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NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 

Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường 

THCS Phúc Lợi đã kết hợp với Bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên vào sáng chủ nhật ngày 07 tháng 11 năm 2020. 

 

Với đặc thù công việc của nhà giáo thường xuyên đứng lớp giảng dạy, nhà 

trường đã lựa chọn gói khám sức khỏe tổng quát từ khám lâm sàng, chẩn đoán 

hình ảnh đến các xét nghiệm, đặc biệt là nội soi tai mũi họng, siêu âm ... để tầm 

soát những bệnh do nghề nghiệp mà giáo viên hay mắc phải; đồng thờ giáo viên 

cũng được đăng ký khám theo nguyện vọng của bản thân.   

Trong quá trình kiểm tra, mỗi CBGVCNV đều được các bác sĩ tư vấn về 

tình trạng sức khoẻ, về các nội dung cần khám và tầm soát sớm các bệnh nguy 



hiểm, khắc phục những thói quen không tốt để tăng cường sức đề kháng và dẻo dai 

cho cơ thể. Kết hợp với các kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm, mỗi cán bộ giáo 

viên sẽ kiểm soát được tình trạng sức khoẻ thực tế và có cách chăm sóc phù hợp 

cho bản thân. 

 

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên hàng năm thể hiện 

sự quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động của Lãnh đạo 

và Công đoàn nhà trường, giúp các cán bộ giáo viên phát hiện và chủ động phòng 

tránh, điều trị bệnh kịp thời để yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao.  

Dưới đây là một số hình ảnh khám sức khỏe CBGV, NV nhà trường năm 

học 2020-2021: 



 

 



 

 



 

 


