
1. Bắt đầu tiến hành khảo sát sơ bộ

Nhằm lượng giá các chỉ số cụ thể cho mỗi mục tiêu

đầu ra, dự án đang bắt đầu những hoạt động đầu tiên

bao gồm tiến hành khảo sát sơ bộ.

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ, các chuyên gia

đã bắt tay ngay vào làm việc với các phòng ban liên

quan, thảo luận về phương châm và lịch trình cụ thể

cho các cuộc khảo sát.

2. Chuyến công tác đến Hà Nội

Các chuyên gia của dự án đã có chuyến công tác đến

Hà Nội từ ngày 6~8 tháng 2 năm 2017.

Trong thời gian ở Hà Nội, các chuyên gia đã đến chào

xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt

Nam Kunio UMEDA; thăm Văn phòng JICA Việt Nam

và gặp gỡ, trao đổi thông tin với chuyên gia JICA khác

của dự án “Tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh tại các

tỉnh Tây Bắc” và dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo

lâm sàng cho điều dưỡng mới tốt nghiệp”.

Ngòa ra, các chuyên gia cũng đến chào TS. Trần Thị

Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế

báo cáo hoạt động và yêu cầu hợp tác trong tương lai.

Từ giữa tháng 1, các chuyên gia lần lượt tiếp xúc

với Phòng Điều dưỡng, khoa Kiểm soát nhiễm

khuẩn, và Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, tìm

hiểu thực trạng, lắng nghe các vướng mắc và nhu

cầu thực tế.

Nhằm đạt được sự thống nhất giữa các bên cho

kết quả đợt Khảo sát hoạch định Kế hoạch hoạt

động chi tiết dự kiến diễn ra trong năm nay, các

chuyên gia sẽ liên tục có các buổi thảo luận, trao

đổi để định lượng các tiêu chuẩn đánh giá.

Làm việc với Phòng Điều dưỡng

Làm việc với PGS. TS. Lê Thị Anh Thư, 

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trao đổi thông tin về lĩnh vực y tế

tại văn phòng JICA Việt Nam. 

Các hoạt động chính trong thời gian tới

Ngày 1/ 4: Chuyên gia dài hạn Hitomi KUROSU (Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý Điều dưỡng) chính

thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm tại Dự án. 

Ngày 21/ 4: Lễ khởi động dự án được tổ chức tại Hội trường A, Bệnh viện Chợ Rẫy (Từ 10:00 AM ～)
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3. Nhận Bằng khen và giải thưởng về Chất lượng khám chữa bệnh

Phó giám đốc Phạm Thị Ngọc Thảo và Trưởng

phòng Quản lý chất lượng Tôn Thanh Trà, đã thay

mặt bệnh viện đón nhận các vinh dự này.

Qua đó cho thấy những nỗ lực của Bệnh viện

Chợ Rẫy đã nhận được sự tín nhiệm của xã hội, đây

là một tin rất vui đối với các chuyên gia Nhật Bản.

Hy vọng trong tương lai, công tác Quản lý chất

lượng của bệnh viện sẽ đạt được nhiều thành công

hơn nữa.

Sáng ngày 10-2-2017, tại Hội trường Bệnh viện Nhi

đồng Thành phố (huyện Bình Chánh), Sở Y tế

TP.HCM lần đầu tiên công bố Giải thưởng chất lượng

khám chữa bệnh cấp thành phố.

TS.BS. Phạm Thị Ngọc Thảo, phó giám đốc bệnh

viện Chợ Rẫy và cán bộ phòng Quản lý chất lượng

cùng chuyên gia Moriyama đã tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, Bệnh viên Chợ Rẫy đã được nhận

Bằng khen của Ủy ban nhân nhân thành phố Hồ Chí

Minh về thành tích xuất sắc trong công tác cải tiến

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, và Giải thưởng

về sản phẩm chất lượng của ngành Y tế.

(Phụ trách biên tập ：Shoji Matsumoto, Điều phối viên)

TS. BS. Thảo và ThS. BS. Trà

nhận bằng khen và giải thưởng

Các cán bộ phòng Quản lý chất lượng

chụp hình sau khi nhận bằng khen.

4. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Nhật Bản

Ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đài truyền hình

Yomiuri (Nhật Bản) đã thực hiện buổi ghi hình và

phỏng vấn với nhóm chuyên gia JICA của Dự án tại

Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đây là một phóng sự tài liệu có nội dung về hoạt

động hợp tác quốc tế của Nhật Bản tại Việt Nam, dự

kiến được phát sóng trong chương trình tin tức ở

vùng Kansai vào ngày 2 tháng 3.

Tham gia vào trả lời phỏng vấn, Bác sĩ Wada, cố

vấn trưởng Dự án, đã giới thiệu lịch sử và quá trình

hợp tác lâu dài giữa Nhật Bản và Bệnh viện Chợ Rẫy,

cũng như ý nghĩa, mục tiêu của Dự án JICA lần này.

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)
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Bác sĩ Wada đang trả lời phỏng vấn


