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❏ Tuổi trung bình: 53.4 (từ 18-100 tuổi)
❏ Nữ: 62.6% | Nam: 35.7% 
❏ 81% người tham gia không có kinh 

nghiệm trước đây với nghiên cứu
❏ 13.2% người tham gia tự báo cáo các 

triệu chứng suy giảm trí nhớ
❏ 24.5% người tham gia hiện là người 

chăm sóc

Thống kê người tham gia vào Cơ sở 
Dữ liệu CARE

Bấm vào ĐÂY để đọc báo cáo tóm tắt

Nhà tài trợ: Nghiên cứu báo cáo ở trang này được hỗ trợ bởi Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Lão Hóa (National Institute on Aging) thuộc Viện Sức Khỏe Quốc Gia 
(National Institute of Health) (R24AG063718). Nội dung hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của Viện Sức Khỏe 
Quốc Gia. Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu (IRB) của UCSF chấp thuận số: 19-28027

Bấm vào ĐÂY để xem trang web của CARE 

  

Hoạt động tiếp cận cộng đồng 

Chương trình CARE bắt đầu từ: ngày 15 tháng 10 năm 2020
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44 (67.7%) yêu cầu nghiên 
cứu liên quan đến quá trình 
lão hóa, bao gồm các triệu 
chứng suy giảm trí nhớ 
hoặc việc chăm sóc sức 
khỏe.

Các nghiên cứu khác 
tập trung vào các chủ 
đề như COVID-19, 
bệnh tim mạch, việc 
quyết định sử dụng 
các biện pháp tránh 
thai,...

Đề tài nghiên cứu

Mục đích: 
● Để khắc phục những chênh lệch và khác biệt trong việc tham gia nghiên cứu bệnh Alzheimer và các triệu chứng suy 

giảm trí nhớ, quá trình lão hóa, việc chăm sóc sức khỏe, và các vấn đề sức khỏe khác trong cuộc đời của cộng 
đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa, và người vùng đảo Thái Bình Dương (AANHPI).

● Áp dụng những phương pháp ghi danh sáng tạo và phù hợp với văn hóa bằng cách kết nối với các đối tác cộng 
đồng của CARE để đạt được sự tham gia của 10,000 người AANHPI.

● CARE muốn cộng đồng người AANHPI có thêm tiếng nói và cơ hội tham gia vào những dự án nghiên cứu trong 
tương lai bằng cách ghi danh vào Cơ sở Dữ liệu CARE.

Đã thực hiện 188 hoạt động tiếp cận cộng đồng 
tính đến tháng 1 năm 2023

CARE đã nhận 65 yêu cầu 
giới thiệu người tham gia 
tính đến tháng 1 năm 2023 và 
đã kết nối > 8,200 người tham 
gia vào CARE với những 
nghiên cứu khác nhau.

Liên quan đến 
quá trình lão hóa Khác
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