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Nhà quản
lý với
tâm tình
“Để cây
đời mãi
mãi xanh
tươi”

Đ

ược sinh ra và lớn lên trên
mảnh đất hội tụ khí thiêng
sông núi và truyền thống văn hóa lâu
đời của đất Cố đô Hoa Lư oai linh, rực
rỡ. PGS.TS.TTƯT Tạ Mạnh Cường đã
làm rạng danh dòng họ, quê hương bằng
những thành tích khoa học mang nhiều
giá trị trong chuyên ngành Y học, đặc
biệt là đối với lĩnh vực tim mạch, đồng
thời ông còn ghi dấu ấn bằng nhiệt tâm
và tài năng của nhà quản lý trong vai trò
Trưởng phòng Cấp cứu và Hồi sức tích
cực Tim Mạch, C1 Viện Tim Mạch, Bệnh
Viện Bạch Mai. Dẫu biết rằng phía trước
nhà quản lý ấy còn nhiều lắm những
chông gai, thử thách nhưng với bản lĩnh
của người con vùng đất giàu truyền
thống, ông sẽ còn làm được nhiều hơn
nữa để cống hiến cho cuộc đời.
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Tài năng và nhiệt huyết
PGS.TS. Tạ Mạnh Cường sinh ngày 21 tháng 11 năm 1965 trên mảnh
đất Cố đô thuộc xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tuổi thơ ông
đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt trong giai đoạn cuối của cuộc
chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vốn có tư chất thông minh, khả năng tiếp
thu thiên phú, cậu bé Tạ Mạnh Cường ngày ấy đã được gia đình quan tâm tạo
điều kiện để theo đuổi con đường học hành. Không phụ lòng cha mẹ, người
thân và thầy cô, Tạ Mạnh Cường đã xuất sắc thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà
Nội (ĐHYHN) năm 1983.
Luôn ý thức tự học, tự sáng tạo cùng với ý chí vươn lên, sau 6 năm miệt
mài đèn sách, chàng sinh viên Y khoa Tạ Mạnh Cường ngày đó đã đạt được
nhiều thành tích cao trong học tập. Năm 1988, khi đang là sinh viên năm thứ
5 của trường, với thành tích xuất sắc trong học tập, ông được nhà trường cho
phép tham dự kỳ thi tuyển bác sĩ Nội trú bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội.
Vượt qua nhiều thử thách, Tạ Mạnh Cường đã trúng tuyển kỳ thi khó khăn
này và từ năm học thứ 6 (tháng 9 năm 1988), ông là sinh viên Nội trú bệnh
viện khóa 16, chuyên ngành Nội và bắt đầu công tác Nội trú bệnh viện tại
Bệnh viện Bạch Mai, Hà nội.
Năm 1989, ông tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa chuyên ngành Nội - Nhi,
Trường Đại học Y Hà Nội và là bác sĩ Nội trú bệnh viện khóa 16 chuyên ngành
Nội khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, công tác Nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai.
Năm 1992 dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS.BS Phạm Gia Khải và TS.
BS Chu Văn Ý, bác sĩ Tạ Mạnh Cường đã hoàn thành và bảo vệ thành công
luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện với đề tài: “Góp phần chẩn đoán
và điều trị tăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân viêm phế quản mạn tính”. Với
đề tài này, bác sĩ Tạ Mạnh Cường là một trong số ít những bác sĩ nội trú được
Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đánh giá loại xuất sắc và được Trường Đại
học Y Hà Nội khen thưởng về thành tích học tập xuất sắc trong thời gian làm
công tác Nội trú bệnh viện.
Với những thành tích xuất sắc trong học tập và làm việc, năm 1994 bác sĩ Tạ
Mạnh Cường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHYHN cho phép chuyển
tiếp làm nghiên cứu sinh chính quy hệ tập trung, khóa 13 chuyên ngành Bệnh
học Nội khoa mà không phải qua thi tuyển. Hai năm sau (1996) ông nhận bằng
Thạc sĩ ngành Y học, chuyên ngành Bệnh học Nội khoa và được tiếp nhận làm
việc chính thức tại Viện Tim Mạch Quốc Gia, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1998.
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PGS.TS Tạ Mạnh Cường thăm khám bệnh nhân
tại phòng bệnh

Khi nhà khoa học làm quản lý
Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến bác sĩ Tạ Mạnh Cường trong vai trò nhà
quản lý, bởi trước khi đảm nhiệm công tác quản lý ông đã là một nhà giáo tâm
huyết, một người thầy thuốc giỏi, giàu lòng nhân ái, một nhà khoa học tên
tuổi có nhiều đóng góp trong trong sự nghiệp cứu người. Trong thời gian học
tập và công tác, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, năng động và sáng tạo, bác sĩ
Tạ Mạnh Cường đã tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều khóa sinh viên
của Trường Đại học Y Hà Nội, khám và điều trị thành công cho hàng trăm
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều công trình/đề tài nghiên cứu khoa
học đã được nghiệm thu và được ứng dụng trong công tác chữa trị bệnh nhân.
Đề cao vai trò trách nhiệm của bản thân, bác sĩ Tạ Mạnh Cường luôn
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trách nhiệm được giao, luôn cố gắng hoàn thành
công việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào với chất lượng chuyên môn cao nhất.
Không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức, tác phong của người thầy thuốc,
người Đảng viên để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Thực hiện tốt 12 điều Y
đức theo quy định của Bộ Y tế trong quá trình điều trị và phục vụ bệnh nhân;
Bên cạnh đó ông còn tham gia vào công tác giảng dạy đối với các lớp chuyên
khoa, các lớp điều âm tim, điện tâm đồ và phòng thấp tim tại các trường Đại
học: Đại học Dược Hà Nội, Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108,
Học viện Quân Y; Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chỉ đạo khoa của Bộ Y tế,
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PGS.TS Tạ Mạnh Cường chụp ảnh cùng tập thể cán bộ, bác sĩ
phòng C1, Viện Tim mạch , Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai và Viện Tim Mạch Việt Nam; Góp phần tích cực vào các
hoạt động chuyên môn của viện Bộ Nông nghiệp, Bệnh viện Giao thông Vận
tải…; Chủ trì và báo cáo khoa học tại Hội nghị Tim Mạch trong nước, quốc tế
tổ chức trong nước và nhiều Hội nghị Tim Mạch quốc tế tổ chức ở khu vực…
Tham gia nhiều chương trình, tham gia chương trình trái tim cho em, góp đá
xây dựng Trường Sa…
Tính đến nay (2014), PGS.TS.TTƯT Tạ Mạnh Cường đã hướng dẫn
nhiều học viên cao học chuyên ngành Y - Dược bảo vệ thành công Luận văn
Thạc sĩ, hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ y tế,
công bố nhiều bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí Y học có uy tín,
nhiều bài viết tổng quan khoa học, tham gia biên soạn 10 cuốn giáo trình và
sách chuyên khảo, tham khảo. Một trong những công trình mà ông tâm đắc
nhất đó là những mục từ tim mạch mà ông đã tham gia biên soạn trong cuốn
Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam, được Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam
và Nhà xuất bản Y học phát hành năm 2011.
PGS.TS.TTƯT Tạ Mạnh Cường còn là thành viên tích cực của các Hội,
các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế như Hội Tim Mạch Việt Nam,
Hội Tim Mạch can thiệp Việt Nam, Hội Siêu âm tim Việt Nam, Hội Nhịp Tim
Việt Nam, Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam... Ông là chuyên gia
an toàn bức xạ trong lĩnh vực Y tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của cơ
quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) từ năm 2008. Ông đã tham dự,
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng danh hiệu Thày
thuốc Ưu tú của Chủ tịch nước cho PGS.TS Tạ Mạnh Cường

tham gia chủ tọa đoàn và trình bày báo cáo khoa học tại nhiều Hội nghị khoa
học chuyên nhanh được tổ chức ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ông
cũng tham gia Hội đồng chấm, thông qua đề cương, nhận xét nhiều luận văn,
luận án Y, Dược của các Trường ĐHYHN, Đại học Dược Hà Nội, Học viện
Quân Y – Bộ Quốc phòng, với tư cách là ủy viên phản biện, ủy viên, ủy viên
thư ký Hội đồng… Song song với đó, PGS.TS.TTƯT Tạ Mạnh Cường còn
tham gia các Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét chọn, thẩm định, nghiệm
thu nhiều đề tài Khoa học Công nghệ của nhiều Bộ, nhiều nhánh, nhiều tỉnh
thành trong cả nước.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, PGS.TS Tạ Mạnh Cường cho rằng để
có được những thành công, điều quan trọng nhất phải có niềm đam mê và
một sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, không ngại khó, không ngại khổ và rất
cần có một niềm tin.
Phòng Cấp cứu và Hồi sức tích cực Tim Mạch (C1) Viện Tim
Mạch, Bệnh viện Bạch Mai - một dấu ấn quan trọng trong cuộc
sống nghề nghiệp của PGS.TS. TTƯT Tạ Mạnh Cường
Tháng 1 năm 2012, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường được Lãnh đạo Viện Tim
Mạch thành lập Phòng Cấp cứu và Hồi sức tích cực tim mạch mới, có nhiệm
vụ sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh nhân tim mạch trong
những tình trạng đặc biệt hiểm nghèo với địa điểm mới là Phòng C1. Bệnh
phòng C1 lúc đó là một đơn vị hồi sức bệnh nhân mổ tim và khi đó, bệnh
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Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước trao giấy chứng nhận và
quyết định phong tặng học hàm PGS Y học cho TS Tạ Mạnh Cường

phòng C3 đang làm nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân tim mạch. Mục tiêu của
Viện Tim Mạch mà khi đó, Viện trưởng là GS.TS. Nguyễn Lân Việt cũng như
Chi bộ Viện Tim Mạch mà bí thư là TS. Phạm Quốc Khánh, là Viện Tim Mạch
phải có một phòng cấp cứu và hồi sức tích cực hiện đại, có trình độ chuyên
môn cao, xứng tầm với một Viện Tim Mạch Quốc Gia nằm trong Bệnh viện
Bạch Mai là một bệnh viện hạng đặc biệt của đất nước. Phòng cấp cứu C1 phải
cấp cứu được những bệnh nhân nặng nhất về tim mạch, đáp ứng cho nhiệm
vụ chuyên môn của Viện Tim Mạch là nơi tiếp nhận cuối cùng những bệnh
nhân tim mạch nặng từ các bệnh viện địa phương và trung ương khác chuyển
tới. Mục tiêu này nhận được sự ủng hộ tối đa của Lãnh đạo Bệnh viện Bạch
Mai, của PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện,
của PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai mà hiện nay
là Viện trưởng Viện Tim Mạch. Cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các phòng
chức năng của bệnh viện như Phòng Vật tư Trang thiết bị Y tế, Phòng Kế
hoạch Tổng hợp, Phòng Hành chính Quản trị, một bệnh phòng C1 mới hình
thành với chức năng Cấp cứu và Hồi sức tích cực bệnh nhân tim mạch với đội
ngũ nhân viên mới cùng các trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng vào
ngày 8 tháng 6 năm 2012.
Mục tiêu ngay từ ban đầu đặt ra đối với bệnh phòng là bệnh nhân không
phải nằm ghép 2 bệnh nhân một giường và người bệnh phải được chăm sóc
toàn diện, kể cả vệ sinh thân thể và dinh dưỡng. Phải nói đây là những mục
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Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao tặng bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Y tế và kỷ niệm chương Lao động sáng tạo ngành Y tế
cho PGS.TS Tạ Mạnh Cường

rất lớn của Viện Tim Mạch tại thời điểm đó, khi mà chỉ tiêu giường bệnh của
Viện luôn luôn cán mốc 200%, số lượng nhân viên y tế không nhiều, đặc biệt
là lực lượng điều dưỡng còn mỏng, nghiệp vụ chăm sóc toàn diện bệnh nhân
chưa cao...
Trăn trở trước thực trạng trên, Trưởng phòng Tạ Mạnh Cường đã lên
kế hoạch, chủ động tổ chức công tác đào tạo liên tục đối với nhân viên điều
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc toàn diện đối với người
bệnh. Ông đã mạnh dạn đề xuất Ban lãnh đạo Bệnh viện, Viện xây dựng cơ
sở vật chất cho phòng, bổ túc nghiệp vụ cho nhân viên, cho y tá, hộ lý và ngay
cả các bác sĩ, mặc dù khi đó phần lớn các bác sĩ đều đã có trình độ sau đại
học, phát triển, nâng cấp kỹ thuật khám chữa bệnh, khuyến khích động viên
cán bộ nhân viên, ưu đãi người lao động chú ý đến tất cả mọi người, y tá, hộ
lý, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của họ, chăm sóc cho bệnh nhân….
Thường xuyên tổ chức các khóa học về kỹ năng chăm sóc, kiểm soát nhiễm
khuẩn đối với nhân viên y tế. Bên cạnh đó, ông còn tạo điều kiện để Bệnh
phòng C1 đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ bác sĩ cũng
như nhân viên điều dưỡng. Hằng năm đều tổ chức thi đua đạt thành tích xuất
sắc. Đặc biệt trong năm 2012 đã tổ chức bình bầu thi đua và được đề nghị là
Bệnh phòng đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh
nhân. Đến nay, 100% bác sĩ, nhân viên y tá, điều dưỡng trong Bệnh phòng đều
đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
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Tập thể Phòng Cấp cứu và Hồi sức tích cực tim mạch - C1, Viện Tim
Mạch, Bệnh viện Bạch Mai - trong một chuyến đi nghỉ hè năm 2014

Toả sáng nhân cách của một người thày thuốc có tâm, có tài
Là người có nhiều nhiều năm công tác trong ngành Y, bác sĩ Tạ Mạnh
Cường nhận thấy rằng sự bình tĩnh và tự tin và có một kiến thức nghề nghiệp
vững vàng là những yếu tố quan trọng của người đứng đầu một khoa hồi sức
cấp cứu bệnh nhân tim mạch. Vì vậy ông luôn lấy việc đi sâu đi sát bệnh nhân,
quan tâm đến nhân viên để thấu hiểu học là cách để điều hành tổ chức và
phân công công việc tốt nhất. Hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu là
biểu hiện của cái tâm – cái tâm nhiệt huyết, cái tâm cống hiến hết mình cho
công việc.
Ở mỗi lĩnh vực quản lý công tác ngành nghề khác nhau thì phương
thức, nhiệm vụ khác nhau nhưng điều cốt lõi cần phải có ở nhà quản lý đó
chính là những giá trị của “Tâm” và “Tài”. Những giá trị đó thể hiện ở tầm
nhìn chiến lược, định hướng phát triển cho cơ quan, đơn vị công tác, chính
sách ưu đãi quan tâm tới nguồn nhân lực (cụ thể là nhân viên, đồng nghiệp),
đặc biệt là cách ứng xử trong từng hoàn cảnh, từng công việc cụ thể. Và đối với
nhà quản lý trong ngành Y, tâm thể hiện ở cách làm việc, cách quản lý phân
công công việc một cách khoa học, hợp lý; là yêu nghề, yêu người, thương yêu
quý trọng bệnh nhân, quý mến đồng nghiệp; tâm là làm việc thiện, giúp cho
bệnh nhân có thể trạng tốt nhất, làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Tài là khả
năng nắm vững chuyên môn cả về lý thuyết và thực hành, năng lực làm việc
và tầm nhìn chiến lược… Khi đã có đủ hai yếu tố đó họ sẽ làm được nhiều
hơn nữa, giải quyết tốt mọi tình huống và triệu chứng riêng cho từng ca bệnh,
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người bệnh… trọn sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc nhân dân.
Thấm thoát cũng đã gần 03 năm từ khi đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng
Cấp cứu và Hồi sức tích cực Tim mạch - C1 Viện Tim Mạch Việt Nam, dù khi
trực tiếp khám chữa bệnh hay làm công tác quản lý thì PGS.TS.BS Tạ Mạnh
Cường vẫn giữ cho mình một trái tim ấm và một cái đầu lạnh để mang tình
yêu đến với những bệnh nhân và để đưa phòng Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Tim mạch - C1 Viện Tim Mạch Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.
Bao nhiêu tâm huyết và bao nhiêu tài năng có lẽ bác sĩ Tạ Mạnh Cường
đã dành cả cho Y học, cho người bệnh và cho xã hội... Dù 25 năm hay nhiều
hơn nữa thì “trái tim ấm” của bác sĩ Tạ Mạnh Cường vẫn tràn đầy yêu thương
sưởi ấm bao mảnh đời bất hạnh và “cái đầu lạnh” sẽ cuốn ông đi, đi tìm câu
trả lời cho những trăn trở… của một người thày thuốc tận tâm về nghề nghiệp
của mình.
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Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời
là mãi mãi xanh tươi - giá trị “Tâm” và “Tài”
của người quản lý không chỉ thể hiện ở góc độ của tầm
nhìn chiến lược, của định hướng phát triển mạnh và
vững cho cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng hơn cả chính
là các chính sách, quyết sách vừa phù hợp, vừa đảm bảo
quyền lợi của nhân viên, đồng nghiệp và cách ứng xử
trong từng hoàn cảnh, từng công việc cụ thể của người
chèo lái con thuyền lãnh đạo
Tạ Mạnh Cường

