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Tên dự án: Lễ khai trương “Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ” thuộc
Dự án “Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng l
ực của nữ hộ sinh” trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại cho dự án NG
O của Chính phủ Nhật Bản.

1. Ngày 1/3, Lễ Khai trương “Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ” được xây dựng
tại Huế, là một trong những hoạt động của dự án “Xây dựng trung tâm chăm sóc sức
khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực hộ sinh” (dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại
cho dự án NGO. Thực hiện bởi tổ chức JOICFP của Nhật Bản) do tổ chức JOICFP
phối hợp với Hội nữ hộ sinh Việt nam đồng tổ chức.
(Tham khảo) Dự án Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe pụ nữ và nâng cao
năng lực của hộ sinh ( nội dung khái quát)
・Trên cơ sở liên kết với Hội Nữ hộ sinh Việt Nam, ngoài việc xây dựng “Trung tâm
chăm sóc sức khỏe phụ nữ” tại thành phố Huế là một trung tâm kiểu mẫu cung cấp
các dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng cao nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả vòng đời
của phụ nữ, cung cấp dịch vụ thân thiện toàn diện cho phụ nữ , đồng thời tiến hành
chỉ đạo kỹ thuật về dịch vụ y tế cho cán bộ của Hội Nữ hộ sinh Việt Nam. Ngoài ra
đối với vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình,
thực hiện các khóa đào tạo cho nữ hộ sinh cấp xã, và cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng
đồng cho địa phương, thực hiện các khóa giáo dục sức khỏe dành cho phụ nữ và
người dân nông thôn ở vùng xa.
2. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhờ vào sự nỗ lực nâng cao chất lượng y tế
và sự tăng trưởng kinh tế, đã nhận thấy có sự cải thiện về các chỉ số y tế như tỷ lệ tử
vong của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh giảm, mặc dù vậy khoảng cách chênh lệch
về chất lượng y tế giữa thành thị và nông thôn vẫn còn lớn. Ngoài ra, tình hình dịch
vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ tại khu vực thành thị thì do nhân viên y tế vô cùng
bận rộn nên chưa đủ thời gian và còn thiếu ý thức trong việc chăm sóc đối với từng
thai phụ nên chưa thể nói rằng đã có môi trường mà sản phụ có thể an tâm sinh con.

Hy vọng rằng Trung tâm này do các nhân viên của Hội Nữ hộ sinh Việt Nam, những
người được đào tạo ở dự án này vân hành sẽ trở thành một trung tâm kiểu mẫu cung
cấp các dịch vụ thân thiện một cách toàn diện cho phụ nữ ở Việt nam. Đồng thời sẽ
cải thiện được sức khỏe cho vòng đời của người phụ nữ ở toàn quốc sau này.
3. Tại buổi lễ, Ông Suzuki Kentaro, Bí Thư Thứ Nhất Đại sứ quán Nhật bản tại Việt
nam, Ngài Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ông Nguyễn Đức Vinh Vụ
trưởng Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Ông Nguyễn Dung Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bà Phan Thị Hạnh Chủ tịch
Hội nữ hộ sinh Việt Nam và Bà Katsube Mayumi của tổ chức JOICFP …tham dự.
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