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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành động về người cao tuổi giai đoạn 2022 – 2030 

trong Ngành Y tế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh 

 

Thực hiện Kế hoac̣h số 126/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 

người cao tuổi giai đoaṇ 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về thực hiện Chương trình hành động về 

người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 

Nhằm góp phần thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trong Ngành Y tế trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

- Chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) 

bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến 

lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. 

- Quán triệt, triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động quốc 

gia về người cao tuổi theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao 

tuổi giai đoaṇ 2021 – 2030. 

- Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được quản lý và 

chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh 

mãn tính cho người cao tuổi; được ưu tiên khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, 

được đảm bảo các chế độ chăm sóc sức khỏe theo quy định. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Đến năm 2025: 

- 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức 

khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. 
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- 70% người cao tuổi được phát hiện, quản lý các bệnh không lây nhiễm 

(ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính, sa sút trí tuệ …). 

- 80 % cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước tổ chức thực hiện khám chữa bệnh 

cho NCT theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. 

- 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh. 

- 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết 

tật và được can thiệp, phục hồi chức năng. 

2.2. Đến năm 2030: 

- 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức 

khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. 

- 70% người cao tuổi được phát hiện, quản lý các bệnh không lây nhiễm 

(ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính, sa sút trí tuệ …). 

- 80 % cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước tổ chức thực hiện khám chữa bệnh 

cho NCT theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. 

- 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh. 

- 80% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết 

tật và được can thiệp, phục hồi chức năng. 

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi: 

1.1. Công tác truyền thông: 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp khoa Y tế công cộng – An toàn 

thực phẩm soạn các bài tuyên truyền về các bệnh thường gặp, chế độ ăn uống, 

luyện tập … để tuyên truyền đến NCT thông qua truyền thanh địa phương. 

- Trạm Y tế phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, Hội người cao tuổi địa 

phương tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về các bệnh thường 

gặp ở NCT như: bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp, tai 

biến mạch máu não … Hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe, rèn 

luyện thân thể. 

- Triển khai hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe, phục hồi 

chức năng và các chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi. 

- Các cơ sở y tế trong quá trình khám chữa bệnh tuyên truyền hướng dẫn vệ 

sinh, phòng bệnh cho NCT. 

1.2. Khám sức khỏe định kỳ người cao tuổi: 
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1.2.1. Trạm Y tế xã, phường: 

- Triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, 

lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở Traṃ Y tế xã, phường, ưu tiên 

nhóm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 

tuổi trở lên; thực hiện khám chữa bệnh taị nhà cho người cao tuổi không có điều 

kiện đến cơ sở khám chữa bệnh. 

- Trạm Y tế phối hợp các ban, ngành, Hội người cao tuổi địa phương thực 

hiện khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đảm bảo khám sức khỏe định 

kỳ cho ≥ 90% số người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) tối thiểu 01 lần/năm. 

- Chuẩn bị phiếu khám sức khỏe định kỳ cho NCT (theo mẫu Phiếu khám 

sức khỏe định kỳ quy định tại Thông tư số: 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, sàng lọc một số bệnh 

thường gặp. 

- Căn cứ vào kết quả khám định kỳ và kết quả điều trị của các bệnh viện 

tuyến trên để lập và cập nhật hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi; quản 

lý người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim mạch, tăng 

huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, đục thủy tinh thể, bệnh sa 

sút trí tuệ và một số bệnh thường gặp khác. 

- Báo cáo kết quả thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi định kỳ hàng 

năm (6 tháng và cả năm) theo mẫu. 

1.2.2. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: 

- Cung cấp sổ quản lý NCT để các Trạm Y tế lập sổ theo dõi, cập nhật tình 

trạng sức khỏe NCT để quản lý tại địa phương (theo mẫu). 

- Tổng hợp báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ cho NCT về Sở Y tế và 

Hội người cao tuổi thành phố Cao Lãnh 02 lần (06 tháng và cả năm) chung với 

báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT. 

- Phát triển maṇg lưới nhân viên chăm sóc, thực hiện tư vấn chăm sóc sức 

khỏe cho người cao tuổi taị nhà và cộng đồng.  

- Nâng cao năng lực cho các Trạm Y tế trong thực hiện dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi tại 

gia đình và cộng đồng; huấn luyện và hướng dẫn để người cao tuổi tự chăm sóc 

sức khỏe, thành viên gia đình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. 

- Soạn các bài tuyên truyền về các bệnh thường gặp, chế độ ăn uống, luyện 

tập … để tuyên truyền đến NCT. 

2. Công tác khám, chữa bệnh cho người cao tuổi: 
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2.1. Tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh cho NCT: 

2.1.1. Trạm Y tế xã, phường: 

- Có trách nhiệm quản lý sức khỏe và thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho NCT tại địa phương. 

- Các trường hợp NCT tàn tật hoặc cô đơn không nơi nương tựa bị ốm đau 

nhưng không đến khám, chữa bệnh tại nơi quy định (không đúng lịch khám hoặc 

không đến nơi đăng ký KCB ban đầu trong thẻ BHYT) thì cử cán bộ y tế đến 

khám, chữa bệnh tại nơi ở của NCT; hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân địa phương 

tổ chức đưa người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh. 

2.1.2. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: 

- Giao Khoa Khám bệnh tổ chức tốt việc tiếp nhận, khám bệnh cho NCT tại 

các buồng khám bệnh. 

- Cử y, bác sĩ hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho NCT tại địa phương (khi 

có yêu cầu). Trong quá trình khám, các trường hợp cần thiết có thể lập hồ sơ 

chuyển NCT lên các bệnh viện tuyến trên để được khám, chẩn đoán và điều trị. 

- Đề nghị các bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị khám 

chuyên khoa để đảm bảo chất lượng khám và kết luận chính xác. 

2.2. Công tác điều trị: 

- Việc khám, chữa bệnh cho NCT vẫn được thực hiện theo phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật, trường hợp cấp cứu phải được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh 

khác trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, người khuyết tật nặng. 

- Người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như: đái tháo đường, cao huyết áp 

… sau khi điều trị ở các bệnh viện tỉnh, các trường hợp ổn định có thể chuyển về 

địa phương để tiếp tục quản lý, điều trị. 

- Kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, 

hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến cơ sở đối với 

người bệnh là NCT. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: 

- Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm phối hợp Phòng Kế hoạch – 

Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trong Ngành Y tế trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh. 
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- Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm phối hợp phòng Kế hoạch – 

Tài chính biên soạn tài liệu tuyên truyền phổ biến kiến thức về: chăm sóc sức 

khỏe; phát hiện, phòng ngừa và điều trị một số bệnh thường gặp ở NCT. 

- Khoa Khám bệnh tổ chức tốt việc tiếp nhận, khám bệnh cho NCT tại các 

buồng khám bệnh. 

- Đề nghị Hội người cao tuổi thành phố chỉ đạo Hội người cao tuổi xã, 

phường phối hợp với Trạm Y tế trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe cho 

NCT tại địa phương, với các nội dung như: 

+ Triển khai thực hiện kế hoạch chăm sóc, quản lý sức khỏe và khám, chữa 

bệnh cho NCT trên địa bàn được thuận lợi; 

+ Tổ chức các hình thức câu lạc bộ NCT như: CLB dưỡng sinh, CLB sức 

khỏe ngoài trời, CLB những người mắc bệnh mãn tính,...(nếu có điều kiện). 

2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch và tham mưu Ủy 

ban nhân dân địa phương chỉ đạo các mặt hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT ở 

địa phương. 

- Tham mưu UBND địa phương hỗ trợ chi phí đi lại để đến khám bệnh, 

chữa bệnh tại nhà và tại nơi cư trú cho người cao tuổi; hỗ trợ chi phí hoặc 

phương tiện đi lại cho NCT cô đơn, bị bệnh nặng phải đến cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho 

người cao tuổi tại địa phương. 

- Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về 

chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn NCT kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm 

sóc sức khỏe;  

- Phối hợp Hội người cao tuổi lập danh sách đối tượng NCT, lập sổ quản lý 

sức khỏe NCT; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

người cao tuổi. 

- Trạm Y tế tổ chức tốt việc tiếp nhận, khám bệnh cho NCT tại Trạm Y tế 

khi NCT có nhu cầu khám bệnh. 

IV. CÔNG TÁC THỐNG KÊ BÁO CÁO: 

- Báo cáo 6 tháng: Lấy số liệu của Quí IV năm trước và Quí I của năm báo 

cáo; Trạm Y tế tổng hợp báo cáo hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe NCT 

gửi về khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh chậm nhất ngày 15/4. Trung tâm Y tế báo cáo về Sở Y tế chậm nhất 

ngày 25/4. 
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- Báo cáo năm: Lấy số liệu của Quí IV năm trước đến Quí III của năm báo 

cáo, Trạm Y tế tổng hợp báo cáo hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe NCT 

gửi về khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh chậm nhất ngày 15/10. Trung tâm Y tế báo cáo về Sở Y tế chậm nhất 

ngày 25/10. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

- Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi hằng năm và 

các chương trình, dự án, đề án liên quan khác. 

- Huy động sự đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước. 

- Dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoac̣h và quản lý, sử dụng 

kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về người cao tuổi 

giai đoạn 2022 - 2030 trong Ngành Y tế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận : 
- Trạm Y tế xã, phường (thực hiện); 

- Hội Người cao tuổi TPCL (phối hợp); 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Phòng Y tế (để biết); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KH-TC, YTCC-ATTP. 

GIÁM ĐỐC 
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