
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 
 

TÓM TẮT DỰ ÁN 
 

1. Tên Dự án 

Chương trình đào tạo điều dưỡng trưởng chăm sóc người cao tuổi tại Thành phố Đà Nẵng  

 

2. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án 

Trong tương lai, tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh tại Việt Nam do sự phát triển của nền 

kinh tế, những thay đổi trong lối sống và những đổi mới trong công nghệ y học. Do vậy, không 

tránh khỏi sự gia tăng của các căn bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý và các bệnh mãn tính cũng 

như các bệnh do lối sống. Chính vì vậy, những kiến thức và kỹ năng về chăm sóc điều dưỡng và các 

sáng kiến phòng ngừa tiên tiến càng trở nên cần thiết. Nhật Bản đang nỗ lực nhằm làm giảm các 

bệnh rối loạn và ngăn ngừa sự suy giảm sức khỏe có liên quan đến lối sống cân bằng với môi 

trường bằng việc thiết lập hệ thống điều dưỡng chuyên sâu bên cạnh việc nâng cao các kỹ năng điều 

dưỡng.  

Công tác chuyển giao kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng theo phong cách Nhật Bản cho Việt Nam 

cần thúc đẩy sự khác biệt về chức năng giữa bệnh viện, gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân tại Việt Nam, nơi mà nhu cầu về các bệnh viện đang dần tăng.  

Thành phố Seki đã có thành tích về nâng cao chất lượng của điều dưỡng viên và nhân viên 

chăm sóc người cao tuổi (Kaigo) nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện, cơ sở chăm sóc người 

cao tuổi và các trường đại học trong thành phố. Bên cạnh đó, Thành phố Seki hy vọng sẽ giới thiệu 

với Việt Nam các trang thiết bị y tế và dụng cụ chăm sóc người cao tuổi phát huy những kỹ thuật 

sản xuất dao kéo của thành phố.. 

 

3. Mục tiêu Dự án 

Góp phần giải quyết các vấn đề về chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam như: “bệnh nhân cao 

tuổi nằm liệt giường” và “hạn chế bệnh nhân cao tuổi bị mất trí nhớ” bằng cách chuyển giao những 

khái niệm và kỹ năng điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi của Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng 

điều dưỡng. 

 

4. Địa bàn Dự án:  Thành phố Đà Nẵng 

 

5. Đối tượng hưởng lợi 

Các điều dưỡng đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế và các cá nhân có bằng điều 

dưỡng đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: Khoảng 300 người; đối tượng hưởng lợi gián tiếp: Khoảng 3.000 

người. 

 

6. Kết quả mong đợi 

Đội ngũ cán bộ nòng cốt trong hoạt động điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi (dưới đây gọi 

là “điều dưỡng trưởng”) được tập huấn các kỹ năng chăm sóc người cao tuổi theo mô hình của Nhật 
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Bản và nhờ sự hoạt động tích cực của đội ngũ điều dưỡng trưởng này chất lượng điều dưỡng sẽ 

được nâng cao, chất lượng cuộc sống (QOL) của bệnh nhân nội trú được cải thiện. 
 

7. Các hoạt động chính 

■ Phái cử chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam. 

1. Phái cử 2 giảng viên tiếng Nhật và 2 hướng dẫn viên chăm sóc người cao tuổi đến địa bàn 

Dự án để dạy tiếng Nhật và thực hiện tập huấn kỹ năng chăm sóc người cao tuổi trong vòng khoảng 

9 tháng. 

2. Phái cử các giảng viên chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi và điều dưỡng từ Trường 

Đai học Chubu Gakuin để giảng dạy các bài học chuyên sâu về chăm sóc người cao tuổi.  

3. Phái cử các giảng viên chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi từ Nhật Bản đến để thực 

hiện giám sát đánh giá các lớp thực hành chăm sóc người cao tuổi từ đó tiến hành nâng cao chất 

lượng và phổ cập thực tiễn.  

■ Tiếp nhận học viên sang Nhật đào tạo. 

1.Tiếp nhận 03 giảng viên điều dưỡng từ Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng sang 

Nhật Bản đào tạo. Những học viên này sẽ có cơ hội tham gia khóa đào tạo 5 ngày tại các cơ sở 

chăm sóc người cao tuổi của Đại học Chubu và thành phố Seki. 

2. Triển khai khóa tập huấn 6 tuần cho hơn 20 học viên tại thành phố Seki (2 tuần học về kỹ 

thuật tại Trường Đại học Chubu Gakuin và 4 tuần thực tập tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi   

 

9. Thời gian thực hiện  

 Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017 

 

10. Cơ quan thực hiện  

-  Phía Nhật: Hiệp hội Giáo dục Gifu Seibi Gakuin, Trường Đại học Chubu Gakuin  

-  Phía Việt Nam: Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng        


