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1. Lịch sử ngày Điều dưỡng quốc tế 
History of International Nursing Day - IND 

 Hội Đồng Điều Dưỡng Quốc tế 

(International Council of Nurses - 

ICN) bắt đầu tổ chức IND vào năm 

1965 

 ICN lấy ngày 12 tháng 5 là ngày 

sinh của Florence Nightingale là 

IND. 

 IND: được tổ chức ở các nước trên 

thế giới để ghi nhận sự đóng góp của 

người ĐD đối với xã hội 



2. Florence Nightingale là ai? 
     Who is Florence Nightingale (1) 

• Sinh ngày 12.5.1820 tại Italia 

• Dòng dõi quý tộc Anh quốc 

• Có học thức rộng và biết nhiều ngoại ngữ 

• Từ nhỏ mang hoài bão CS người ốm, từ 
bỏ giàu sang chọn nghề CS người nghèo 

• Chiến tranh Cremean (1854-1856) giữa 
QĐ đồng minh Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ 
và Nga Hoàng tại Bán đảo Crym: hơn 18 
ngàn lính Anh bị thương,17 ngàn bị chết. 
Riêng Nga Hoàng có hơn 170 ngàn người 
chết và bị thương 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Krym 



• BV dã chiến QĐ Anh rơi 

vào tình trạng khủng hoảng 

vì tình trạng vệ sinh kém và 

thiếu người CS. 

 

• Florence Nightingale cùng 

38 nữ ĐD được Bộ Chiến 

tranh Anh quốc cử đến 

Crym phục vụ binh lính Anh 

 

 

 

 

 

2. Florence Nightingale là ai? 
     Who is Florence Nightingale (2) 



• Sắp xếp lại phòng mổ, 

phòng bệnh 

• Vệ sinh môi trường 

• Xử lý chất thải 

• Vệ sinh nguồn nước 

 

 

 

 

 

 

a) Cách mạng về VSBV:  

3. Đóng góp của Florence Nightingale? 
     The contribution of Florence Nightingale (1) 

Phòng mổ tại BV dã chiến mang tên: Buồng 
bệnh Nightingale 



Buồng bệnh tại BV dã chiến mang tên: Buồng bệnh Nightingale 

a) Cách mạng về VSBV:  

3. Đóng góp của Florence Nightingale? 
     The contribution of Florence Nightingale (1) 



• Cung cấp quần áo, chăn màn cho TB 

• Cung cấp thức ăn  

• Bố trí người CS-TD thương binh và 

CS thương binh giai đoạn cuối 

• Giảm tỷ lệ binh lính Anh bị chết do 

tình trạng nhiễm trùng vết thương từ 

42% xuống 6% trong 6 tháng 

 

 

 

 

 

 

b) Cách mạng về chăm sóc  

3. Đóng góp của Florence Nightingale? 
     The contribution of Florence Nightingale (2) 



• Sửa tính nết của lính: không 
dùng ma túy, không uống 
rượu 

• Làm sân bóng cho lính 

• Động viên lính tiết kiệm gửi 
tiền về nhà 

• Đêm đêm mang cây đèn đi tua 
TB  (hình ảnh người phụ nữ 
với cây đèn trở thành biểu 
tượng của ICN) 

• Lính Anh coi bà như mẹ.  

c) Giáo dục và hỗ trợ tinh thần cho binh lính Anh 

3. Đóng góp của Florence Nightingale? 
     The contribution of Florence Nightingale (3) 



Người đầu tiên đặt nền tảng VSBV 

Mở Trường ĐTĐD đầu tiên tại 

Anh (1860). Động viên phụ nữ 

quyền quý theo nghề ĐD 

Tổ chức BV dã chiến, CS quân 

nhân và hệ thống hồ sơ bệnh án 

binh sĩ. 

Tác giả cuốn “Cẩm nang ghi chú 

Điều dưỡng” (Notes on Nursing) 

Quỹ Nightingale & Bảo tàng 

Nightingale 

3. Đóng góp của Florence Nightingale? 
     The contribution of Florence Nightingale (4) 

d) Di sản để lại 



3. Đóng góp của Florence Nightingale? 
     The contribution of Florence Nightingale (5) 

Đoàn CBYT Việt Nam thăm Bảo tàng Nightingale tại London 



1) Tôn vinh những đóng góp của 

người ĐD đối với NB và xã 

hội; 

 

 

2) Động viên và thúc đẩy người 

ĐD yêu nghề, tự hào và tự tôn 

nghề nghiệp 

 

3) Thu hút lớp trẻ vào nghề điều 

dưỡng 

4. Mục đích tổ chức IND? 
     Objectives of organizing a IND? 



Chủ đề IND 2018: 

 

ĐIỀU DƯỠNG HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU: 

 SỨC KHỎE LÀ QUYỀN CON NGƯỜI  

5. Chủ đề IND năm 2018 
     The theme of IND 2018? 

http://www.icn.ch/publications/international-nurses-day/ 



5. Chủ đề IND năm 2018 
     The theme of IND 2018? 

http://www.icn.ch/publications/2018-nurses-a-voice-to-lead-

health-is-a-human-right/ 



 

 Kỷ niệm ngày ĐDQT 12.5 (IND): được tổ 

chức tại Anh và nhiều nước trên thế. 

Trong buổi lễ Cây đèn được các ĐD 

truyền tay nhau và cuối cùng người ĐD 

phụ trách đặt lên Bàn thờ. Biểu trưng sự 

chuyển giao nhiệt huyết kiến thức nghề 

nghiệp. 

6. Ngày Điều dưỡng quốc tế được tổ chức ? 
How is International Nursing Day organized? 

 

 Kỷ niệm ngày ĐD quốc gia (NND): Tại 

Mỹ: 1954 tổ chức IND; 1982 Tổng Thống 

Reagan phê chuẩn ngày 6 tháng 5 là Ngày 

Điều dưỡng quốc gia và ngày 8.5 là ngày 

sinh viên ĐD quốc gia. Nhiều ĐD được 

bạn bè, người thân tặng hoa và quà NND. 



 

Kỷ niệm tuần lễ ĐD (NW): Tại 

Canada: BYT phê duyệt tổ chức 

Tuần lễ ĐD quốc gia bao gồm 

ngày 12.5 kể từ 1985 

 

Kỷ niệm ngày ĐDQT tại Việt 

Nam: Năm 2018, TW Hội ĐDVN 

phát động tổ chức kỷ niệm IND. 

Trước đó, một số Chi hội và 

tỉnh/thành hội đã chủ động tổ chức 

IND ở các địa phương và từng đơn 

vị. 

6. Ngày Điều dưỡng quốc tế được tổ chức ? 
How is International Nursing Day organized? 



6. Ngày Điều dưỡng quốc tế được tổ chức ? 
How is International Nursing Day organized? 

 

 Kỷ niệm ngày ĐDQT tại Việt Nam: Năm 

2018, TW Hội ĐDVN phát động kỷ niệm 

IND. Trước đó, một số Chi hội và 

Tỉnh/Thành hội đã tổ chức IND ở các địa 

phương và từng đơn vị.  

     Nội dung chính buổi lễ gồm: 

─ Văn nghệ: các bài hát ca ngợi người ĐD 

─ Trình bày lịch sử IND, NND, NNW 

─  Đọc Thư Bác Hồ gửi nam nữ học viên lớp 

Y tá liên khu 1 (2/1949) 

─ Đọc Lời thề Nightingale 

─ Một số ĐD nói về cảm xúc nghề nghiệp 

─ Tặng quà ĐD xuất sắc… 

 
BVĐK TU CẦN THƠ 

BVĐH Y DƯỢC HUẾ 



6. Ngày Điều dưỡng quốc tế được tổ chức ? 
How is International Nursing Day organized? 




