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There are no translations available.
Từ khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Công tác Xã hội của ngành Y tế và trở về nước năm
2013, tôi đã thay đổi nhiều từ nhận thức, tư duy, ngoại hình và tính cách. Tôi biết yêu thương và
chăm sóc bản thân mình, sống lạc quan hơn, tuy nhiên, sự bùng nổ mạnh mẽ nhất là thay đổi
về nhận thức và tư duy.

Trước đây tôi chấp hành mọi yêu cầu của cấp trên giao phó mà không phản biện dù biết những
điều đó có thể chưa thực sự phù hợp. Tôi luôn lo lắng và làm theo những điều người khác muốn
hơn chính kiến của bản thân mình. Tôi sợ thất nghiệp, sợ làm mất lòng Sếp nếu tôi thẳng thắn
nói ra suy nghĩ của mình. Nỗi sợ hãi vây lấy tôi bao gồm cả việc làm gì để sống, lấy gì để nuôi
con, nói sao với mọi người.

Nhưng sau khi tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến đầy tính nhân văn, giao tiếp và trải nghiệm đa
dạng với nhiều người đến từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, tôi nhận thức rõ giá trị và
cuộc sống của bản thân. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thẳng thắn và chân thành nói
lên chính kiến của mình, tự tin và mạnh dạn tranh luận hoặc phân tích thấu đáo để bảo vệ quan
điểm. Với nhiệt huyết và tâm thế háo hức được cống hiến sau khi hoàn thành chương trình học,
tôi vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai các kế hoạch, trong khi kiến thức về
công tác xã hội ngành y tế dường như hoàn toàn mới mẻ nơi đây. Không nản lòng, tôi bóc tách
từng nội dung, khéo léo lồng ghép kỹ năng mềm, kiến thức về công tác xã hội vào bài giảng, áp
dụng trong công việc và đưa vào chương trình chung của trường. Trên cương vị Phó Trưởng
khoa phụ trách hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, và chương trình thực tập bệnh viện của
sinh viên, tôi đã góp phần cải thiện phương pháp dạy, giáo dục nhân lực y tế theo hướng học
tập chủ động, giảng viên tích cực và chất lượng. Mong ước của tôi đơn giản là đào tạo nên
những nhân viên điều dưỡng tương lai có đạo đức, kỹ năng tay nghề tốt để phục vụ và chăm
sóc cho người dân. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn đưa ra các vấn đề xã hội để sinh viên có
cách nhìn rộng mở hơn, đồng thời khuyến khích họ tham gia các hoạt động vì cộng đồng như
chương trình “Nồi cháo tình thương” cho bệnh nhân đang chữa bệnh tại bệnh viện Ung bướu Đà
Nẵng, “Chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện”. Sinh viên điều dưỡng được đánh giá cao thông
qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen tập thể
sinh viên tiêu biểu khu vực miền Trung năm học 2015 – 2016.

Với cộng đồng xung quanh, tôi đã lên chương trình và thực hiện 25 khoá tập huấn cho gia đình
người tâm thần về cách chăm sóc, cách giúp họ hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ phụ huynh của trẻ
khuyết tật trí tuệ các liệu pháp hành vi và nhận thức tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó,
họ hiểu hơn về tầm quan trọng và trách nhiệm của gia đình đối với người tâm thần. Nhận thức
của người dân dần thay đổi, họ không còn nghĩ ngành công tác xã hội là từ thiện nữa mà còn là
công tác hỗ trợ họ nhận diện và phát huy tiềm lực của chính mình.
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Làm được những điều mình đam mê và mang lại hạnh phúc cho người khác chính là giá trị
cuộc sống mà tôi đang theo đuổi. Hiện tôi vẫn đang tìm cho mình con đường đi để sống và làm
việc đúng với đam mê của mình, tự đặt mình vào nơi mọi người hiểu mình, nơi giá trị sống của
tôi được tôn trọng.

Đà Nẵng, 6/01/2017

ĐÀM THỊ KIM ÂN

Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng
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