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Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo hệ
thống y tế tích hợp phục vụ cho xã hội
người cao tuổi khỏe mạnh
Trường đại học Kyoto
Nhật Bản

LIMS:
Đơn vị nghiên cứu và đào tạo
cán bộ lãnh đạo hệ thống y tế tích hợp

Sự già hóa của dân số
Số lượng người già
ở độ tuổi 60 và trên
60 trên thế giới

Những nước đã phát triển
Những nước đang phát triển

(Nguồn: http://www.unfpa.org/)

(triệu người)
(year)

1970

1995

2010

2050

Tỷ lệ phần trăm người già ở độ tuổi 65 và trên 65
Việt Nam
Phần trăm đang già

7.0%

(2011)

Nhật Bản
7.1%

(1970)

Phần trăm đã già

14.6%

(1995)

Phần trăm đã rất già

21.5%

(2007)

23.0%

(2010)
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Tình hình dân số của Nhật Bản
１９６０

nam

nữ

２０１０

nam

nữ

２０６０

nam

nữ

（Nguồn: National Inst. Population & Social Security Res.「demographics 2011）

Nhật Bản là một trong những nước công nghiệp phát triển đầu tiên phải đối mặt
với vấn đề già hoá dân số chưa có trong tiền lệ.
Thách thức đặt ra cho nước Nhật là phải thiết lập được một hệ thống y tế đổi
mới để đối phó với vấn đề già hoá dân số và đi tiên phong trong việc đưa ra mô
hình mẫu của việc giải quyết vấn đề già hoá dân số cho các nước và khu vực
trên thế giới học hỏi.

Mục tiêu đào tạo của chương trình là nhằm bồi dưỡng cán bộ lãnh
đạo trẻ có khả năng nhìn ra các vấn đề của việc già hoá dân số và
có thể hướng dẫn việc đổi mới y tế không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở
các xã hội khác nhau và các khu vực trên thế giới.
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Hướng tới xã hội cao tuổi và khỏe mạnh
Tuổi thọ khỏe mạnh trung bình

Tuổi thọ
trung bình

Nữ

73.62

86.30

Nam

70.42

79.55
(tuổi)
Nguồn: Bộ Y tế, Lao động và Chăm sóc sức khỏe Nhật bản
khảo sát vào năm 2010, công bố dữ liệu vào năm 2012

Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch để kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh
trung bình.
Mục tiêu ban đầu là phát triển tuổi thọ khỏe mạnh trung bình vượt
qua tuổi thọ trung bình.
Chương trình LIMS tại trường đại học Kyoto nhằm tìm kiếm
làm thế nào để thực hiện sự phát triển của tuổi thọ khỏe mạnh
trung bình song hành với việc nâng cao chất lượng cuộc sống
(QOL) cho người cao tuổi và những người có liên quan.
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Phương pháp tiếp cận toàn diện vấn đề phức tạp
Những vấn đề đặt ra:
sống thọ và khoẻ mạnh, song hành với QOL cao
sự hoà nhập xã hội của người cao tuổi
việc quản lý chi phí chăm sóc sức khỏe

Những nhu cầu đặt ra:
・ sự tích hợp của các hệ thống y tế/phúc lợi/ chăm sóc tại nhà
hổ trợ về việc tôn trọng toàn bộ khía cạnh của cuộc sống cá nhân
phòng chống bệnh tật và tai nạn bằng lối sống khỏe mạnh

Kỳ vọng đặt ra:
Mô hình sống thọ và khỏe mạnh
của Nhật Bản dựa trên việc:
・hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa 3 thế hệ
・hỗ trợ y tế từ cộng đồng
・duy trì sức khỏe bằng cách tiếp tục làm việc

Cán bộ lãnh đạo có khả năng
thiết lập một hệ thống y tế tích
hợp, dựa trên nhu cầu của xã hội
bằng cách sử dụng tốt công nghệ
khoa học kỹ thuật.
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Hệ thống y tế tích hợp và ngànhcông nghiệp y tế mới
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Hệ thống nghiên cứu và giáo dục
Đào tạo sau đại học sinh viên không thuộc ngành y trong môi trường y khoa
kiến thức y khoa cơ bản cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học không phải ngành y
sự hiểu biết về nhu cầu xã hội (đặc biệt là về thực hành y khoa và chăm sóc sức khỏe)
kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong lĩnh vực y khoa-kỹ thuật
kinh tế y tế, chính sách y tế, đạo đức y khoa, tài sản tri thức và việc chuẩn hóa tòan cầu
T thực tập tại các công ty và viện nghiên cứu nước ngoài

sự hợp tác của ngành công nghiệp, chính phủ và học viện

Trường đại học Kyoto
Graduate Schools of:
・Medicine
・Engineering
・Pharmaceutical Science
・Economics
Institute for Frontier Med. Sci.
Res. Inst. for Mathematical Sci.
Advanced Biomed. Eng. Res. Unit
International Res. Unit of Integrated
Complex System Science

bài giảng / thực tập
Công nghiệp/cơ quan công chính
Các công ty từ:
・Ngành công nghiệp về trang thiết bị y tế
・Ngành công nghiệp ô tô
・Ngành công nghiệp nhà ở
v v…
Thành phố Kyoto
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LIMS Course Schedule

Năm thứ 1

Năm 3

Năm 4

Năm 5

nghiên cứu luận án

tiền nghiên cứu

kỹ năng biện luận

Bài tập
thực hành

thực hành (bệnh viện, điều dưỡng tại nhà, văn phòng nhà nước, tổ chức quốc tế)

thực tập ở nước ngoài, công
nghiệp và cơ quan công chính
ứng dụng liên ngành

Bài giảng

đạo đức, kinh tế y tế, IP và chuẩn hóa
khoa học kỹ thuật y tế cho xã hội I, II
bài giảng cơ bản

Đồng thời nhập học vào khóa
sau ĐH và vào chương trình bắt
đầu vào tháng 4

Giấy chứng nhận của chương trình

hội thảo chuyên ngành

Bằngcấp tiến sĩ

Nghiên cứu

Năm 2

Đánh giá luận án
(các ngành: khoa học y khoa, khoa
học sức khỏe con người, bách khoa,
khoa học dược )
Nhìn lại sự phát triển của
chương trình
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Hội nghị thượng đỉnh Y tế Thế giới
• Là một thành viên của Liên minh M8, Đại học Kyoto hứơng tới mục
tiêu cải thiện sức khỏe toàn cầu, việc phối hợp họat động với các nhà
quyết định chính sách chính trị và kinh tế để phát triển các giải pháp
khoa học nhằm giải quyết những thách thức y tế trên toàn thế giới.
• Tại Hội nghị thượng đỉnh Y tế Thế giới 2013 ở Berlin, Đại học Kyoto
chủ trì cuộc thảo luận và hợp tác quốc tế liên quan đến chủ đề
"Hợp tác đa ngành nhằm hướng tới việc sống thọ và khỏe mạnh”.
• Vào tháng Tư năm 2015, Đại học Kyoto sẽ tổ chức Hội thảo khu vực
của Hội nghị thượng đỉnh Y tế Thế giới. Chúng tôi chào đón sự tham
gia của các bạn.

Liên minh M8
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Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo hệ
thống Y tế tích hợp phục vụ cho xã hội người
cao tuổi khỏe mạnh
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Leaders for Integrated Medical System
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