Bui làm vic có s tham gia ca y các thành viên thuc Ban qun lý d án gm lãnh o Ban qun lý d án vi
BSCK2 Trn Thanh Thy - Trng ban QLDA và ThsBS. Nguyn Tiên Hng – Phó Trng ban QLDA ng ch
trì Hi ngh, có các thành viên gm i din Phòng K hoch Tài chính, Phòng Nghip v Y ca S Y t cùng 05
n v tham gia thc hin d án gm: Bnh vin à Nng, Bnh vin Mt, Trung tâm Kim soát bnh tt, Trung tâm Y t
qun Hi Châu, Trung tâm Y t qun Liên Chiu. Phía Vn phòng Qy Fred Hollows có bà Phan Th Trang
- Qun lý d án và Bà Thái Th Song An -Tr lý d án.
Ti Hi ngh, d án ã thông qua mt s ni dung c th nh sau:
- Gii thiu v ng dng Trí tu nhân to trong khám sàng lc phát hin sm Bnh VMT, báo cáo tóm tt mt s ni
dung liên quan n kt qu thí im phn mm trí tu nhân to ti mt s n v ti tnh Bình nh nhm phát hin sm bnh
võng mc ái tháo ng.
- Báo cáo tóm tt kt qu kho sát “Xác nh t l bnh võng mc ái tháo ng ti Vit Nam”. Kho sát này nhm mc
ích i) Tính t l mc BVMT và mc nghiêm trng ca bnh ngi trng thành ti à Nng và Bình nh Vit Nam; ii)
Xác nh các yu t nguy c ca BVMT trong qun th nghiên cu. Qua kt qu kho sát ghi nhn:
+ T l ngi ã tng hoc mi c phát hin mc T trong nhng ngi tham gia kho sát à Nãng và Bình nh là 8.3%
(120 trên 1,439 ngi).
+ T l mc BVMT trên trong các bnh nhân T là 2.7% (3 trên 112 ngi), mc nh hoc trung bình.
+ T l suy gim th lc là 13.5%, t l này bnh nhân T là 20.5%.
- Thng nht hot ng trin khai Qúy 4/2021. Ti Hi ngh ã thng nht các ni dung hot ng s u tiên trin khai
trong quý 4 nm 2021, vì tình hình dch COVID-19 còn nhiu din bin phc tp nên các hot ng ca d án
khi lên k hoch trin khai các n v u luôn cn tuân th y các quy nh trong công tác phòng, chng dch
COVID-19.
- Báo cáo kt qu kho sát Tài liu Hng dn phát hin sm bnh võng mc ái tháo ng. Ti Hi ngh ã trao i và
xut các gii pháp can thip i vi các phát hin v khó khn, vng mc trong áp dng Tài liu hng dn phát hin
sm võng mc ái tháo ng trong cng ng. Hi ngh i n thng nht cn tip tc hoàn chnh hn Tài liu hng dn nêu
trên trc khi tip tc m rng áp dng n các qun/huyn khác.
i vi ni dung này, BQLDA s kin toàn li Ban son tho nhm tip tc hoàn thin li Tài liu hng dn trong tm
soát và phát hin sm bnh võng mc ái tháo ng. D kin s t chc 1 -2 bui hp lên ý kin tho lun ni dung
chnh sa vào tháng 10/2021.
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