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DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

2. Cố vấn trưởng mới của Dự án ‐TS.BS. Hiroshi OHARA 

1. BS. Tôn Thanh Trà - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, báo cáo tại Hội nghị 

Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 3 về An toàn người bệnh.

Jun Moriyama, An toàn bệnh nhân/ Quản lý điều dưỡng

BS. Tôn Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị

Hội trường diễn ra Hội nghị (Grand Hyatt Tokyo)

Tiểu sử TS. BS. Hiroshi OHARA 

Bằng Tiến sĩ y khoa (nội khoa) tại Đại học tổng hợp Tokyo. Cố vấn trưởng Dự án Giáo dục Y khoa tại Nepal, Cố vấn
trưởng Dự án tại Bệnh viện Bạch Mai, Cố vấn chính sách Bộ Y tế Việt Nam, Cố vấn trưởng Dự án phòng ngừa bệnh truyền
nhiễm tại Myanmar, Cố vấn trưởng Dự án tăng cường đào tạo cho nhân viên y tế mới tốt nghiệp tại Mông Cổ. Trưởng
phòng Tăng cường hợp tác quốc tế Vụ Hợp tác Y tế Quốc tế (NCGM). Hiện đang là Giáo sư thỉnh giảng của trường Đại học
Nagasaki. Huy chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ Y tế Việt Nam trao tặng năm 2002.

Ngày 11/05/2018, Chuyên gia JICA- TS.BS. Hiroshi OHARA đã

chính thức bắt đầu nhiệm kỳ với vai trò Cố vấn trưởng mới của Dự án.

Đây là đợt công tác dài hạn lần thứ ba của BS. Ohara tại Việt Nam.

Trước đó ông là Cố vấn trưởng Dự án tại Bệnh viện Bạch Mai

(07/2000~07/2002), và Cố vấn Chính sách Bộ Y tế (07/2004~

07/2007 ).

Ngày 14/05, Cố vấn trưởng Ohara đã đến chào Giám đốc bệnh viện

Nguyễn Trường Sơn cùng các đối tác chính của Dự án, đồng thời xác

nhận một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án trong thời

gian qua.

Cố vấn trưởng Ohara sẽ tiếp tục cùng các chuyên gia Kurosu (Kiểm

soát nhiễm khuẩn), Moriyama (An toàn người bệnh) và Matsumoto

(Điều phối viên) triển khai dự án.

Vấn đề An toàn người bệnh đang đặc biệt là một thách thức lớn

đối với các nước thuộc nhóm thu nhập trung bình và thấp. Tôi

nghĩ rằng Tuyên bố Tokyo về An toàn người bệnh lần này sẽ ảnh

hưởng không nhỏ đến chính sách của mỗi quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh lần này có sự tham dự của gần 500 đại

biểu là đại diện của các tổ chức quốc tế như WHO, OECD, các

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các chuyên gia về An toàn người bệnh

của 45 quốc gia trên thế giới.

Đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự Hội nghị do Bộ trưởng

Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu. Trong bài phát biểu của

mình, Bộ trưởng Tiến đã gửi lời tri ân đến các hoạt động hợp tác

hỗ trợ của JICA.

Với vai trò quan sát viên của Trung tâm quốc gia về Y khoa và sức

khỏe toàn cầu (NCGM), trong hai ngày 13-14/04/2018, tôi đã tham

dự Hội nghị thượng đỉnh các Bộ trưởng Y tế thế giới về An toàn

người bệnh tại Tokyo (Nhật Bản).

Tại hội nghị, Trưởng phòng Quản lý chất lượng - BS. Tôn Thanh

Trà, một đối tác của Dự án, đã trình bày về thực trạng An toàn người

bệnh tại Việt Nam và giới thiệu các hoạt động mà Dự án đang triển

khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy (BV CR).

Nỗ lực nâng cao chất lượng y tế tại Việt Nam đã gây ấn tượng

mạnh đến các chuyên gia từ Myanmar, Lào, Mông Cổ… BS. Trà đã

nhận được nhiều câu hỏi từ nhiều đại biểu tham dự hội nghị sau phần

trình bày của mình.

Cố vấn trưởng Ohara chào Ban giám đốc bệnh viện

nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác
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Nhóm hỗ trợ hô hấp (RST)

Họp tổng kết đánh giá hoạt động

3. Hoạt động của các chuyên gia ngắn hạn Masao HASHIMOTO và Satoshi KUTSUNA 

Hình ảnh một buổi hoạt động của nhóm RST

Jun Moriyama, An toàn bệnh nhân/ Quản lý điều dưỡng

Tại cuộc họp tổng kết đánh giá hoạt động vào cuối tháng 3,

chúng tôi đã thảo luận về kết quả của 38 trường hợp mà nhóm

đã tiến hành. Chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều vấn đề liên

quan đến chăm sóc bệnh thở máy như cố định ống nội khí quản,

quản lý áp lực bóng chèn, nâng cao đầu giường góc trên 30 độ,

báo động bất thường của máy thở, viêm loét tỳ đè v.v…

Chúng tôi sẽ tích cực đẩy mạnh hoạt động của nhóm RST

trong thời gian tới nhằm chuẩn hóa quy trình chăm sóc bệnh

nhân thở máy tại BV CR.

Tháng 12/2017, nhóm hỗ trợ hô hấp (RST) được thành lập và

chính thức đi vào hoạt động.

Tại BV CR, mỗi ngày có đến hơn 140 bệnh nhân phải sử dụng

máy thở. Nhóm hỗ trợ hô hấp (RST) gồm các bác sĩ, điều dưỡng

có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân thở máy cùng với nhân viên

Phòng Quản lý chất lượng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng

Trang thiết bị y tế, chiều thứ năm hàng tuần thực hiện đi tuần đến

hỗ trợ các khoa có bệnh nhân sử dụng máy thở nhằm đảm bảo việc

chăm sóc bệnh nhân thở máy được thực hiện an toàn.

BS Kutsuna (giữa) làm việc với Khoa Hồi sức cấp cứu

BS Hashimoto (trái) thảo luận với BS. Việt

Từ ngày 2~9/5, Chuyên gia ngắn hạn Masao Hashimoto

(Nội hô hấp - NCGM) đã đến hỗ trợ dự án tiếp tục các hoạt

động đã triển khai từ tháng 2, đặc biệt là nội dung thúc đẩy

việc thành lập Tumor Board (áp dụng đa mô thức trong chẩn

đoán và điều trị) bệnh lý ung thư phổi.

Đặc biệt lần này, BS. Hashimoto và nhóm chuyên gia Nhật

Bản đã thảo luận cụ thể hơn về vấn đề xây dựng Quy chế hoạt

động của Tumor Board với BS. Phạm Thanh Việt, Trưởng

phòng Kế hoạch tổng hợp, đơn vị có trách nhiệm tổ chức

Tumor Board.

Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng

cách thức vận hành Tumor Board phù hợp với thực tế của

BV CR nhằm mục đích cung cấp giải pháp điều trị tối ưu cho

bệnh nhân ung thư phổi.
Tiếp đến, từ ngày 10~17/5, Chuyên gia ngắn hạn Satoshi

Kutsuna (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật

- NCGM) đã đến hỗ trợ dự án tiếp tục các hoạt động đã triển

khai từ tháng 12/2017, trong đó chủ yếu liên quan đến công tác

chuẩn bị cải biên tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của

BV CR, và góp ý cho hoạt động của nhóm bác sĩ tư vấn sử

dụng kháng sinh.

Chuyên gia Kutsuna đã dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến

của các bên liên quan về hiện trạng sử dụng cũng như định

hướng trong tương lai về vấn đề quản lý thuốc kháng sinh.

Liên quan đến nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng

sinh sẽ được cập nhật, Dự án cùng các đối tác thống nhất sẽ

đưa thêm các kết quả vi sinh mới nhất.


