OH Doctor
Vắc xin COVID-19
× OH Dr.

Tiểu sử và hoạt động nghiên cứu của
người sáng lập
Bác sĩ Tatsunori Jo
⚫Năm 2006~ Đại học Y Cao Hùng
☆ Có chứng chỉ hành nghề Y Đài Loan
☆ Có chứng chỉ hành nghề Y Nhật Bản (năm 2015)
⚫Năm 2020 Bác sĩ khoa nội miễn dịch hô hấp đại học Osaka.
⚫Năm 2012 Sáng lập OHDR.
Khởi nguồn của OH Doctor

〜Xóa bỏ chênh lệch về chất lượng y tế do rào cản ngôn ngữ - văn hóa, tiếp thêm năng lượng thể
chất - tinh thần cho tất cả những ai đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ! 〜

https://oh-doctor.com

VỀ COVID-19
TRIỆU CHỨNG BỆNH
～ Triệu chứng phổ biến: Không có triệu
chứng.
★ Ước tính khoảng 50% số người mắc bệnh bị
lây nhiễm từ những người không có triệu
chứng)

– Sốt、Ho、Mệt mỏi
～ Triệu chứng nặng :
– Khó thở hoặc hụt hơi
– Đau hoặc tức ngực
– Rối loạn ngôn ngữ hoặc mất chức năng
vận động

★ Cách xử tríkhi bị sốt ở Nhật trong thời
điểm hiện tại
→→→→→→→→→→→→→→→→

Trang web của Bộ Y Tế, Lao Động và Phú c Lợi Nhật Bản

Câu hỏi liên quan tới vắc xin COVID-19

1.

Độ an toàn và thời hạn miễn dịch của vắc xin COVID-19 ra sao?

2.

Vắc xin có những tác dụng phụ nào?

3.

Cần tới bệnh viện khi xuất hiện những tác dụng phụ nào?

4.

Người nước ngoài sống tại Nhật có được tiêm vắc xin không?

5.

Sau khi tiêm vắc xin thìkhông cần phải cách ly khi về nước??

Trang web của Bộ Y Tế, Lao Động và Phú c Lợi Nhật Bản

Cách sống chung với Stress
★ Rào cản ngôn ngữ
① Dễ bị cô lập do sự khác biệt về hệ thống
② Khó tiếp nhận thông tin do không hiểu ngôn ngữ

★ Sức khỏe
① Phó thác bệnh nhân người nước ngoài cho bệnh viện
② Tốn thời gian nhờ phiên dịch, không sắp xếp được ngày nghỉ
③ Sự khác nhau về y tế do khác biệt văn hóa (uống thuốc xong có hiệu quả ngay)

★ Là người lao động nên ở thế yếu
① Khó lấy ngày nghỉ, không muốn nghỉ do vấn đề tiền lương...
② Bị đặt trong tình thế khó nói dù cơ thể không khỏe

★ Nhận thức đa văn hóa
① Những điều bình thường ở Nhật nhưng lại khác thường với người nước ngoài sống tại Nhật
② Thiếu hiểu biết về các bệnh dễ gặp theo mùa/ bệnh dị ứng phấn hoa

◎ Cảm tưởng khi sử dụng dịch vụ của OHDr. ‐ Có báo cáo y tế
(Để phía công ty thông cảm)

◎ Nhận sự chăm sóc sau khi khám từ bác sĩ, an tâm hỏi đáp qua HOTLINE

Giới thiệu những bên tham dự hội thảo
Điều phối viên：
• 林衣芳（リンイーファン）
Người tham dự hội thảo：
• Nghiệp đoàn Aureole Ô ng 高橋瑞穂
• Tổ chức phát triển nhân lực cộng đồng Yufuin Zaidan（Chuyên viên tư
vấn quan hệ quốc tế） Nguyễn Hoàng Nam
〜Xóa bỏ chênh lệch về chất lượng y tế do rào cản ngôn ngữ - văn hóa, tiếp thêm năng lượng thể
chất - tinh thần cho tất cả những ai đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ! 〜

