Bản tin Số 1
DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Tháng 1/2017
1. Khởi động Dự án
Dự án được thành lập với sự tài trợ của Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm hỗ trợ nâng cao năng
lực vận hành và quản lý bệnh Bệnh viện Chợ Rẫy và
chuẩn bị cho Bệnh viện Hữu nghị Việt – Nhật.
Để khởi động Dự án, ngày 11/01/2017, các chuyên gia
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), gồm Cố
vấn trưởng Wada Koji, Điều dưỡng viên Moriyama Jun
và Điều phối viên Matsumoto Shoji cùng các đơn vị là
đối tác của Dự án tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dẫn đầu là
PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc bệnh viện, đã
có buổi gặp gỡ làm việc đầu tiên. Tại cuộc họp, hai bên
đã làm rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên, thống nhất
một số nội dung cơ bản như phân công người chịu trách
nhiệm chính từng phân mục của Dự án, chuẩn bị tiến
hành Khảo sát sơ bộ tại Bệnh viện.
Kể từ cuộc họp này, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Nâng cao
Năng lực Quản lý Bệnh viện chính thức được bắt đầu.

2. Thành lập Văn phòng Dự án
Để chuẩn bị cho Dự án, từ cuối tháng 12/2016,
Chuyên gia điều phối Matsumoto đã sớm có mặt tại Việt
Nam, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bệnh viện
Chợ Rẫy bắt tay vào chuẩn bị các công đoạn đầu tiên.
Phía Bệnh viện đã dành ra một khu vực khang trang tại
lầu 10, Trung tâm Ung bướu (Khu D) làm Văn phòng
cho Dự án.
Từ ngày 07/01/2017, khi Cố vấn trưởng Wada và Điều
dưỡng viên Moriyama chính thức nhận nhiệm vụ thì một
số hạng mục cơ bản đã được hoàn tất như kết nối đường
dây điện thoại, đường truyển Internet; một số đồ dùng
nội thất cho văn phòng được Bệnh viện hỗ trợ trang bị.

Những ngày giáp Tết nguyên đán 2017, bảng hiệu
ghi tên Dự án được trang trọng gắn lên: chính thức
khánh thành Văn phòng Dự án.

Từ trái qua: Điều dưỡng viên Moriyama,
Cố vấn trưởng – BS Wada, BS Ngọc Bích,
Điều phối viên Matsumoto.

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác rất nhiệt
tình, chu đáo của BS Nguyễn Ngọc Bích – Trưởng
phòng Đào tạo Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến
để Dự án có được một Văn phòng khang trang, một
môi trường làm việc tiện nghi như hiện nay.
(Điều phối viên Matsumoto Shoji)

≪Khái quát Dự án≫
【Tên Dự án】
Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật – Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện
【Thời hạn Dự án】
Từ tháng 12/ 2016 đến tháng 12/ 2021 (5 năm)

【Mục tiêu】
Nâng cao năng lực vận hành và quản lý tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hữu nghị Việt –
Nhật ※, nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm.
【Kết quả】
1. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo tôn chỉ lấy người bệnh làm trung tâm, hoạt động chăm
sóc, an toàn bệnh nhân, quản lý chất lượng, quy trình chữa trị (clinical pathway); nâng cao
hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hữu nghị
Việt – Nhật.
2. Tăng cường các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, theo các chuẩn mực quốc tế.
3. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo đối với bệnh viện tuyến dưới của Bệnh viện Chợ Rẫy và
Bệnh viện Hữu nghị Việt – Nhật.
※ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật： được xây dựng tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,
TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến đi vào hoạt động năm 2020 với khoảng 1000 giường bệnh.
Giới thiệu các chuyên gia JICA của Dự án
WADA Koji, MD MSc PhD - Cố vấn Trưởng
Bác sĩ Wada công tác tại Ban Hợp tác Sức khỏe Quốc tế thuộc Trung tâm Quốc gia về Y
dược Toàn cầu (NCGM) từ năm 2013. Ông từng là Phó Giáo sư giảng dạy tại Đại học Tổng
hợp Kitasato và đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được Bộ Y tế,
Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tài trợ. Bác sĩ Wada nhận Bằng Thạc sĩ y khoa tại Đại học
McGill (Canada). Bằng Tiến sĩ y khoa tại Đại học Tổng hợp Kitasato.

MORIYAMA Jun, RN MSN - Điều dưỡng viên (An toàn bệnh nhân – Quản lý
Điều dưỡng)
Ông Moriyama công tác tại tại Ban Hợp tác Sức khỏe Quốc tế thuộc NCGM từ năm 2015.
Trước đó, Ông cũng từng là Điều dưỡng viên tại Đơn vị Chăm sóc đặc biệt (ICU) và Phòng
Cấp cứu (ER) tại NCGM từ năm 2007 - 2013. Ông nhận bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Điều
dưỡng (Quản lý Điều dưỡng) tại Trường Quốc gia về Điều dưỡng (Nhật Bản). Ông đã tổ
chức Khóa đào tạo Quản trị An toàn Y khoa và đã thực hiện kiểm tra y tế cho các Bệnh viện
Chức năng Đặc biệt tại Văn phòng Khu vực Tohoku của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
Nhật Bản từ 2013 đến 2015.

MATSUMOTO Shoji, MSW – Điều phối viên
Ông Shoji MATSUMOTO đã làm việc cho JICA được hơn 20 năm. Ông từng được bổ
nhiệm vào các vị trí tại Phòng Đào tạo, Phòng Nghiên cứu cứu trợ, Phòng Kế hoạch, Trợ lý
cho Trường Đại diện JICA Văn phòng Trung Quốc. Ông Matsumoto cũng có kinh nghiệm
trên cương vị Cố vấn Thành lập Dự án tại JICA Văn phòng Trung Quốc, Điều phối viên dự
án “Phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ tái hòa nhập tại Trung Quốc”, Điều phối viên dự án
“Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại Việt Nam”. Ông nhận bằng Thạc sĩ về Y tế và
Công tác Xã hội tại Trường Đại học Quốc tế về Y tế và Phúc lợi Nhật Bản (IUHW) năm
2015.
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