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Hội thảo Giới thiệu Điều dưỡng Chăm sóc Người cao tuổi tại
Nhật Bản
Nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về công việc của các Điều dưỡng viên khi chăm sóc người cao tuổi, Đại
học Duy Tân đã phối hợp với Đại học Shizuoka (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Điều dưỡng
chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản” vào chiều ngày 6/3/2017 tại Phòng 404 - Số 3 Quang Trung, Tp.
Đà Nẵng. Hội thảo có sự tham dự của TS. Hiruma Yoichi và ThS. Amano Yukai là giảng viên của Đại
học Shizuoka cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Điều dưỡng - Đại học Duy Tân.

Đông đảo sinh viên Khoa Điều dưỡng tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các giảng viên của Đại học Shizuoka đã giới thiệu đến sinh viên Duy Tân một số công việc
của Điều dưỡng viên khi chăm sóc người cao tuổi tại các Viện dưỡng lão cũng như nhu cầu về nguồn
nhân lực Điều dưỡng tại đất nước Nhật Bản. Người dân Nhật Bản có tuổi thọ cao và phần lớn người cao
tuổi thường lựa chọn sống trong các Viện dưỡng lão khi về già. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhân
lực trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân và người già ở Nhật Bản ngày càng trở nên trầm trọng. Bởi vậy,
những sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng trong đó có sinh viên Việt Nam luôn được chào đón khi
đến làm việc tại các Viện dưỡng lão ở Nhật Bản. Công việc cụ thể của các Điều dưỡng viên tại các Viện
dưỡng lão Nhật Bản thường là: Chăm sóc sinh hoạt thường ngày của người già và người bệnh, Theo dõi
tình trạng sức khỏe người già, Hỗ trợ cho người già ăn uống,...
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ThS. Amano Yukai hướng dẫn một số cách chăm sóc cho người bệnh và người cao tuổi

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các giảng viên của Đại học Shizuoka đã dành nhiều thời gian trình bày về
cách phòng bệnh các bệnh lở loét và bệnh co cứng cơ ở người cao tuổi. Đây là hai bệnh thường gặp ở
người già do tuổi cao, sức yếu, khó khăn trong việc vận động, các khớp xương bị xơ hóa, bít tắc dòng
máu ở da và mô dưới da nơi xương bị chèn ép. Để phòng tránh cho người già không mắc phải những
bệnh này, các Điều dưỡng viên nên thường xuyên xoa bóp và thay đổi vị trí nằm cho người già để thúc
đẩy quá trình tuần hoàn máu, cho người già nằm giường có đệm mềm mại thay cho các loại chiếu cứng,
nên có những bài tập vận động nhẹ nhàng cho người già,...

Sinh viên Nguyễn Thị Diệu Uyên (Lớp K20 YDD2) chia sẻ: “Hội thảo ngày hôm nay đã giúp em hình
dung rõ hơn về công việc của một Điều dưỡng viên và biết thêm nhiều cách chăm sóc sức khỏe cho người
cao tuổi để có thể áp dụng cho công việc trong tương lai. Thông qua mối quan hệ hợp tác với các trường
đại học và cơ sở y tế, Đại học Duy Tân đã mang đến cho chúng cơ hội tiếp cận với những kiến thức - kỹ
năng mới từ nhiều đất nước tiên tiến cũng như cơ hội thực hành nâng cao tay nghề để tự tin hơn khi bước
vào thực tế công việc.”

(Truyền Thông)
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