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Lễ Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng viên quốc tế tại Đại học Duy 

Tân 

 

Tối ngày 12/5/2016, Khoa Điều dưỡng Đại học Duy Tân phối hợp với Đoàn trường tổ chức Lễ Kỷ niệm 

Ngày Điều dưỡng viên quốc tế tại hội trường 713, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có 

   . T  Nguyễn Ngọc Minh -  hó  iệu trư ng nhà trường, Th .    Nguyễn  u nh Ngọc - Trư ng 

 hoa Điều Dưỡng, Điều dưỡng trư ng c c bệnh viện trên   a bàn thành phố c ng   ng   o c c bạn sinh 

viên  hoa Khoa Điều dưỡng Đại học Duy Tân. 

  

  

PGS. TS Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ tại buổi lễ 

 

Tại buổi lễ  ỷ niệm, c c  h ch mời c ng c n bộ, gi ng viên, sinh viên Khoa Điều dưỡng Đại học Duy 

Tân  ã c ng nhau  n lại ý nghĩa l ch sử ngành Điều dưỡng thế giới và Việt Nam. Câu chuyện về bà 

Florence Nightingale  ược  ể lại  ể nhắc nhớ về c ng lao của “Nữ c ng tước với cây  èn” cho sự  hai 

sinh của ngành Điều dưỡng. 

 

   . T  Nguyễn Ngọc Minh -  hó hiệu trư ng Đại học Duy Tân chia sẻ tại buổi lễ: “Điều dưỡng là nghề 

đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng về lĩnh vực chuyên môn và kĩ năng phục vụ người bệnh. Trong lĩnh vực y 

tế, ngành Điều dưỡng hiện nay đang từng bước phát triển song song cùng các ngành điều trị, chiếm giữ 

vị trí quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.Khoa Điều dưỡng Đại học Duy 

Tân những năm qua rất chú trọng đến việc gắn kết giữa nhà trường với các bệnh viện trên địa bàn thành 

phố để tạo môi trường thực hành rộng mở cho sinh viên. Những „điều dưỡng viên tương lai‟ còn được 

chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, y đức, tiếng Anh chuyên ngành để nâng cao cơ hội việc làm sau 
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khi ra trường, tự tin bước ra thị trường lao động „mở‟ khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế 

ASEAN.” 

  

  

 Đông đảo các Thầy cô và các bạn Sinh viên tham gia nghi thức thắp nến tri ân, tưởng nhớ công lao của 

Florence Nightingale 

  

Trong chư ng tr nh, Đoàn  hoa  ã tổ chức cuộc thi “Duyên d ng Điều dưỡng” nh m t n vinh vẻ   p và 

tài n ng của c c bạn sinh viên  iều dưỡng.  au v ng s  loại diễn ra trước  ó, ban gi m  h o  ã chọn ra 

 ược 6 gư ng m t  u t sắc nh t  ể bước vào  êm chung  ết. Qua c c v ng thi: tr nh diễn với trang ph c 

 louse, n ng  hiếu tự chọn, ứng  ử, c c sinh viên Khoa Điều dưỡng  ã thể hiện  ược vẻ   p toàn diện về 

tâm hồn, trí tuệ, h nh thể và  ỹ n ng sống của m nh. Kết qu  chung cuộc,  i i Nam vư ng thuộc về sinh 

viên Đào  ữu Trung  K20 CD , gi i Duyên d ng  ã thuộc về thí sinh Tr n Th  Kiều  nh  K20 DD3 .  

 

Cũng trong  hu n  hổ chuỗi hoạt  ộng chào mừng Ngày Điều dưỡng viên quốc tế 12/5,  an ch p hành 

Đoàn  hoa c n tổ chức gi i bóng    nữ nh m tạo sân ch i rèn luyện sức  hỏe cho c c bạn sinh viên.  au 

những màn c u n y lửa, những  ội bóng  u t sắc  ã  ược trao thư ng:  ội K19 DD1  ã  u t sắc giành 

gi i Nh t, gi i Nh   ược trao cho  ội K20 DD1, và gi i  a thuộc về K19 DD3. 

 

Lễ Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng viên quốc tế là hoạt  ộng ý nghĩa nh m t n vinh người s ng lập của ngành 

 ồng thời là c  hội  ể sinh viên  hoa Điều dưỡng thể hiện tài n ng, sức sống của tuổi trẻ và tâm huyết với 

ngành nghề m nh theo học.  uổi lễ  hép lại với  h ng  hí lắng  ọng của “nghi thức thắp nến” tri ân, 

tư ng nhớ c ng lao của Florence Nightingale - người ph  nữ  ược c  thế giới t n  ính b i l ng nhân hậu, 

 h ng qu n ngại  hó  h n, hi sinh tuổi trẻ  ể ch m sóc cho những người ốm  au bệnh tật nghèo khó. 
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(Truyền Thông) 

 

 


