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Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) Từ năm1994 (From 1994) 
Hình thức (Support) Tập sách nhỏ (Booklet) 
Nhóm mục tiêu (Target) Bệnh nhân phong tàn tật  

(Disabled due to leprosy) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn chăm sóc tổng quát (General 

self-care) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Bệnh phong(Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) Từ năm 1994 (From 1994) 
Hình thức (Support) Tập sách nhỏ (Booklet) 
Nhóm mục tiêu (Target) Bệnh nhân có lỗ đáo 

(Plantar ulcers patients) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn chăm sóc lỗ 

đáo(Ulcer care) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Bệnh bại não 
(Cerebral palsy) 

Năm thực hiện (Year) 1996 
Hình thức (Support) Tập sách nhỏ (Booklet) 
Nhóm mục tiêu (Target) Gia đình bệnh nhân  

(Families) 
Mục đích (Aim) Sách giáo khoa (Training manual) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Các thông tin người khuyết tật cần 
biết– (Useful informations for disabled 
persons) 

Năm thực hiện (Year) 2004 
Hình thức (Support) Tập sách nhỏ(Booklet) 
Nhóm mục tiêu (Target) Người khuyết tật (persons with disabilities) 
Mục đích (Aim) Thông tin : quyền lợi, công việc, giải trí, 

vv… ( practical information: rights, access 
to work, leisure, etc…) 

Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (VN) 
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Chủ đề(Topic) Bệnh phong(Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) 2004 (2004) 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Các đơn vị làm công tác bệnh phongg 

(Leprosy control structure) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn (Guide) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam & Anh 

(VN & English) 
 

 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) 2004 (2004) 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Cán bộ y tế phụ trách bệnh phong 

Leprosy workers) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn chăm sóc lỗ đáo (Training on 

Ulcer care) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) An tòan giao thông (Road Safety) 
Năm thực hiện (Year) 2004 (2004) 
Hình thức (Support) Bộ tài liệu và CD (Package) 
Nhóm mục tiêu (Target) Quần chúng(Public) 
Mục đích (Aim) Giáo dục về ATGT : luật lệ, trò chơi, cấp 

cứu, vv… (Education on road safety : rules, 
games, first aid, etc…) 

Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Dụng cụ chỉnh hình(Orthopaedic devices) 
Năm thực hiện (Year) 2001 
Hình thức (Support) Băng và đĩa hình (Video & CD Rom) 
Nhóm mục tiêu (Target) Kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình 

(Orthopaedic technicians) 
Mục đích (Aim) Tập huấn (training) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam & Anh  

(VN & English) 
 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) 2001 
Hình thức (Support) Băng và đãi hình (Video & CD Rom) 
Nhóm mục tiêu (Target) Nhân sự phụ trách phong

(Leprosy workers) 
Mục đích (Aim) Tập huấn (training) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
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 Chủ đề(Topic) Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 
 (CBR) 

 
Năm thực hiện (Year)  2001 
Hình thức (Support) Sách (Book) 

 
Nhóm mục tiêu (Target) Nhân sự hoạt động PHCHNDVCĐ các 

cấp(CBR actors at all level) 
Mục đích (Aim) Cẩm nang hướng dẫn (Guidelines) 

 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam, Anh  

(Vietnamese, English) 

 

 
Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year)  

 

 

 

2001 
Hình thức (Support) Đoạn phim TV, Băng & đĩa hình (TV spot. 

Video & CD Rom) 
Nhóm mục tiêu (Target) Tất cả quần chúng (Large public) 
Mục đích (Aim) Chống kì thị (Decrease stigma) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam, phụ lục Anh Ngữ 

(Vietnamese, English sub-titles) 
 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) 2001 
Hình thức (Support) Sổ tay / lịch bỏ túi(Agenda) 
Nhóm mục tiêu (Target) Tân binh nghĩa vụ quân sự  

(Military conscripts) 
Mục đích (Aim) Chống kì thị/ Phát hiện sớm (Decrease stigma / 

early detection) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Tổn thương tủy sống (Spinal Cord Injury) 
Năm thực hiện (Year)  2004 
Hình thức (Support) Tờ rơi(Leaflet) 
Nhóm mục tiêu (Target) Bệnh nhân tổn thương tủy sống (SCI 

patients) 
Mục đích (Aim) Giáo dục/ Hướng dẫn (Education / guide)) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

 

 

 

 

Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Huấn luyện viên (Trainer) 
Mục đích (Aim) Cẩm nang bệnh phong 

(Leprosy Guideline) 
Ngôn ngữ (Language) Việt-Anh 

(VN - English) 
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Chủ đề(Topic) Bàn chân bệnh nhân phong (Lepers’ 
foot) 

Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Huấn luyện viên (Trainer) 
Mục đích (Aim) Chăm sóc bệnh nhân (Patient Care) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam - Pháp 

(Vietnam-French) 
 

 

Chủ đề(Topic) Chân giả (Prothesis) 
Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Huấn luyện viên (Trainer) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn sử dụng  

(Users Guide) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam  

(Vietnam) 
 

 

Chủ đề(Topic) Giày chỉnh hình (Orthopaedic Shoes) 
Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Huấn luyện viên(Trainer) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn sử dụng 

(Users Guide) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
 

Chủ đề(Topic) ASCoN (ASCoN) 
Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Ban tổ chức hội nghị 

(Organizers) 
Mục đích (Aim) Hướng dẫn 

(Guide) 
Ngôn ngữ (Language) Anh (English) 
 

 

Chủ đề(Topic) Mảng mục da (Pressure sore) 
Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Huấn luyện viên (Trainer) 
Mục đích (Aim) Phòng ngừa mảng mục da(Pressure Sore 

Prevention) 
Ngôn ngữ (Language) Anh (English) 
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Chủ đề(Topic) 
 

Tâm lý bệnh nhân (Patient’s 
psychologic) 

Năm thực hiện (Year) 2005 
Hình thức (Support) Sách (Book)  
Nhóm mục tiêu (Target) Huấn luyện viên (Trainer) 
Mục đích (Aim) 

 
Tài liệu tham khảo(Reference 
document) 

Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
 

 

 

 

 

 
Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year)  2001 

 

Hình thức (Support) Tập bút học sinh (School notebook) 
Nhóm mục tiêu (Target) Trẻ em (Children) 
Mục đích (Aim) Chống kì thị / Phát hiện sớm (Decrease 

stigma / early detection) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
 

Chủ đề(Topic) Bệnh phong (Leprosy) 
Năm thực hiện (Year)  2002   
Hình thức (Support) Sổ nhỏ (Booklet) 
Nhóm mục tiêu (Target) Nhân viên y tế huyện 

(District health workers)  
Mục đích (Aim) Quản lí tàn tật 

(Disabilities management) 
 Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnamese) 
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Chủ đề(Topic) Dụng cụ trang thiết bị Phục hồi chức 
năng (Equipments lists for Care & 
rehabilitation for Spinal Cord Injury) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách(Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Cán bộ y tế Khoa Tủy Sống (Medical 

staff in Spinal Units) 
Mục đích (Aim) Tài liệu tham khảo(Reference 

document) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 

Chủ đề(Topic) Tổn thương tủy sống (Spinal Cord 
Injury) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách(Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Bác sĩ khoa tủy sống (Medical staff in 

Spinal Units) 
Mục đích (Aim) Tài liệu tham khảo (Reference 

document) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
 

                                                                                                                                                                              

Chủ đề(Topic) Phòng ngừa vết loét khi sử dụng xe 
lăn ( Prevention of pressure ulcers 
when using wheelchairs) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Bệnh nhân tổn thương tủy sống 

(Patients with spinal cord injury) 
Mục đích (Aim) Tài liệu hướng dẫn (Guiding document) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
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Chủ đề(Topic) Cẩm nang hướng dẫn xử lí vết loét và 
thông tiểu ( Neuro-urology & Spinal 
Cord Lesion) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách(Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Cán bộ y tế Khoa Tủy Sống (Medical 

staffr) 
Mục đích (Aim) Tài liệu tham khảo (Reference 

document) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 

Chủ đề(Topic) Điều trị vật lý trị liệu (Physical 
therapy) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Bác sỹ vật lý trị liệu (Physical therapist) 
Mục đích (Aim) Tài liệu tham khảo (Reference 

document) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
 

Chủ đề(Topic) Giáo dục an toàn giao thông  (Road 
safety education material) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Giáo viên tiểu học và học sinh (Primary 

teacher and students) 
Mục đích (Aim) Tài liệu giảng dạy(Teaching material) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
 

Chủ đề Giáo dục an toàn giao thông  (Road 
safety education material) 

Năm thực hiện (Year) 2006 
Hình thức (Support) Sách (Book) 
Nhóm mục tiêu (Target) Giáo viên tiểu học và học sinh (Primary 

teacher and students) 
Mục đích (Aim) Tài liệu giảng dạy(Teaching material) 
Ngôn ngữ (Language) Việt Nam (Vietnam) 
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