V sc khe th cht, ngi cao tui Vit Nam ang mang gánh nng bnh tt kép. Mt mt, ngi cao tui ang phi chu
nhiu bnh do lão hóa gây ra; mt khác ngi cao tui cng phi chu các bnh phát sinh do thay i li sng di tác
ng ca bin i kinh t-xã hi trong quá trình tng trng và phát trin kinh t.
à Nng, trong nhng nm qua, công tác chm sóc sc khe nhân dân luôn c chú trng, c bit, công tác
chm sóc ngi cao tui luôn c thành ph à Nng quan tâm. Nm 2017, thành ph à Nng có 04 bnh vin ã
thành lp Khoa Lão khoa, 100% c s khám, cha bnh công lp b trí gn 700 ging bnh ni trú u tiên cho
ngi cao tui c bn áp ng cung cp dch v chm sóc sc kho sc kho cho ngi cao tui.
Hin nay, tui th trung bình ca ngi dân ti thành ph à Nng t 75,6 tui, cao hn tui th trung bình chung ca
c nc. Quá trình già hóa dân s din ra vi tc nhanh chóng ã to nên thách thc ln v s cn thit phi có nhng
gii pháp thích ng, phù hp v các dch v an sinh xã hi, lao ng vic làm, giao thông, khu vui chi gii trí… c
bit là h thng chm sóc sc khe ngi cao tui. Ngi cao tui Vit Nam nói chung và thành ph à Nng nói riêng
ang phi i din vi gánh nng bnh tt và thng mc nhiu bnh mãn tính, i din vi nguy c tàn ph do quá trình
lão hóa và ngày càng gia tng chi phí, chm sóc, iu tr, nuôi dng... Trong khi ó, h thng chm sóc sc khe
ngi cao tui cha áp ng và vn còn nhiu thách thc trong vic ci thin cht lng cuc sng ngi cao tui mc dù i
sng vt cht và tinh thn ca ngi cao tui ã c ci thin cùng vi nhng tin b nht nh ca h thng y t trong công tác
chm sóc sc khe ngi cao tui.
Trên c s trin khai d án "Xây dng mô hình chm sóc sc khe ngi cao tui và nâng cao nng lc cán b y t ti
Qun Ng Hành Sn, thành ph à Nng" do Trng i hc Chubu Gakuin, Nht Bn thc hin, ng thi có th ánh
giá tác ng ca d án n cng ng, nhn thy s cn thit ca vic ánh giá c bc tranh v thc trng i sng ca ngi cao tui
ti qun Ng Hành, thành ph à Nng hin nay là nh th nào. Phi hp vi Trng i hc Chubu Gakuin - Nht Bn, S
Y t ã tin hành cuc kho sát s b trên a bàn qun Ng Hành Sn vi 04 phng gm: M An, Khuê M, Hòa Qúy,
Hòa Hi.
Qua ghi nhn ánh giá bc u ca nhóm iu tra viên cho thy, cht lng cuc sng ca ngi cao tui ti qun Ng
Hành Sn c xem xét ngng trung bình, thp. Hin ti công vic phân tích, x lý s liu ang c tin hành tip tc
có c th s liu thng kê v thc trng này.
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