
 

    
 

CÀn ngÜ©I HÜ§ng DÅn Viên có kinh nghiŒm vŠ bŒnh tì‹u ÇÜ©ng 

 
 
 
 
 
 
 

        Trung tâm nghiên cÙu Y T‰ tåi TrÜ©ng Çåi h†c California Irvine (u.c.i) 
là viŒn nghiên cÙu v§I trÜÖng trình giúp Ç« cho nh»ng bŒnh nhân có bŒnh 

ti‹u ÇÜ©ng thu¶c vŠ trung tâm y t‰ U.C.I.   

S¿ nghiên cÙu này lÜu š Ç‰n 3 ÇiŠu sau Çây: 

 

1. phøc vø cho tØng hÒ sÖ bŒnh lš cûa bŒnh nhân  

2. HÜ§ng dÅn cho bŒnh nhân vŠ cách ch»a trÎ trong lÓi sÓng, væn hóa, và 

xã h¶i. 

3. HÜ§ng dÅn bŒnh nhân nên bày tÕ vÃn ÇŠ v§I bác sï m‡I khi Çi khám bŒnh. 

 

HÜ§ng DÅn Viên së chû Ç¶ng trong vai trò này, và së g¥p 

bŒnh nhân tåi trung tâm Y T‰ U.C.I, ÇÒng th©I khuy‰n khích 

h† næng trình bÀy vÃn ÇŠ v§I bác sï. 

HÜ§ng DÅn Viên có th‹ là ngÜ©I Çã tØng bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. 

Tuy nhiên h† không cÀn phäi là ngÜ©I Çã h†c vŠ Y T‰, hay có 

kinh nghiŒm vŠ phÜÖng diŒn Y T‰.  Møc Çích là Ç‹ h† hÜ§ng 

dÅn cho bŒnh nhân  cäi ti‰n hÖn trong viŒc ÇiŠu trÎ.  ñÒng 

th©I Ç‹ h† h†c hÕi thêm vŠ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, ngõ hÀu giúp 

cho bän thân h† và nh»ng bŒnh nhân khác trong c¶ng ÇÒng.  

Chúng tôi së huÃn luyŒn cho h† trª thành nh»ng HÜ§ng DÅn 

Viên trong dÎch vø y t‰, chuyên giúp Ç« nh»ng bŒnh nhân 

ti‹u ÇÜ©ng .  

 lÜu š Công viŒc chÌ làm bán th©I gian mà thôi. 
 



 

Tiêu chuÄn: 

1. Nói và vi‰t ti‰ng ViŒt , ti‰ng Anh lÜu loát. 

2. Phäi có b¢ng tÜÖng ÇÜÖng Trung h†c. 

3. Phäi có khä næng ÇÓi Çáp Ç‹ liên låc v§I bác sï ,  

phø  tá, bŒnh nhân, và các bån ÇÒng nghiŒp . 

4. Chu toàn trách nhiŒm Çúng th©I hån. 

5. Phäi có xe, b¢ng lái xe tåi California, và xe có bäo hi‹m. 

6. Phäi bi‰t giäi quy‰t vÃn ÇŠ khó khæn. 

7. Có th‹ là bŒnh nhân ti‹u ÇÜ©ng. 

8. Gi© làm viŒc có th‹ tØ 9 gi© sáng t§I 5 gi© chiŠu. 

9. NhÆn và trä l©I ÇiŒn thoåi. 

 

Chú Ý: 

HÜ§ng DÅn Viên n‰u bi‰t sº døng máy Vi Tính, và có b¢ng ñåi H†c càng tÓt. 

 

 
  

 


