tác hại thuốc lá lá được thực 

hiện với sự tham dự của 200 đại biểu từ nhiều cơ quan và ban ngành trong cả nước 

•Thành lập 2 phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp tại phòng 204 – khoa khám bệnh, 

và Phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại tầng 6, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai. 

 TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ 



•16/9/2015 khai trương tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá đầu tiên của cả nước. 

Tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí với đầu số: 1800 6606  

•31/11/16 đã có 15.567 cuộc gọi 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ 



 - Từ 2016 tổng đài tư vấn bắt đầu thực hiện cuộc gọi chủ động lại cho những 
người đã gọi đến tổng đài nhằm tư vấn, can thiệp và đánh giá hiệu quả cai thuốc 
- Tổ chức 1 lớp đào tạo TOT, 2 lớp đào tạo tư vấn cai nghiện thuốc lá cho CBYT 
các tỉnh miền bắc, 1 lớp đào tạo cho CBYT các tỉnh miền trung và 2 lớp đào tạo 
tư vấn cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế các tỉnh miền nam và tây nguyên. 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ 



1. Hội hô hấp Hà Nội 

Hội Hô hấp Hà Nội được thành lập theo công văn số 14/HYH ngày 

30/ 07/ 2007 của Hội Y học TP Hà Nội, hiện có >500 HV trên cả nước 

Hội đã tiến hành tổ chức nhiều hội thảo, CME nhằm cập nhật các 

chuyên đề Hô Hấp: thực hành đo CNHH, XQ phổi, hội thảo khoa học 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH 



2. Hội hô hấp Việt Nam: thành lập 08/2014. Hội viên là cán bộ y tế thuộc các 

tỉnh/thành phố thuộc tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước.  

Hiện tại Hội Hô hấp Việt Nam đã có hơn 600 Hội viên 

 

 

HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH 



Hội Hô hấp Việt Nam đã xây dựng hình ảnh của một Hội chuyên môn 

có uy tín trong nước và quốc tế với nhiều hoạt động tiêu biểu: 

Tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2014, 2015, 2016 

Hội thảo khoa học “Tối ưu hóa điều trị kháng sinh trong viêm phổi nặng” (06/2016) 

Tổ chức các khóa đào tạo y khoa liên tục với sự tham gia giảng dạy của chuyên 

gia Pháp, MỸ: phục hồi CNHH, đo và phân tích kết quả CNHH, đa ký giấc ngủ… 

HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH 





 Phối hợp với Hội Nhi 

khoa Việt Nam… xây 

dựng và được Bộ Y 

tế phê duyệt:  

 “Khuyến cáo chẩn 

đoán và điều trị hen 

trẻ em dưới 5 tuổi” 

HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH 



HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH 

 Phối hợp với chuyên 

gia của các Hội bạn 

xây dựng tài liệu 

“Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị Hen 

kèm viêm mũi dị ứng” 



1. Chi bộ đảng Trung tâm Hô hấp: 

Chi Bộ liên tục được củng cố và phát triển. Chi bộ luôn phối hợp với chính quyền 
xác định hướng phát triển, bồi dưỡng những cán bộ tốt để kết nạp vào Đảng. 

CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  



Luôn quan tâm đến đời sống của CBNV, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. 

Quan tâm thăm hỏi kịp thời các CBNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, 

Hoạt động từ thiện: quyên góp tiền giúp đỡ bệnh nhân nghèo, khám bệnh... 

2. Công đoàn Trung tâm Hô hấp: 



Đoàn thanh niên luôn đi đầu trong công tác áp dụng triển khai các kỹ thuật mới 
hiện đại. phối hợp với ban lãnh đạo có nhiều hoạt động phong trào, hội thao kỹ 
thuật tuổi trẻ đạt giải trong nhiều năm, khám chữa bệnh từ thiện cho đồng bào ở 
vùng sâu, vùng xa, nghèo: Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,…  
 

3. Đoàn thanh niên Trung tâm Hô hấp 



CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO - VĂN NGHỆ 



Phần III 

Định hướng phát triển của Trung tâm 

Hô Hấp trong tương lai 



THI ĐUA KHEN THUỞNG GHI NHẬN   

Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 1, chiến sỹ thi đua cấp bộ: 2, chiến sỹ thi đua cơ sở: 5 

Tập thể lao động xuất sắc liên tục, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

Huân chương lao động hàng nhì, hạng 3, BKTTCP cho tập thể, một số thày thuốc 

Huy chương tuổi trẻ sáng tạo, bằng lao động sáng tạo của TLĐ Lao động VN 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng khen của Công đoàn nghành y tế 

Bằng khen của một số UBND tỉnh, thành phố cho tập thể, cá nhân thày thuốc 

Bằng khen của ban bảo vệ sức khoẻ TW,  liên hiệp hội khoa học VN, tổng hội YH 

Người bệnh, nhân dân tin tưởng, hài lòng với dịch vụ chăm sóc, chữa bệnh 



1. Công tác chuyên môn: 

• Liên tục cập nhật và hoàn thiện các quy trình chẩn đoán, điều trị 

các bệnh lý hô hấp: Bộ Y tế giao 

• Nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

• Thực hiện khám và quản lý tốt các bệnh phổi mạn tính theo 

chương trình mục tiêu quốc gia 

• Tập trung phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, hiện đại: thông khí 

nhân tạo không xâm nhập, nội soi can thiệp 

 

  

  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 



Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên các bác sĩ, điều dưỡng 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y Tế, Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến BVBM, 

trường Đại học Y Hà Nội, để làm tốt công tác đào tạo, phát triển chuyên ngành 

hô hấp cho các tuyến tỉnh và trong các trường đại học y, các đề án của Bộ 

Tiếp tục triển khai, củng cố hoạt động của chương trình bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính, hen phế quản, dự án hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá 

Chuyển giao kỹ thuật, giúp đỡ các bệnh viện tuyến tỉnh xây dựng và hoàn 

thiện đề án thành lập khoa hô hấp, góp phần giảm tải bệnh nhân 

2. Công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến 



•Phối hợp xây dựng mạng lưới chuyên ngành hô hấp trong nước để trau dồi 
chuyên môn nâng cao chất lượng sức khoẻ, hô hấp 

•Duy trì các mối hợp tác truyền thống, tăng cường mở rộng hợp tác với các 
nước trong khu vực và trên thế giới: đào tạo và chuyển giao kỹ thuật 

•Tiếp tục xây dựng phát triển Hội Hô Hấp Việt Nam, Hà nội: tăng cường đào 
tạo liên tục, hội nhập quốc tế, tiến tới tổ chức hội nghị khoa học của hội Hô 
Hấp Châu Á- Thái Bình Dương 2019 tại Hà Nội.  

•Xây dựng TT Hô hấp đoàn kết, phát triển vững mạnh về mọi mặt 

 

3.Hợp tác trong nước và quốc tế, các hoạt động khác 



Đạt được những bước phát triển trên là do toàn thể CBVC đoàn kết phấn đấu 

dưới sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Y Tế, Đảng uỷ, Ban Giám 

đốc và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các Viện, khoa, phòng ban, đồng nghiệp… 

Xin hứa với Bộ Y Tế, Đảng uỷ, Ban Giám đốc BVBM, các ĐC lãnh đạo, các 

thày các cô: tập thể CBVC Trung tâm Hô Hấp BVBM sẽ phát huy truyền thống, 

tiếp tục đoàn kết một lòng, phối hợp tốt với các đơn vị bạn, phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc mọị nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của Đảng, Nhà 

nước, các thày các cô, các đồng nghiệp và người bệnh ở mọi miền đất nước 

NIỀM TIN – HY VỌNG 



 


