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1. Đồng hành cùng Ths. BS. Đặng Thị Vân Trang tại Hội nghị quốc tế
Hitomi KUROSU, Kiểm soát nhiễm khuẩn/ Quản lý điều dưỡng
Từ ngày 24 – 27/11/2017, tôi cùng với Ths. BS. Đặng Thị Vân
Trang, Phó trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (KSNK) Bệnh viện
Chợ Rẫy (BVCR), đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 30 về Hóa trị
liệu và Bệnh truyền nhiễm (ICC2017) tại TP. Đài Bắc.
Nhiều thông tin mới hữu ích đã được cập nhật tại các phiên họp
chung của Hiệp hội KSNK Châu Á Thái Bình Dương (APSIC) và
Hội Vi sinh vật học Đài Loan. Hội nghị khoa học lần này có tất cả 93
bài phát biểu tại các phiên chuyên đề và hơn 1.200 bài thuyết trình
bằng poster của đại diện từ khắp nơi trên thế giới. BS. Trang đã tham
dự hội nghị với tư cách một diễn giả đến từ Việt Nam.

Hội trường chính của ICC2017

Phần trình bày của BS. Trang có tiêu đề "Hiệu quả của vải
Linen kháng khuẩn trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện".
Dự án của chúng tôi đã hỗ trợ toàn diện BS. Trang trong công
tác chuẩn bị. Chúng tôi đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều
lần về nội dung cũng như cách xây dựng, cách trình bày bài
thuyết trình. BS. Trang đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình,
qua đó gián tiếp quảng bá một cách hiệu quả mối quan hệ hợp
tác tốt đẹp giữa BVCR và JICA.
BS. Trang phát biểu tại Hội nghị khoa học ICC2017

Công tác tổ chức hội nghị lần này để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng!
Tại sảnh đón tiếp, Ban tổ chức chuẩn bị một tấm bảng để các đại biểu
tham dự ký tên và ghi dấu ấn quốc gia của mình trên một bản đồ thế
giới. Điều này ngoài mục đích nắm bắt được số lượng đại biểu cũng
như quốc gia tham dự, còn ngầm nhắc nhở các đại biểu ý thức về sự
hiện diện của mình tại hội nghị. Một điểm cộng nữa cho Ban tổ chức
về công tác chuẩn bị chu đáo khi thường xuyên gửi thư điện tử nhắc
nhở về hội nghị nhiều lần trước ngày khai mạc, hay gửi thư thông báo
cụ thể lịch trình các phiên chuyên đề trong thời gian hội nghị diễn ra.
Năm 2019, Hội nghị KSNK Châu Á Thái Bình Dương
(APSIC2019) lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam do
PGS. TS. BS. Lê Thị Anh Thư, Trưởng khoa KSNK BVCR làm chủ
tịch hội nghị. Với những kinh nghiệm đúc kết được từ lần tham gia
ICC2017 này, hy vọng rằng BS. Trang cùng khoa KSNK BVCR sẽ
phát huy tích cực vai trò chủ đạo của mình trên cương vị nước chủ
nhà đăng cai tổ chức..

Bản đồ thế giới đánh dấu quốc gia có đại diện tham dự

Cảm nghĩ sau hội nghị - Ths. BS. Đặng Thị Vân Trang “Từ 24-27/11/2017 vừa qua, tôi đã có dịp tham gia và báo cáo tại hội nghị quốc tế ICC 2017
tổ chức tại Đài Loan. Tôi đã học các kiến thức mới về kiểm soát nhiễm khuẩn, cũng như kinh
nghiệm thực tế từ các đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới. Về bài báo cáo, đây là cơ hội để tôi
chia sẻ kết quả nghiên cứu về loại vải linen kháng khuẩn mà tôi đã thực hiện tại bệnh viện.
Tôi rất vui vì nhiều thính giả bảy tỏ sự quan tâm và đặt câu hỏi cho bài báo cáo của mình.
Tôi chân thành cám ơn JICA đã hỗ trợ, cám ơn chuyên gia Kurosu đã luôn đồng hành cùng
tôi suốt thời gian hội nghị. Một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với tôi!”
BS. Trang tại Hội nghị ICC2017

2. Hoạt động của Chuyên gia ngắn hạn Satoshi Kutsuna
Từ ngày 18-26/12/2017, TS. BS. Satoshi Kutsuna (Trung tâm
Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thuộc NCGM), đã lần thứ hai
trong năm, đến BVCR hỗ trợ hoạt động của Dự án.
Tiếp nối các hoạt động trong chuyến làm việc đầu tiên vào tháng
6, BS. Kutsuna đã tích cực trao đổi, thảo luận và tư vấn cho các đối
tác BVCR chủ yếu về nội dung sử dụng kháng sinh thích hợp.
Tại buổi Tập huấn Giám sát sử dụng kháng sinh ngày 20/12, dành
cho 100 bác sĩ, điều dưỡng của các khoa, phòng là thành viên của
Ban Giám sát sử dụng kháng sinh BVCR, BS. Kutsuna đã thuyết
trình về “Tư vấn điều trị bệnh truyền nhiễm và vai trò của nhóm Tư
vấn sử dụng kháng sinh (Antimicrobial Stewardship Team AST)”.

BS. Kutsuna tại khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Kutsuna (đứng) thuyết trình trong buổi tập huấn
giám sát sử dụng kháng sinh

BS. Kutsuna cũng đã giới thiệu tình hình quản lý sử dụng kháng sinh
ở Nhật Bản và đề xuất một số chỉ số cần phải giám sát (số lượng yêu
cầu sử dụng kháng sinh, tỷ lệ gửi mẫu cấy trước khi sử dụng
Carbapenem, các trường hợp phát hiện khuẩn đa kháng v.v…), các
trường hợp cần phải được can thiệp (sử dụng các kháng sinh cần phải
có sự cho phép, sử dụng Carbapenem trong thời gian dài, v.v…) và
phản hồi thích hợp (xuống thang, ngừng sử dụng kháng sinh, v.v…).
Ngoài ra, ngày 22/12, BS. Kutsuna đã có bài giảng về phòng ngừa
nhiễm khuẩn vết mổ (SSI) cho bác sĩ và điều dưỡng khoa Chấn thương
chỉnh hình, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sạch vùng bị tổn
thương và sử dụng kháng sinh phù hợp trước, trong và sau phẫu thuật.

3. Thăm bệnh viện đa khoa Lâm Đồng – Mục tiêu hỗ trợ “An toàn chuyển tuyến” –
Mai INADA, bác sĩ thực tập JICA
Xin chào! Tôi là Mai INADA, bác sĩ chuyên khoa cấp cứu được
JICA cử đến thực tập tại dự án từ ngày 03/01 – 30/03/2018.
Ngày 10-11/01 vừa qua, cùng với Cố vấn trưởng Wada, chuyên gia
Moriyama và các đồng nghiệp BVCR như BS. Lê Phước Đại (khoa
Cấp cứu), điều dưỡng Đồng Nguyễn Phương Uyển (Phòng Điều
dưỡng), tôi đã đến thăm Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (TP. Đà Lạt).
Sau khi chào Ban giám đốc bệnh viện, chúng tôi đã tham quan, gặp
gỡ, trò chuyện với bác sĩ, điều dưỡng tại khoa cấp cứu, phòng hồi sức
cấp cứu (ICU) và cả xe cứu thương. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến
công tác chuẩn bị chuyển viện như đánh giá tình trạng bệnh nhân, xử trí
khi có biến chứng, dụng cụ y tế và thuốc mang theo nhằm vận chuyển
BS. Inada (giữa) tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng
bệnh nhân an toàn. Chúng tôi cảm nhận được những khó khăn, vất vả
của điều dưỡng chuyển viện khi phải một mình đối mặt với những rủi ro trên đường đi (theo dõi tình trạng bệnh nhân, xử trí
khi bệnh diễn biến đột ngột, ứng phó với người nhà v.v…). Để cải thiện tình trạng này và để việc vận chuyển bệnh nhân được
an toàn hơn nữa, theo tôi, cần trực quan hóa quy trình chuẩn bị chuyển viện, chuẩn hóa quy trình đánh giá tình trạng bệnh
nhân, có văn bản ghi chép cụ thể và chia sẻ thông tin về tình trạng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển.
Tôi có kế hoạch sẽ đến thăm bệnh viện một số tỉnh khác nữa. Trong thời gian thực tập của mình, tôi sẽ tích cực thảo luận
với các đối tác tại BVCR nhằm xây dựng một số công cụ hỗ trợ chuyển tuyến như bảng kiểm các công việc cần làm, báo cáo
diễn biến bệnh v.v… nhằm giúp nâng cao chất lượng chuyển viện cho bệnh nhân.
Về BS. Mai INADA
Bác sĩ chuyên khoa cấp cứu thuộc Hiệp hội Y khoa Cấp cứu Nhật Bản. Tốt nghiệp Đại học tổng hợp Oita ngành y năm 2010,
sau đó công tác tại BV Chữ thập đỏ Nagoya Daini, Trung tâm Y tế Kakogawa. Hiện đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh
chuyên ngành Quản trị chăm sóc sức khoẻ quốc tế (MBA-IHM) tại Viện Y tế công cộng và Nhiệt đới Thụy Sĩ.

Hoạt động chính sắp tới
25/02-02/03: Chuyên gia ngắn hạn - BS. Masao Hashimoto (Khoa nội hô hấp, NCGM) đến hỗ trợ dự án.
04/03-10/03: Chuyên gia ngắn hạn - TS. BS. Jiro Machida (Phó Viện trưởng BV Saiseikai Kumamoto) đến hỗ trợ dự án.
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