Hội thảo Phát triển Khóa Cử nhân
Thí điểm ở Việt Nam
Phát triển âm ngữ trị liệu(ANTL) tại Việt Nam tiếp tục tiến lên với thành phố miền Trung Đà
Nẵng tổ chức một hội thảo vào tháng 10 với nhiều bên tham gia nhằm xây dựng khung đào
tạo và đề cương cho khóa Cử nhân thí điểm về Kỹ thuật Phục hồi chức năng trong ANTL.
Khóa học này sẽ được mở vào năm 2019 tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (DUMTP).
Giám đốc TFA, Giáo sư Lindy McAllister, đã điều phối tổ chức buổi hội thảo cho khoảng 25
người tham gia từ bốn trường đại học Việt Nam, Bộ Y tế, VietHealth và tổ chức phi chính phủ
địa phương MCNV, tổ chức quản lý dự án phát triển này.
Những người tham gia đã được giới thiệu dự thảo khung đào tạo Cử nhân của Tiến sĩ Cao
Bích Thủy (Trưởng khoa Phục hồi chức năng tại DUMTP) và đề tài (do Lindy trình bày), trong
đó tài liệu giáo trình sẽ được phát triển. Những người tham gia đã thảo luận sôi nổi về các tài
liệu và cung cấp những phản hồi trên diện rộng và có liên quan cụ thể cho nhóm phát triển
dự án. Giáo sư Lindy sẽ tiếp tục làm việc với Bác sĩ Thủy (DUMTP), cô Sarah Day (Cố vấn
ANTL- Tình nguyện viên Úc, DUMTP) và nhân viên MCNV trong những tháng tới khi nhóm
nghiên cứu hướng tới hoàn thiện khung đào tạo và giáo trình cho khóa Cử nhân. Thời gian
biểu cho khóa Cử nhân sẽ bắt đầu sau đó, và TFA sẽ tìm kiếm các nhà giáo dục lâm sàng để
hỗ trợ thực hiện việc đào tạo trong ba năm tới.

Thành công của Chương trình Cố vấn
Xuyên Biên giới qua Skype

Xin gửi lời cảm ơn đến Hội Âm ngữ Trị liệu Úc (Speech Pathology Australia), các cố vấn tình
nguyện, phiên dịch viên và các nhà Âm ngữ Trị liệu Việt Nam vì sự hỗ trợ và tham gia của
các bạn trong Chương trình Cố vấn Xuyên Biên giới qua Skype (BBSMP). Chương trình đã
rất thành công với rất nhiều phản hồi tích cực từ tất cả những người tham gia (thách thức lớn
nhất là thời gian)! Trong 9 tháng qua, 22 cố vấn, 29 người được cố vấn và 19 phiên dịch viên
đã tham gia vào 126 buổi tư vấn trực tuyến hỗ trợ sự phát triển chuyên môn của các nhà âm

ngữ trị liệu được đào tạo tại Việt Nam. Là một phần của dự án hỗ trợ của Trinh Foundation
Australia (TFA), BBSMP cũng đã tổ chức 2 đợt tập huấn để đào tạo các phiên dịch viên mới,
hỗ trợ phát triển chuyên môn bổ sung và hội thảo cho những người được cố vấn. Các buổi
làm việc cuối cùng sẽ được hoàn thành vào tháng 11 năm 2018 và nhiều quan hệ đối tác, với
sự hỗ trợ liên tục của TFA, sẽ tiếp tục vào năm 2019. Một đánh giá chính thức của chương
trình cũng đang được phát triển.

TIN NÓNG
TFA hợp tác với âm ngữ trị liệu Ghana (Đại học Ghana, Trường khoa học y sinh và khoa học
y tế hỗ trợ, khoa thính giác và âm ngữ trị liệu) và Dự án Lời nói và Thính giác- Campuchia,
đã tài trợ thành công!
Vào năm 2019, Quỹ Âm ngữ Trị liệu Úc cho các Nước đang Phát triển và Phát triển Cộng
đồng sẽ hỗ trợ thực hiện dự án phát triển nguồn lực cho thực hành đạo đức trong âm ngữ trị
liệu ở các nước trên thế giới. Các chi tiết khác sẽ được cập nhật vào năm 2019.

Bệnh viện Ung bướu Hưởng lợi từ
Ước mơ của Tình nguyện viên

Lauril Sachet kể về những kinh nghiệm tình nguyện của mình tại Việt Nam ...
"Thật khó để tin rằng một tháng trước, tôi đã điên cuồng chạy vòng quanh Albuquerque, New
Mexico chuẩn bị rời Việt Nam. Dọn dẹp căn hộ, bán xe, chủng ngừa, và chuyển giao thông
tin bệnh nhân ung thư đầu và cổ của tôi. Chồng tôi và tôi luôn mơ ước được đi du lịch và làm
việc ở nước ngoài, khi chúng tôi biết về chương trình Trinh Foundation của Úc tại Việt Nam,
chúng tôi đã chớp ngay lấy cơ hội này. Được sắp xếp làm việc với hai cựu học viên Bác sĩ

Cường và bác sĩ Thảo tại Bệnh viện Ung bướu ở thành phố Hồ Chí Minh, họ thực sự là những
người tiên phong trong lĩnh vực Âm ngữ trị liệu ở Việt Nam và tôi rất vinh dự được là một
phần trong công việc của họ.
Cho đến nay, tôi đã học về phẫu thuật bán phần thanh quản trên nhẫn
(cricohyoidoepiglottopexy) hoặc “CHEP” và các biến chứng về giọng nói khi chúng tôi làm việc
để phát triển một phác đồ điều trị cho những bệnh nhân này. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm
vui với khoa Dinh dưỡng thử nghiệm các loại thực phẩm khác nhau cho Sáng kiến Tiêu chuẩn
Quốc tế về Chế độ Ăn uống cho bệnh nhân Rối Loạn Nuốt (IDDSI). Chúng tôi đang biên soạn
tài liệu để tư vấn trước khi phẫu thuật cắt thanh quản, và chúng tôi mong muốn tập trung nỗ
lực trong tương lai vào việc nâng cao nhận thức về chứng rối loạn nuốt liên quan đến xạ trị.
Chồng tôi đang trở nên thành thạo trong nghệ thuật lái xe tay ga (sự thành thạo đòi hỏi phải
chở chó, cây và / hoặc gia đình). Chúng tôi hiện đang trang bị thiết bị bảo vệ chống mưa /
nắng / ô nhiễm rất hợp thời trang. Người đam mê ngữ âm trong tôi yêu thích các lớp học tiếng
Việt. Chúng tôi cực kỳ yêu thích các loại trái cây tươi và các món ăn ngon. Trước khi đến Việt
Nam, tôi đã tham gia vào chương trình Cố vấn qua Skype của TFA, và một trong những điểm
nổi bật lớn nhất là gặp gỡ người được cố vấn của tôi, cô Hằng, và phiên dịch viên cô Sa! Mọi
người ở đây sẵn sàng giúp đỡ và thân thiện, và chúng tôi vô cùng biết ơn vì có cơ hội này. "

Bộ Ba Cố vấn Gặp nhau
Cô Hằng Trần kể về việc gặp Lauril sau khi làm việc cùng nhau hơn 4 tháng trong các buổi
cố vấn hàng tháng của họ:
"Sau khi phải nhìn nhau qua Skype cách xa nhau nửa vòng trái đất, thật thú vị khi được gặp
mặt trực tiếp ... Tôi cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều mới mẻ và có thể suy nghĩ về
những điều mà tôi cần cái thiện. Tôi rất biết ơn TFA vì đã mang đến chương trình này và cố
vấn tuyệt vời của tôi, cô Lauril. Cảm ơn Y Sa, phiên dịch viên tuyệt vời của chúng tôi đã hỗ
trợ nhóm của chúng tôi. ”

Gặp được Âm ngữ Trị liệu một cách Tình cờ

Sau khi hoàn thành khóa học âm ngữ trị liệu cho trẻ em năm 2016, cô Đoàn Lan Oanh đã
phát hiện ra một niềm đam mê mới và chuyển về quê nhà thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
để bắt đầu phòng khám âm ngữ trị liệu. Cô đã nhận ra rằng trẻ em ở vùng sâu vùng xa gặp
khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ này. Cô ấy chia sẻ:
"Sau khi làm việc ở đây được một năm và hai tháng, nhờ sự hỗ trợ và hợp tác của Bệnh viện
Nhi Quảng Nam, sự giới thiệu của các đồng nghiệp ở Đà Nẵng, nhiều trẻ em đã được tiếp cận
với dịch vụ. Cũng nhờ sự chia sẻ kinh nghiệm của phụ huynh và các gia đình, cộng đồng bây
giờ biết nhiều hơn về ngành này và những khó khăn mà những đứa trẻ này phải đối mặt.
Hiện tại, tôi đang can thiệp cá nhân cho 10 trẻ em, bao gồm trẻ rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn
phát triển ngôn ngữ, hở môi và vòm họng, trợ thính và rối loạn âm lời nói. Tôi cũng may mắn
được tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ TFA thông qua Chương trình Cố vấn Xuyên Biên giới.
Tôi đã học được rất nhiều từ người thầy cố vấn của tôi, Jodie May, được hỗ trợ tốt bởi người
phiên dịch của chúng tôi. Jodie đã chia sẻ cách cô điều hành phòng khám của mình, cũng
như những khó khăn và nhu cầu của trẻ em và cha mẹ cho việc thực hành lấy gia đình làm
trung tâm.
Con đường phía trước ở quê hương tôi rất dài và đầy thử thách. Tôi tin rằng bằng sự kiên trì
và nhờ các đồng nghiệp của đội ngũ ANTL ở Việt Nam với sự hỗ trợ của TFA, chúng tôi có
thể tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp. Động lực lớn nhất đối với tôi là nụ cười vô tư của
các em, sự kiên trì của các bậc cha mẹ trẻ trong những lần họ vui vẻ khoe sự tiến bộ của con
em mình. ”
Đây là một trích dẫn ... hãy xem bài viết đầy đủ của cô ấy trên trang web của chúng tôi.
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