
1. Lễ khởi động dự án

Ngày 21 tháng 4 vừa qua, Lễ Khởi động Dự án đã được

tổ chức long trọng tại hội trường lớn Bệnh viện Chợ Rẫy.

Buổi lễ nhằm đánh dấu 3 tháng hoạt động của Dự án

với đầy đủ 4 chuyên gia JICA đến từ Nhật Bản và chính

thức công bố rộng rãi đến các đơn vị có liên quan trong và

ngoài bệnh viện.

Tham dự buổi lễ có khoảng 180 người gồm lãnh đạo

bệnh viện Chợ Rẫy, bác sỹ trưởng và điều dưỡng trưởng

tại các khoa. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện các

bệnh viện trong TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, các vị khách quý có mặt tại buổi lễ như PGS.

TS. Trần Thị Giáng Hương - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế

- Bộ Y tế, Ngài Junichi Kawaue - Tổng lãnh sự Nhật Bản

tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Nozomi Iwama – Phó

trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, và Tiến sĩ

Yoshio Namba – Cục trưởng Cục Quy hoạch Chiến lược -

Bệnh viện Trung tâm Quốc gia về Y khoa và Sức khỏe

Toàn cầu (NCGM) đã có những phát biểu và gửi lời chúc

mừng đến Dự án.

Có thể nói qua buổi lễ, các chuyên gia Nhật Bản cũng

như các đối tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã cảm nhận sâu sắc

mối quan tâm và sự kỳ vọng to lớn từ các bên có liên quan

trong và ngoài bệnh viện ở cả hai phía Việt Nam và Nhật

Bản.

Tại buổi lễ, PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn – Giám

đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - đã có phần trình bày khái

quát các hoạt động hợp tác trong thời gian tới giữa hai

phía Việt Nam và Nhật Bản.

Cố vấn trưởng Dự án - Tiến sĩ Koji Wada – giới

thiệu tổng quan về Dự án. Chuyên gia Jun Moriyama

(An toàn bệnh nhân) và chuyên gia Hitomi Kurosu

(Kiểm soát nhiễm khuẩn) cũng đã lần lượt giới thiệu

kế hoạch hoạt động trong từng lĩnh vực mà mình phụ

trách.

Phần trình bày của PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn -

Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy

Phát biểu chúc mừng của Ngài Kawaue, 

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM

Hình ảnh tại buổi lễ

05-13/06: TS. BS. Satoshi Kutsuna (Điều trị bệnh truyền nhiễm, NCGM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy với

tư cách chuyên gia JICA ngắn hạn.

23/07-05/08: Đào tạo tại Nhật Bản về Quản lý chất lượng và An toàn y tế (6 nhân viên của bệnh viện)
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2. In thêm và phát tặng “Sổ tay an toàn trong y tế”

TS. BS. chuyên khoa hô hấp Masao Hashimoto

(NCGM), đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy với tư cách chuyên

gia ngắn hạn được JICA phái cử từ ngày 26 tháng 4 đến

ngày 9 tháng 5.

Bác sĩ Hashimoto đã trực tiếp làm việc cùng các Bác

sĩ tại Khoa Nội hô hấp, Trung tâm Ung bướu để tìm hiểu

tình hình khám chữa bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư

phổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cũng đã có buổi báo

cáo giới thiệu mô hình Tumor Board (hội chẩn liên khoa

trong điều trị ung bướu) của Nhật Bản trước lãnh đạo và

các bác sĩ đầu ngành hô hấp và ung bướu của bệnh viện

Chợ Rẫy. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho việc

thực hiện nội dung “triển khai tiếp cận đội ngũ y tế đa

chuyên ngành (team approach)” của Dự án.

Trước đây, được sự hợp tác của Bệnh viện Trung

tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe toàn cầu (NCGM),

Bệnh viện Chợ Rẫy đã biên soạn và phát hành “Sổ tay

an toàn trong y tế”. Tuy nhiên, vì số lượng in ấn có

hạn nên không đủ để phát cho tất cả nhân viên y tế

trong bệnh viện.

Vì vậy, Dự án lần này đã hỗ trợ in thêm 3.000 bản,

sau khi có chỉnh sửa đôi chút, và đã tiến hành phát

tặng cho gần như toàn bộ bác sĩ và điều dưỡng, kỹ

thuật viên của tất cả các khoa trong bệnh viện tại buổi

họp Điều dưỡng trưởng được tổ chức ngày 28 tháng 3.

Quyển cẩm nang bỏ túi “Sổ tay an toàn trong y tế”

này sẽ tiếp tục được cập nhật, chỉnh sửa và in tái bản

trong những năm tiếp theo.
Phát tặng “Sổ tay an toàn trong y tế” cho

Điều dưỡng trưởng

Chuyên gia dài hạn Hitomi Kurosu (Kiểm soát nhiễm khuẩn / Quản lý điều dưỡng) 
Chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1 tháng 4 với phần công việc chính là phụ trách tăng cường công tác kiểm soát

nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Như vậy, cùng với Tiến sĩ Wada (Cố vấn trưởng), Chuyên gia Moriyama (An toàn bệnh

nhân/Quản lý điều dưỡng) và Chuyên gia Matsumoto (Điều phối viên dự án), hiện cả 4 thành viên là chuyên gia JICA

dài hạn đã có mặt đầy đủ tại Việt Nam và dự án bước vào giai đoạn triển khai hoạt động mạnh mẽ ngay sau đó.

3. Bác sĩ Hashimoto, chuyên gia ngắn hạn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiến sĩ Điều Dưỡng Hitomi KUROSU

BS. Hashimoto trình bày báo cáo lưu loát

bằng tiếng Việt

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)

Dự án HTKT Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện tại Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 10, Khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy, 

201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3620 5032 (trực tiếp) 

E-mail: chorayjica@gmail.com

（Tiếng Nhật / Việt / Anh)

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

là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện Ebara, Tokyo

từ năm 1994 đến năm 2017. Bà tốt nghiệp cao học và nhận bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ về phòng

ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại trường Đại học Chăm sóc Sức khỏe Tokyo. Bà có nhiều kinh

nghiệm trong việc kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm và nhiễm khuẩn bệnh viện. Bà cũng là

thành viên Ban chấp hành Hiệp hội phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn Nhật Bản.


