
 

 

 

 
 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

 

2. Tên Dự án: 

Mô hình phòng, chống bệnh liên quan đến lối sống tại thành phố Hải Phòng 

 

4. Mục tiêu Dự án:  

Thiết lập một dự án mô hình nhằm ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống và chuẩn bị để phổ biến 

thông tin trong tất cả các khu vực trường học ở thành phố Hải Phòng 

 

5. Địa bàn dự án:  

Thành phố Hải Phòng 

 

7. Kết quả mong đợi: 

-Khoảng 22 người sẽ được đào tạo thành các chuyên gia giáo dục y tế tại các trường học mô hình (tổng 

số 4 quận); 

-80% số người tham gia các chương trình đào tạo giáo dục y tế hiểu các thủ tục và phương pháp tiếp 

cận của giáo dục phòng ngừa bệnh liên quan đến lối sống; 

-80% số người giám hộ hợp pháp của trẻ em ở mô hình trường điểm sẽ hiểu về bệnh liên quan đến lối 

sống, nhận ra sự tương quan giữa lối sống và sức khỏe; 

-Biên soạn hướng dẫn về thực hiện dự án mô hình về phòng, chống các bệnh liên quan đến lối sống. 

-Tổ chức hội nghị tập huấn hàng năm để đào tạo giáo dục sức khỏe. 80% số người tham gia các hội 

nghị tập huấn có sự hiểu biết thấu đáo về việc áp dụng các thủ tục và phương pháp tiếp cận liên quan 

đến biện pháp đối phó với các bệnh liên quan đến lối sống; 

-Kết hợp giáo dục sức khỏe trong chương trình giảng dạy giáo dục công dân để phòng ngừa các bệnh 

liên quan đến lối sống; 

-Cử các chuyên gia giáo dục y tế được đào tạo cho các trường học địa  phương và thiết lập một hệ 

thống cho các lần giảng dạy 

9. Thời gian thực hiện:  

Tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018 



 

 

 

 
 

 

10. Cơ quan thực hiện: 

Phía Nhật Bản: Thành phố Kagawa  

Phía Việt Nam: Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng 


