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Thứ Năm Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Lễ bàn giao trang thiết bị “Dự án trang bị thiết bị vật lý trị liệu 

cho Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu tỉnh An Giang” (Thực hiện năm 

2011) thuộc Chương trình Viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của Chính phủ Nhật Bản đã long 

trọng diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu tỉnh An Giang  với sự hiện diện của ông 

YAKABE Yoshinori, Phó Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông 

Hà Văn Tâm, Giám đốc  Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu Tỉnh An Giang. 

Dự án viện trợ số tiền 108,229 USD để mua sắm 23 thiết bị y tế cần thiết nhất thuộc 20 chủng loại 

khác nhau nhằm giúp Khoa Phục hồi chức năng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. 

Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu là cơ sở y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân 

địa phương, không chỉ trong việc tiếp nhận bệnh nhân trong thị xã mà còn từ các tỉnh lân cận hay 

Campuchia. Dự án được thực hiện với mong muốn bằng phương pháp vật lý trị liệu, nhiều bệnh 

nhân sẽ khôi phục khả năng vận động, chủ động hơn trong cuộc sống,  và hòa nhập trở lại với xã hội. 

Để đáp ứng nhu cầu vật lý trị liệu gia tăng hằng năm, bệnh viện đang lên kế hoạch xây dựng thêm 

một khu nhà mới nhằm tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho Khoa Phục hồi chức năng. 

Tại buổi lễ, ông YAKABE đã có lời phát biểu “Tôi rất vui mừng vì có thể góp phần cải thiện y tế địa 

phương. Nhân dịp Năm hữu nghị Nhật - Việt kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - 

Việt Nam, tôi hy vọng các thiết bị y tế được viện trợ thông qua dự án này trở thành biểu tượng của 

tình đoàn kết và hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và tỉnh An Giang, cũng như giữa Nhật Bản và Việt 

Nam. Để đáp lại, ông Tâm cũng bày tỏ lòng biết ơn “Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu thực sự biết 

ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản, đồng thời chúng tôi sẽ nỗ lực bảo quản và 

phát huy hiệu quả sử dụng các trang thiết bị được viện trợ.” 

 

         

Ổng YAKABE, Phó Tổng lãnh sự phát biểu tại buổi lễ                         Cắt băng bàn giao tại buổi lễ 



          

Máy điện trị liệu 2 kênh đa năng do dự án tài trợ            Máy giác hút chân không 2 kênh tự cấp nguồn có thể 

kết nối với tất cả các thiết bị kích thích điện     

do dự án tài trợ 

          

Giường kéo giãn cột sống do dự án tài trợ                           Thanh song song tập đi do dự án tài trợ 

          

Xe mũi tên tập đi bại não do dự án tài trợ                                    Xe đạp lực kế do dự án tài trợ 



            
Một số dụng cụ tập hoạt động vật lí trị liệu                          Máy vi sống trị liệu chế độ xung và liên tục        

do dự án tài trợ                                                                    do dự án tài trợ 

           
Máy điều trị từ trường trị liệu toàn than                                       Bàn xiên quay do dự án tài trợ                

với giường điều trị bằng gỗ do dự án tài trợ  

                             

Giường điều trị do dự án tài trợ                                  Lồng điều trị đa năng kéo bằng ròng rọc         

do dự án tài trợ 


