
 
 
 

 
 

 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

 

2. Tên Dự án: 

Dự án xây dựng mô hình phục hồi chức năng và đào tạo nhân lực phục hồi chức năng, với việc ứng 

dụng xe lăn có bàn đạp (xe lăn Profhand) ở Việt Nam.  

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án: 

Số người khuyết tật ở Việt Nam, nhất là khuyết tật vận động/khớp, gần đây tăng lên do một số yếu tố 

như số vụ tai nạn tăng cao, đồng thời có nhu cầu lớn về phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, chất lượng 

phục hồi chức năng ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Thời gian bệnh nhân phục hồi 

chức năng ở bệnh viện rất ngắn, và khi bệnh nhân có thể di chuyển ở mức độ nào đó, cả cán bộ chăm 

sóc sức khỏe lẫn bệnh nhân đều thấy không cần phải kéo dài hoạt động phục hồi chức năng. 

Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực phục hồi chức năng cũng như tạo dựng môi trường phục hồi chức 

năng cho người khuyết tật là vô cùng cần thiết để họ có thể hướng tới mục tiêu trở lại với xã hội, bằng 

cách sử dụng mô hình phục hồi chức năng định hướng tới bệnh nhân. Sau khi mô hình phục hồi chức 

năng được thiết lập, có thể nhân rộng tới các cơ sở y tế khác ngoài Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời kết 

nối để khuyến khích tiếp tục phát triển nguồn nhân lực. 

 

4. Mục tiêu Dự án: 

Các Tổ chức sẽ cùng hợp tác để hành động hướng tới mục tiêu dự án trong suốt thời gian dự án, và 

cuối cùng để đạt được mục tiêu chung. 

1. Mục tiêu Chung: Xây dựng môi trường thuận lợi để phổ biến phương pháp phục hồi chức năng 

trong các bệnh viện và đội ngũ nhân viên có liên quan. 

2. Mục đích Dự án: Xây dựng phục hồi chức năng sử dụng xe lăn Profhand định hướng tới bệnh nhân. 

 

5. Địa bàn dự án:  

Thành phố Hà Nội, các tỉnh lân cận thành phố Hà Nội (đối với các hoạt động chính), và thành phố Hồ 

Chí Minh (đối với R&D và sản xuất xe lăn Profhand “Phiên bản Việt Nam”). 

 

6. Đối tượng hưởng lợi: 

 1. Nhân viên Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai, các cơ sở y tế khác gần thành phố  

  Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

 2. Bệnh nhân của các đơn vị nêu trên. 

 

 



 
 
 

 
 

7. Kết quả mong đợi: 

1. Hiệu quả phục hồi chức năng của xe lăn Profhand được kiểm tra qua nghiên cứu và phổ biến 

  rộng rãi ở Việt Nam. 

2. Các mô-đun phục hồi chức năng sử dụng xe lăn Profhand được nghiên cứu, thử nghiệm thí điểm 

  và hệ thống hóa. 

3. Nguồn nhân lực phục hồi chức năng ở Bệnh viện Bạch Mai và các cơ sở y tế khác được đào tạo 

  để làm quen với xe lăn Profhand và phương pháp phục hồi chức năng mới. 

4. Hệ thống cho phép nhiều người sử dụng khác nhau (bao gồm cả hộ gia đình có thu nhập thấp) 

  tiếp cận với xe lăn Profhand được thực hiện thí điểm. 

 

8. Các hoạt động chính: 

1-1. Nghiên cứu và thu thập dữ liệu về tác động phục hồi chức năng của xe lăn Profhand. 

1-2. Phân tích dữ liệu và phổ biến kết quả nghiên cứu thông qua hội thảo, vv… 

2-1. Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp mới về phục hồi chức năng kết hợp các mô-đun hiện tại  

  với sử dụng xe lăn Profhand. 

2-2. Chuẩn bị tài liệu (sách, tờ rơi, vv…) để giới thiệu phương pháp mới này. 

2-3. Các hoạt động/sự kiện trình diễn và PR cho xe lăn Profhand và các mô-đun phục hồi chức năng 

  mới 

3-1. Đào tạo các phương pháp và kỹ năng phục hồi chức năng sử dụng xe lăn Profhand cho nhân viên 

 Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai tại Nhật bản và Việt nam (bởi các chuyên gia 

 Nhật bản) 

3-2. Đào tạo nâng cao cho nhân viên bệnh viện ở các tỉnh lân cận thông qua/bởi Bệnh viện Bạch Mai. 

4-1. Nghiên cứu và phát triển (R&D) “Phiên bản Việt Nam” của xe lăn Profhand. 

4-2. Thử nghiệm thí điểm hệ thống cho thuê xe lăn Profhand. 

4-3. Các hoạt động tiểu dự án ở các tỉnh ngoài thành phố Hà Nội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

  người dân sinh sống tại các tỉnh. 

 

9. Thời gian thực hiện:  

Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 11 năm 2016 

 

10. Cơ quan thực hiện: 

-  Phía Nhật Bản: TESS Co., Ltd 

                Văn phòng Tỉnh Miyagi, Nhật Bản 

                Đại học Seidai, Nhật Bản 

                re;terra 

                Tepia Corporation Japan 

-  Phía Việt Nam: Bệnh viện Bạch Mai  


