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THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG
TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Khúc Kim Lan - Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương
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Abstract: The industrial revolution 4.0 has been creating unprecedented breakthroughs in the
development of all aspects of humanity. Capturing and mastering the achievements of this
revolution will create new opportunities, contribute to shorten the gap in development between
countries. On the other hand, it also gives big challenges if we do not keep up with the general
development. This article addresses the opportunities and challenges of nursing training in
Vietnam in the context of the fourth industrial revolution.
Keywords: Opportunities, challenges, nursing training, the fourth industrial revolution.
1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nhân loại đang
tác động mạnh mẽ đến các quốc gia trên thế giới, trong đó
có Việt Nam. Cuộc cách mạng này đang mở ra những cơ
hội cho các quốc gia nâng cao năng suất lao động, rút ngắn
khoảng cách phát triển khi công nghệ số, công nghệ tự động
hoá và công nghệ thông minh được ứng dụng rộng rãi trong
mọi mặt của đời sống. Trong bối cảnh Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư phát triển với tốc độ và sự lan toả nhanh,
các quốc gia đang phát triển, trong đó có nước ta đang đứng
trước những thách thức không nhỏ về sự cạnh tranh với các
nền kinh tế phát triển do sự lạc hậu về công nghệ, chậm đổi
mới về cách thức tổ chức lao động, trình độ quản lí, nguy cơ
thất nghiệp do không đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn
nhân lực có trình độ cao… Việt Nam là một quốc gia có lực
lượng lao động đông, tuy nhiên, trình độ, kĩ năng thấp đang
trở thành yếu tố bất lợi đối với sự phát triển.
Trước thời cơ và thách thức đó, vấn đề đặt ra đối với
Việt Nam là cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực để tạo
nền tảng cơ bản đáp ứng đòi hỏi của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, trước hết là trong các lĩnh vực
như công nghệ thông tin, tự động hoá, điện tử viễn thông,
y tế, giáo dục. Trong Y học, việc sử dụng robot, các thiết
bị thông minh cho việc khám chữa bệnh đã được ứng
dụng. Đối với ngành Điều dưỡng dịch vụ - chăm sóc điều
dưỡng bằng kết nối từ xa với khách hàng thông qua máy
ảnh, ống nghe kĩ thuật số và bluetooth, màn hình chip, tư
vấn trực tuyến hay robot điều dưỡng, đã tạo ra những thời
cơ và thách thức mới.
Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết đề cập về thời cơ
và thách thức của đào tạo điều dưỡng trước bối cảnh của
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng công tác đào tạo điều dưỡng ở Việt
Nam hiện nay

Hoạt động điều dưỡng là một hoạt động quan trọng,
đó là sự kết hợp giữa điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng
phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Để hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình, cán bộ điều dưỡng phải sử dụng kiến
thức, kĩ năng giao tiếp để động viên, an ủi và giúp đỡ
người bệnh nhằm duy trì sức khỏe, xoa dịu nỗi đau về thể
chất và tinh thần; đồng thời giúp họ chiến thắng được
bệnh tật. Hiện nay, chuyên ngành điều dưỡng đã và đang
phát triển trở thành một ngành học đa khoa, có nhiều
chuyên khoa sau đại học và song hành phát triển cùng
với các chuyên ngành y, dược, y tế công cộng…
Theo kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống
khám chữa bệnh của Bộ Y tế giai đoạn 2015-2020, Việt
Nam cần bổ sung thêm 83.000 điều dưỡng. Theo một số
nghiên cứu gần đây và số liệu tại Hội thảo “Nâng cao
năng lực của giảng viên Điều dưỡng của Hiệp hội các
trường đại học, cao đẳng Việt Nam” tháng 10/2018 cho
thấy: hiện nay cả nước có 32 trường đại học có đào tạo
điều dưỡng trình độ đại học, mỗi năm đào tạo khoảng
4.000 sinh viên. Theo kết quả nghiên cứu của Cục Khoa
học công nghệ và Đào tạo và Hội điều dưỡng Việt Nam
năm 2015, cứ 4 điều dưỡng mới ra trường thì chỉ có 01
điều dưỡng có việc làm đúng chuyên ngành. Số liệu nhân
lực cán bộ y tế năm 2017 cũng cho thấy: toàn quốc có
118.030 điều dưỡng, 17.456 hộ sinh. Tỉ lệ điều dưỡng,
hộ sinh/bác sĩ hiện nay là 1,82. Trong khi đó, ở khối các
nước ASEAN, tỉ lệ điều dưỡng và hộ sinh của Việt
Nam/1.000 dân đứng hàng thấp và chỉ hơn Myanmar,
Lào, Campuchia. Để đạt được tỉ lệ số điều dưỡng trên số
dân ngang bằng với Brunei (2015), Việt Nam cần số
lượng điều dưỡng gấp 4,5 lần so với hiện nay và để đạt
được ngang bằng với Singapore (2016), Việt Nam cần
tăng số lượng điều dưỡng gấp 5,0 lần…
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu điều
dưỡng, đó là: dân số già làm gia tăng nhu cầu chăm sóc;
nhiều điều dưỡng bỏ nghề do công việc vất vả, áp lực về
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tâm lí và thời gian làm việc; không đủ thời gian để chăm
sóc gia đình… Rất nhiều nước phát triển trên thế giới
như: Hoa Kì, Đức, Canada, Nhật Bản không có đủ điều
dưỡng để tuyển, vì vậy các nước này đưa ra chính sách
thu hút về thu nhập và gia hạn thị thực để tuyển điều
dưỡng có trình độ tay nghề ở các nước đang phát triển.
Vấn đề di cư điều dưỡng đang diễn ra trên phạm vi toàn
cầu. Các dòng di cư điều dưỡng từ những nước kém phát
triển sang các nước đang phát triển và từ nước đang phát
triển sang nước phát triển.
Sự phát triển không đồng đều và đa dạng của ngành
điều dưỡng là xu thế tất yếu, dẫn tới nhu cầu chuẩn hóa
hệ thống đào tạo, chuẩn hóa trình độ điều dưỡng viên và
sự công nhận lẫn nhau về trình độ điều dưỡng giữa các
nước khi vực ASEAN, mở ra nhiều cơ hội cho ngành
điều dưỡng trong thời gian tới; tuy nhiên cũng là thách
thức cho các trường đào tạo ngành điều dưỡng trình độ
đại học, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0 hiện nay. Đòi hỏi các trường phải nâng cao
chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực điều dưỡng
chất lượng cao cho đất nước, tiến tới hội nhập khu vực
và thế giới.
2.2. Thời cơ và thách thức trong đào tạo điều dưỡng
trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
2.2.1. Về thời cơ
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang phát
triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết
nối số hóa - vật lí - sinh học với sự đột phá của Internet
vạn vật và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)
làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Hiện nay,
công nghệ IoTs đã và đang chiếm lĩnh vai trò rất quan
trọng trong việc tổ chức đào tạo qua Internet. Internet cho
phép tổ chức đào tạo linh hoạt về thời gian, không gian
học tập; nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp với điều
kiện và nhu cầu các đối tượng khác nhau cũng như của
các cá nhân.

Như vậy, các yếu tố “điện tử hóa tài liệu học tập”, sử
dụng “thiết bị thông minh và thế giới trực quan” sẽ mở
ra hướng tổ chức đào tạo hoàn toàn khác biệt so với
những gì mà giáo dục truyền thống đã thấy.
- Điện tử hóa tài liệu học tập: Đây là một nội dung
quan trọng, cốt lõi của sự thay đổi trong tổ chức đào tạo
ngành Y nói chung, đào tạo điều dưỡng nói riêng. Ứng
dụng công nghệ điện toán đám mây và số hóa các tài liệu
học tập và kết nối các tài liệu tham khảo, cập nhật sẽ giúp
ích rất lớn cho người học tiếp cận thông tin theo hướng
“thông tin mở”, cho phép không hạn chế về không gian,
thời gian cũng như tăng tính hấp dẫn và mức độ tương
tác trong học tập. Ngoài ra, việc ứng dụng các video dạy
học và E-Learning sẽ tăng hiệu quả học tập và góp phần
tạo điều kiện “mở” trong giáo dục. Người học có thể tiếp
cận các tài liệu học tập của thế giới một cách dễ dàng hơn
rất nhiều trong một tương lai rất gần. Việc tổ chức “thư
viện điện tử” và hiện đại hóa thư viện điện tử của các
trường đại học là một yêu cầu cấp bách. Một thư viện
điện tử trong trường đào tạo điều dưỡng cần có nhiều tài
liệu, hình ảnh, minh họa được số hóa.
- Thiết bị thông minh và thế giới trực quan: Cho phép
các thiết bị thông minh tham gia vào lớp học, người dạy
- người học và người học - người học có thể chia sẻ, cộng
tác với nhau trong suốt quá trình học tập là bước tiến
ngoạn mục của phương pháp giáo dục y học. Trong đào
tạo điều dưỡng hiện nay, một yêu cầu cấp bách là các
trường cần được trang bị các thiết bị trực quan được số
hóa. Chẳng hạn, phần mềm về giải phẫu hay giải phẫu
bệnh sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học tập của sinh viên
điều dưỡng; trong khi việc học Giải phẫu hoặc môn Giải
phẫu bệnh không nhất thiết phải thực hành trên xác người
như cách dạy - học truyền thống trước đây. Điều này vừa
tiết kiệm chi phí bảo quản xác để học tập, cho phép sinh
viên học ở bất cứ thời điểm nào mà còn giải quyết được
các trở ngại về đạo đức cũng như vấn đề văn hóa của
cách giảng dạy truyền thống của môn
Giải phẫu người. Sự hỗ trợ của công
nghệ IoT sẽ cho phép các thao tác kĩ
thuật của người học không khác là mấy
so với thực hiện trên người bệnh, do đó
làm tăng tính hiệu quả trong đào tạo tiền
lâm sàng. Các phần mềm tương tác khác
còn cho phép người học tương tác với
các trường hợp bệnh cụ thể về mức độ
phức tạp của diễn biến bệnh; cho phép
cụ thể hóa cách học dựa trên vấn đề
(Problem Based Learning) bằng công
nghệ IoT. Với công nghệ IoT, việc hội
chẩn, quyết định các giải pháp điều trị,
Hình. Các yếu tố cơ bản của công nghệ IoTs
tư vấn điều trị từ xa của các chuyên gia
trong GD-ĐT
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chuyên môn sâu thông qua Telemedicine trở lên đơn
giản, chính xác và hiệu quả cao.

học để chủ động tìm kiếm những thông tin cập nhật, biến
những thông tin đó thành tri thức của mình.

2.2.2. Về những thách thức

3. Kết luận
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc ứng dụng
công nghệ IoT trong giáo dục phát triển mạnh mẽ như
hiện nay đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức to
lớn cho các cơ sở đào tạo nhân lực y tế nói chung, các
trường đào tạo điều dưỡng nói riêng. Một trong những
đòi hỏi hàng đầu của chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh
hiện nay là cần có một đội ngũ giảng viên có trình độ,
năng lực chuyên môn tốt, có ngoại ngữ giỏi, có kĩ năng
giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng và cá thể một
cách hệ thống và hoàn hảo; từ đó sẽ đào tạo ra nguồn
nhân lực điều dưỡng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của xã hội, từng bước hội nhập với khu
vực và thế giới.

Bên cạnh những cơ hội mới, cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức cho các cơ sở đào
tạo chuyên ngành điều dưỡng. Những kĩ thuật tiên tiến,
những ứng dụng công nghệ thông minh sẽ được áp dụng
vào trong việc điều trị và chăm sóc người bệnh, điển hình
như E-learning, học từ xa, xã hội học tập ảo, hội nghị
video và các phương pháp chẩn đoán, điều trị, tư vấn
chăm sóc trực tuyến khác. Điều này đòi hỏi các nhà
trường cần đổi mới phương thức dạy học và nâng cao
chất lượng dạy học, cập nhật chương trình đào tạo tiến
bộ, bám sát thực tế, có ứng dụng những công nghệ tiên
tiến nhất hiện nay để thu hút sinh viên đến với mình với
chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, sinh viên
điều dưỡng cần được đào tạo để có tay nghề cao, kĩ năng
giao tiếp, ứng xử tốt, cập nhật kiến thức tiên tiến với trình
độ ngoại ngữ giỏi; từ đó mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của người bệnh và cạnh tranh với thị trường lao
động khu vực và thế giới.
2.2.3. Một số điểm cần lưu ý để nâng cao chất lượng đào
tạo điều dưỡng trước bối cảnh cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0
- Về công tác tuyển sinh: Các nhà trường cần tuyển
sinh viên đầu vào có thêm tiêu chí ngoại ngữ (để học tập
nâng cao trình độ, tay nghề, cập nhật thông tin chuyên
ngành mới trên thế giới).
- Các trường cần cập nhật, đầu tư các máy móc trang
thiết bị hiện đại, tập huấn cách sử dụng máy móc, sử
dụng Internet hiệu quả trong dạy, học và nghiên cứu khoa
học; rèn luyện sinh viên điều dưỡng sử dụng những
phương tiện, máy móc hiện đại, tận dụng công nghệ số
trong chăm sóc, điều trị.
- Các trường nên áp dụng hình thức lớp học từ xa,
thiết bị từ xa, phòng thí nghiệm, thư viện điện tử… dưới
sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh, tạo điều kiện thuận
lợi cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu.
- Các trường cần xây dựng và phát triển trung tâm
huấn luyện kĩ năng lâm sàng cùng với các mô hình mô
phỏng hiện đại như bệnh nhân mô phỏng có các bộ phận
gần giống như người thật, có thể biểu cảm cảm xúc và
ngôn ngữ, tạo cơ hội cho sinh viên có kĩ năng thực hành
tiền lâm sàng tốt trước khi đi thực hành lâm sàng.
- Các trường cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng
lực cho giảng viên; bồi dưỡng kĩ năng tự nghiên cứu, tự
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