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Các chuyên gia JICA dài hạn

Cố vấn trưởng

TS. ĐD KUROSU Hitomi
TS. ĐD Kurosu nhận bằng Tiến sỹ về Kiểm soát
nhiễm khuẩn (KSNK) tại Đại học Chăm sóc Sức
khỏe Tokyo. Bà từng là một cán bộ quản lý
chuyên trách KSNK tại Bệnh viện Ebara Tokyo,
và hiện là cộng tác viên nghiên cứu tại Vụ Hợp
tác Y tế Quốc tế thuộc NCGM. Bà là thành viên
Ban chấp hành Hiệp hội KSNK Nhật Bản.

Chuyên gia Kiểm soát nhiễm khuẩn / Quản lý điều dưỡng

ThS. ĐD MORIYAMA Jun
Ông Moriyama nhận bằng Thạc sĩ ngành Điều
dưỡng (Quản lý Điều dưỡng) tại Đại học Quốc
gia về Điều dưỡng Nhật Bản. Ông là điều
dưỡng tại Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) và
khoa Cấp cứu (ER) - Bệnh viện NCGM, từng
làm việc tại Vụ Y tế khu vực Tohoku thuộc Bộ
Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật
Bản, và Vụ Hợp tác Y tế Quốc tế thuộc NCGM.

Chuyên gia An toàn người bệnh / Quản lý điều dưỡng

Về JICA
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản（JICA) là tổ chức
triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế như hợp tác kỹ
thuật, viện trợ không hoàn lại, vay vốn, tình nguyện viên
Nhật Bản ở nước ngoài (JOCV), cứu trợ thiên tai khẩn
cấp (JDR),vv. dành cho các nước đang phát triển bằng
nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản.

TS. BS. OHARA Hiroshi
TS. BS Ohara nhận bằng Tiến sĩ y khoa (Nội khoa)
tại Đại học tổng hợp Tokyo. Ông từng là Cố vấn
trưởng Dự án JICA tại Bệnh viện Bạch Mai, Cố vấn
chính sách của Bộ Y tế Việt Nam, Cố vấn trưởng
Dự án Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm cơ bản tại
Myanmar, Trưởng phòng Đối tác Y tế Toàn cầu
thuộc Trung tâm quốc gia về Y khoa và Sức khỏe
toàn cầu (NCGM). Ông hiện là Giáo sư thỉnh giảng
tại Đại học Nagasaki. TS. BS. Ohara được nhận
“Huy chương vì sức khỏe nhân dân” của chính phủ
Việt Nam và “Huy chương danh dự” của chính phủ
Mông Cổ.

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
Dự án hợp tác kỹ thuật
Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện

Văn phòng: lầu 10, khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy
201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (028) 3620 5032
E-mail: chorayjica@gmail.com 
Trang web: https://www.jica.go.jp/project/english/vietnam/044/ 

【Thời hạn】
Từ tháng 12/2016 cho đến khoảng 2 năm sau khi Bệnh
viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt – Nhật hoàn thành.

【Mục đích】
Nâng cao năng lực của Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) ※1

và Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu Nghị Việt - Nhật (BVCR
HNVN) ※2 nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, lấy
người bệnh làm trung tâm.
【Các mục tiêu đầu ra】
1. Dịch vụ y tế chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm

tại BVCR và BVCR HNVN sẽ được nâng cao thông qua
các hoạt động tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn
người bệnh, thúc đẩy phối hợp đa chuyên ngành, xây dựng
và sử dụng hiệu quả quy trình chuyên môn (clinical pathways).

2. Đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn (bao gồm
cả kiểm soát tình trạng kháng kháng sinh) tại BVCR và
BVCR HNVN.

3. Tăng cường năng lực cho BVCR và BVCR HNVN nhằm
hỗ trợ nâng cao năng lực bệnh viện tuyến tỉnh thuộc phạm
vi chỉ đạo tuyến (DOHA) ※3 về an toàn người bệnh, an
toàn chuyển tuyến và kiểm soát nhiễm khuẩn.

(PDM Ver.1, sửa đổi tháng 10/2017)
※1 Bệnh viện Chợ Rẫy:

Tòa nhà chính của bệnh viện được hoàn thiện năm 1975
theo chương trình viện trợ của chính phủ Nhật Bản.

Hiện tại bệnh viện có 1.930 giường bệnh, 872 bác sĩ và
1.668 điều dưỡng. Mỗi ngày bệnh viện đón 5.500 lượt bệnh
nhân đến khám ngoại trú. (số liệu tháng 7/2018)

※2 Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt – Nhật:
Dự kiến xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ

Nhật Bản tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh. Quy mô gồm 10 tầng với khoảng 1.000 giường bệnh.

※3 DOHA: Chỉ đạo tuyến (Direction of Healthcare Activities):
Là cơ chế bệnh viện tuyến trên chỉ đạo, hỗ trợ bệnh viện

tuyến dưới. Bộ Y tế quy định bệnh viện tuyến tỉnh nào
thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến của BVCR.
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3. Tăng cường năng lực chỉ đạo tuyến
(DOHA) của Bệnh viện Chợ Rẫy đối
với bệnh viện các tỉnh phía Nam

Khái quát hoạt động
1. An toàn người bệnh 2. Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)

Đào tạo cán bộ phụ trách
An toàn người bệnh

Tăng cường hợp tác đa chuyên ngành

Đào tạo nhân viên giám sát KSNK

Hội đồng KSNK bệnh viện

Hội thảo chỉ đạo tuyến (DOHA)

Hội nghị lần thứ hai
Ủy ban điều phối chung Dự án (JCC) tháng 11/2018 

Cập nhật
Sổ tay An toàn trong y tế

Cập nhật tài liệu thực hành
các bệnh lý huyết học

Khảo sát thực địa
Bệnh viện Tim mạch An Giang

1-1 Đào tạo cán bộ phụ trách an toàn người bệnh
Đào tạo cán bộ y tế phụ trách an toàn người bệnh tại

mỗi khoa, phòng. Nâng cao nhận thức và tăng cường khả
năng phòng ngừa sự cố y khoa.

1-2 Tiếp cận đội ngũ chăm sóc y tế đa chuyên ngành
Đưa vào triển khai hoạt động đội ngũ chăm sóc y tế

gồm các chuyên gia có chuyên ngành khác nhau như
bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên phục hồi
chức năng vv. nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.

1-3 Cải tiến và triển khai quy trình chuyên môn
Hỗ trợ cải tiến và triển khai quy trình chuyên môn

(clinical pathways) – bảng tóm tắt quá trình điều trị và
chăm sóc tiêu chuẩn – cho riêng từng loại bệnh, nhằm
cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế an toàn.

2-1 Đào tạo nhân viên giám sát KSNK
Đào tạo cán bộ y tế phụ trách KSNK tại mỗi khoa,

phòng. Nâng cao nhận thức về nhiễm khuẩn bệnh viện
(NKBV) và tăng cường năng lực KSNK.

2-2 Tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhiễm
khuẩn cơ bản, tăng cường phòng ngừa viêm phổi
liên quan đến thở máy và nhiễm khuẩn vết mổ.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa cơ bản như vệ
sinh tay; gói phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở
máy; nhiễm khuẩn vết mổ ... nhằm làm giảm tỷ lệ NKBV.

2-3 Đào tạo nhóm chuyên gia tư vấn sử dụng kháng
sinh phù hợp

Thành lập và đào tạo nhóm chuyên gia tư vấn sử dụng
kháng sinh, đảm bảo sử dụng kháng sinh phù hợp.

2-4 Hệ thống giải trình tự gen và đào tạo nhân lực
phân tích kết quả.

Trang bị máy giải trình tự gen (sequencer) nhằm xác
định nguyên nhân nhiễm khuẩn. Đào tạo nhân lực có khả
năng vận hành và phân tích kết quả giải trình tự gen.

3-1 Cập nhật tài liệu hướng dẫn
Cập nhật các tài liệu hướng dẫn thực hành lâm sàng và

hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kiến thức và
công nghệ cho các bệnh viện tuyến tỉnh.

3-2 Tăng cường công tác an toàn người bệnh, kiểm
soát nhiễm khuẩn và an toàn chuyển tuyến cho các
bệnh viện tuyến tỉnh

Tổ chức hội thảo tại Bệnh viện Chợ Rẫy về các nội
dung an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và an
toàn chuyển tuyến cho các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc
phạm vi chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phát hành Sổ tay
Lấy mẫu bệnh phẩm
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