+ D án xây dng chng trình chm sóc ngi cao tui và ào to ngun nhân lc cho chm sóc ngi cao tui ti Trung tâm Y t qun Ng Hành Sn,
thành ph à Nng do JICA tài tr cùng vi Trng i hc Chubu Gakuin, Nht Bn. D án ã c bt u trin khai ti Trung tâm Y t qun Ng Hành Sn ã c
01 nm k t tháng 06 nm 2018, hin nay các hot ng ã trin khai c th nh sau:
Các hc viên ca d án c tham gia các bui hc u n vào ngày th 2 và th 4 hàng tun di s hng dn ca các chuyên gia n t Nht Bn và Vit Nam
thuc các chuyên ngành nh liên kt, iu dng, phc hi chc nng, dinh dng, k thut và k hoch chm sóc ng thi cùng tham gia vào nhng bui
sinh hot ca ngi bnh ti khoa Lão - Trung tâm Y t Ng Hành Sn.
V hot ng xây dng s tay hng dn, n nay d án ã và ang hoàn thành c mt s hng mc v s tay dinh dng, k thut chm sóc, s tay v vn ng. D kin
trong 6 tháng cui nm 2019 s tay hng dn c bn c hoàn thành, sau khi các s tay c bn hoàn thành s ly ý kin v mt chuyên môn ca c quan
u ngành v lnh vc y t ti a phng là S Y t trc khi thc hin các th tc tip theo xin cp phép ban hành tài liu rng rãi vi S Thông tin và Truyn
thông thành ph.
ng thi, có th tip cn mô hình chm sóc ngi cao tui theo mô hình chun ca Nht Bn, d án ã t chc 02 chuyn tham quan, hc tp ti Nht Bn: t 1:
T ngày 9/12/2018 n ngày 15/12/2018 và t 2: T ngày 13/5/2019 n ngày 17/5/2019. Thông qua các chuyn tham quan, hc tp ã góp phn
cho các thành viên ban qun lý d án hiu rõ thêm v mô hình chm sóc ngi cao tui ca t nc dn u v tui th trung bình – Nht Bn và t ó có
nhng nh hng tip tc cho công tác phát trin mng li chm sóc ngi cao tui trong thi gian n ti qun Ng Hành Sn nói riêng và toàn thành ph à
Nng nói chung.
Ngoài ra, trên c s trin khai ca D án, vi mong mun ánh giá tác ng ca d án n cng ng và có bc tranh v thc trng cht lng cuc sng ti qun Ng
Hành Sn cng nh tìm hiu các yu t liên quan nhm có gii pháp can thip phù hp. Ban qun lý d án phi hp vi Trng i hc Chubu Gakuin trin
khai hot ng ánh giá cht lng cuc sng ngi cao tui ti qun Ng Hành Sn.
Qua quá trình kho sát trên 500 i tng là ngi cao tui ã và ang sinh sng ti qun Ng Hành Sn, thành ph à Nng, kt qu ghi nhn: trong s 04
lnh vc ánh giá v cht lng cuc sng gm sc khe th cht, sc khe tâm thn, mi quan h xã hi và môi trng thì lnh vc v mi quan h xã hi có im cht
lng cuc sng cao nht (44,42± 14,878/100); lnh vc có im cht lng cuc sng thp nht là v sc khe th cht (36,80 ± 18,243/100).
Ni dung kho sát này s tip tc c trin khai khi kt thúc d án ánh giá hiu qu ca d án v mc ci thin v cht lng cuc sng ngi cao tui. Nhìn chung,
trong 01 nm trin khai d án, hu ht các hot ng ca d án ã m bo t theo tin k hoch ca d án ra, ng thi ã góp phn rt ln làm tng lòng tin ca
ngi dân n iu tr ti khoa Lão ca Trung tâm Y t Ng Hành Sn trong thi gian trin khai d án, s lng bnh nhân n khám và iu tr ti khoa càng
ngày càng tng cao.
+ D án "Phát hin sm bnh võng mc ái tháo ng trong cng ng ti Vit Nam": trong 6 tháng u nm, ban qun lý d án ã thành lp ban son tho
hoàn thành d tho B hng dn chun phi hp gia chuyên ngành mt và ni tit cp tnh. Ban son tho ca à Nng ã phi hp vi Ban son tho ca Bình
nh trin khai 02 bui làm vic thng nht k hoch cng nh ni dung liên quan n d tho B hng dn chun này.
+ D án "Chm sóc mt tr em ti Bnh vin Mt à Nng": d án c trin khai ti Bnh vin Mt à Nng, n nay ã h tr c nhiu ca phu thut và chm sóc mt tr
em có hoàn cnh khó khn ang iu tr ti Bnh vin.
+ D án "Tái to b phn sinh dc cho tr em không may do Qy phòng chng thng vong châu Á tài tr": n nay d án c Qy phòng chng thng
vong Châu Á có thông báo tip tc vin tr trong thi gian t 2019 n 2022, hin S Y t ang trình thm nh phê duyt iu chnh Quyt nh phê duyt d
án theo Công vn s 1392/SYT-KHTC ngày 29/5/2019 v vic ngh iu chnh Quyt nh phê duyt Chng trình tái to b phn sinh dc cho tr em,
d án d kin tip tc c h tr n 2022 vi ngun kinh phí b sung là 678 triu ng.

