
Bước phát triển của PHOENIX GROUP 
 

Năm 1988 



Khu vực KAKAMIGAHARA 

Ti ̉nh GIFU 

KAKAMIGAHARA 

GIFU TOKYO 

30’ đi tàu 

OSAKA 
NAGOYA 

Thành phố NAGOYA 
25km 
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PHOENIX GROUP 



Công việc 

Cô ̣ng đồng Tầm nhìn 

Trải nghiệm 

Giống như PHOENIX 



Phương châm của PHOENIX GROUP là 
công ty, cơ sở thân thiê ̣n, gần gũi 

Family-Friendly Company 
。 



●Sư ̉ du ̣ng ở các cư ̉a hàng liên kết 
●Toàn thời gian・・・３,０００yên 
   Bán thời gian・・２,０００yên 
●Có thời gian sư ̉ du ̣ng một năm kể từ 
 Ngày phát hành 
●Nhâ ̣n vào cúôi tháng trươc tháng sinh nhâ ̣t 

ヴァンドール・シエン カフェ、レストラン、パン、洋菓子 

ドクターズレストラン GA楽 カフェ、レストラン 

健康館フェニックス フィットネス、エステ 

サクラテーブル・バイ・ザ・リ

バー 

カフェ、レストラン 

サクラヒルズ創寫舘 写真館 

ジョイガアデン お好み焼き 

ボンムウ パスタ、ピザ 

松江 和菓子 

水崎生花園 生花店 

ミルフィーユ 洋菓子 

御菓子処 餅信 和菓子 

Tăng cường phúc lợi xã hô ̣i 
Vào lễ kỷ niệm ngày thành lập 
,                        thẻ quà tặng 



●Đối tượng・・・Nhân viên toàn thời gian 
●Làm việc: 5 năm・・・ ２０,０００ Yên 
      10 năm・・・ ５０,０００ Yên 
             20 năm・・・１００,０００ Yên 

Tăng cương phúc lợi xã hô ̣i 
Giải thưởng hàng năm, nhận thẻ JTB  
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① Bệnh viên trung tâm Unuma 
                 (1988～) 
 ・Nhập viện  

・Chăm sóc hộ lý tại nhà 
・Phục hồi chức năng tại nhà 
・Điều dưỡng tại nhà 
・Trung tâm chăm sóc sức khỏe theo ngày  
・Trung tâm dịch vụ theo ngày 
・Trung tâm tư vấn về bao hiêm điều dưỡng 



② Cơ sở chăm sóc người già có bảo 
hiểm (1994～) 

・Vào cơ sở 150 sàn  
・Chỗ sống ngắn hạn dành cho người cao tuổi 
・Điều trị bệnh tại nhà theo yêu cầu của bác sĩ 
・Chăm sóc theo ngày 



③ Trung tâm điều dưỡng DANRAN 

・Trung đều dưỡng 50 phòng  

・Dịch vụ chăm sóc theo ngày 



④ Nhà tập thể HIDAMARI (2002～) 
       ・DANKE  (1999～2014) 

・Trung tâm chăm sóc người mất trí nhớ 
4 khu,36 phòng 



Trung tâm chăm sóc người mất trí nhớ  

⑤ Nhà tâ ̣p thể ngôi nhà của tôi 
(2003～) 



⑥ Trung tâm tăng cường sức khỏe 
              (2006～) 

・Tập luyện phục hồi chức năng 
・Dịch vụ chăm sóc theo chế độ bảo hiểm Com.Do 
・Nhà hàng theo chế độ chỉ định của bác sĩ  



⑦ Tổ hợp chăm sóc sức khỏe dành cho 
người dân địa phương  (2007～) 
  Trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho người già 
・ Điều dưỡng ngắn hạn  
     Dịch vụ điều dưỡng đa chức năng 
・ DV chăm sóc theo ngày 
・ Điểm điều dưỡng dự phòng 
・Trung tâm hỗ trơ ̣  
・Trung tâm giữ tre ̉ ta ̣i chỗ 



⑧ Phục hồ chức năng  
      Ｃom.Ｄo (2011～) 

・ Dịch vụ theo ngày 
・ Điểm điều dưỡng dự phòng 
・ Dịch vụ tập luyện phục hồi 



5F 

4F 

3F 

2F 

1F 

Phòng khám hỗ trợ chăm sóc 
tại gia Phoenix 

Heartopia Phoenix 

Rehatopia Phoenix 

Phòng khám tổng hợp Phoenix 

Phòng khám tổng hợp Phoenix 
Rehabilitation Center 

Khu vực khám điều trị và hỗ trợ chăm sóc 
tại gia (19 giường) 

Chăm sóc tăng cường sức khỏe người cao 
tuổi (20 giường) 

Khôi phục tăng cường sức khỏe người cao 
tuổi (20 giường) 

Khu vực chẩn đoán khôi phục tăng 
cường sức khỏe người cao tuổi (19 
giường) 

Khu vực chẩn đoán khôi phục tăng cường 
sức khỏe người cao tuổi 

⑨ Medical Center  
PHOENIX 

～Hướng đến thời đại mới của việc chăm sóc bao 
quát khu vực～ 
 
 Tư tưởng không bao giờ thay đổi của chúng tôi 
 
  “Hỗ trợ tự lập, dự phòng” 
  “Small” 
  “Simple” 
  “Khu vực” 
 

Trung tâm tư vấn tổng hợp Phoenix 
Trung tâm hỗ trợ bao quát khu vực  
Kakamino 
Trung tâm tư vấn dịch vụ tại nhà Phoenix 
Phòng liên đới khu vực Phoenix 

(2014～) 



３đơn vị 
Tất cả 29 phòng 

⑩Trung tâm dưỡng lão đặc biệt  
 loại hình gắn kết với khu vực 
 DANKE (Tất cả đơn vị đều là phòng đơn) 

(2014～) 



Cùng chung sống kết hợp chăm sóc đời sống 
loại hình hỗ trợ bệnh về nhận thức 

Grouphome SUNNY TERRACE 
2 đơn vị 

18 phòng 
(2014～) 



⑪Community Plaza 
 PHOENIX DANKE 
  

Chăm sóc ngắn hạn DANKE 12 phòng 
Day Service Com.Do DANKE 
Day Service loại hình hỗ trợ bênh về nhận thức Suzuran 
Salon giao lưu khu vực (Mini Day Service của người dân) 

(2015～) 



⑫Day Service  
  Com. Do.PARKSIDE TERRACE 

Day Service Center Com.Do DANKE 
Chăm sóc dự phòng, hỗ trợ đời sống sinh hoạt 
     Service Ａ loại hình chung (loại đơn lẻ) H29.8～ 
Salon giao lưu khu vực (Mini Day Service của người dân) 
  

(2017～) 
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Y tế × Điều dưỡng × Phát triển cộng đồng = Phoenix Group 
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