Bản tin số 10
DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Tháng 7/2018
1. Liên tục tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn
(1) Đào tạo “An toàn người bệnh” (Khóa 2):
Chương trình đào tạo “An toàn người bệnh” (khóa 2) gồm 6 buổi,
đã diễn ra từ ngày 14/04 đến ngày 05/06.
Khác với khóa 1 được tổ chức vào năm ngoái khi học viên chủ
yếu là điều dưỡng trưởng và kỹ thuật viên trưởng, thì ở khóa 2 này
thành phần học viên đa dạng hơn gồm 41 người là các bác sĩ, điều
dưỡng, kỹ thuật viên, và kỹ sư về trang thiết bị y tế. Các học viên đã
tranh luận sôi nổi về các vấn đề được đưa ra trong suốt khóa học
dưới góc độ chuyên môn của từng người.
Ngoài ra, các học viên đã lập kế hoạch triển khai hoạt động an
toàn người bệnh tại đơn vị mình và báo cáo tại buổi học cuối cùng.
Tính cả khóa đào tạo năm ngoái, đến nay, dự án đã hoàn thành
việc đào tạo cho 75 học viên của 47 khoa, phòng. Trong thời gian
tới, dự án sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho
các nhân viên phụ trách an toàn người bệnh. Khóa đào tạo tiếp theo
dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10.

Học viên khóa 2 của chương trình đào tạo
“An toàn người bệnh”

(2) Tổng kết và báo cáo Kế hoạch triển khai hoạt động của
nhân viên giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn (ICP):

PGS. TS. Lê Thị Anh Thư, Trưởng khoa KSNK,
chuyên gia JICA Ohara và Kurosu cùng các học viên

Để tổng kết khóa đào tạo về Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)
dành cho cho các nhân viên giám sát KSNK (ICP) diễn ra từ tháng
1/2017 đến tháng 1/2018, vào ngày 04/06/2018, đã diễn ra buổi Báo
cáo Kế hoạch triển khai hoạt động (Action Plan) và trao chứng nhận
đào tạo cho các học viên.
22 điều dưỡng và kỹ thuật viên phụ trách giám sát KSNK của
bệnh viện Chợ Rẫy là học viên của khóa đào tạo đã tham dự đông
đủ và lần lượt trình bày kế hoạch triển khai hoạt động của mình. 22
học viên trình bày báo cáo cũng đã được trao chứng nhận đào tạo.
Hy vọng rằng các học viên này sẽ tích cực hoạt động trong vai trò
nhân viên phụ trách giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn.
Trong thời gian hoạt động, dự án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 40
nhân viên ICP cho bệnh viện Chợ Rẫy.

(3) Tập huấn về Phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở
máy (VAP) và Sử dụng đồng hồ đo áp lực bóng chèn:
Ngày 15/06, buổi tập huấn về Phòng ngừa viêm phổi liên quan đến
thở máy (Ventilator-Associated Pneumonia: VAP) (bao gồm nội
dung và cách sử dụng bảng kiểm phòng ngừa trọn gói) và cách sử
dụng đồng hồ đo áp lực bóng chèn đã được tổ chức cho 40 học viên
là điều dưỡng trưởng và ICP của các khoa lâm sàng.
Buổi tập huấn này được tổ chức từ đề xuất chung của Phòng Điều
dưỡng và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn với dự án, theo nguyện vọng
của điều dưỡng các khoa lâm sàng. Chuyên gia Kurosu và chuyên gia
Moriyama lần lượt phụ trách phần trình bày về biện pháp phòng ngừa
Các học viên tham gia thực hành đo áp lực bóng chèn
VAP và cách sử dụng đồng hồ đo áp lực bóng chèn.
Sau 1 năm rưỡi triển khai, dự án hiện đã xây dựng được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với các đối tác. Ngày càng có nhiều
đề xuất hỗ trợ cho các vấn đề mà bệnh viện đang gặp phải được các đối tác tích cực gửi đến dự án.
Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Điều dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng Quản lý
chất lượng tăng cường các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu của các khoa lâm sàng.

2. Chuyến công tác Hà Nội của nhóm chuyên gia
Từ ngày 20 - 22/06, 4 chuyên gia dài hạn của dự án đã có
chuyến công tác tại Hà Nội.
Mục đích chuyến công tác lần này là để báo cáo các cơ quan
hữu quan tại Hà Nội về cơ chế quản lý mới của dự án, đánh dấu
bằng việc bổ nhiệm cố vấn trưởng mới Ohara hồi tháng 5 và để
trao đổi các thông tin cần thiết.
Trong chuyến công tác, các chuyên gia đã đến thăm và làm
việc với Văn phòng JICA Việt Nam, đại sứ quán Nhật Bản, Văn
phòng WHO Việt Nam, bệnh viện Bạch Mai và Dự án về lĩnh
vực y tế chăm sóc sức khỏe của JICA.
Trong buổi chào xã giao tại đại sứ quán Nhật Bản, các chuyên
Làm việc với Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt
gia đã trực tiếp báo cáo với Đại sứ Umeda Kunio về tình hình
Nam Konaka và các cán bộ theo dõi dự án
hoạt động của dự án. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn đến thăm
bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian gần nhất.
Tại buổi làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Văn phòng
Việt Nam, Trưởng đại diện Kidong Park đã bày tỏ mối quan tâm
đặc biệt tới hoạt động an toàn người bệnh, chương trình quản lý
kháng sinh mà dự án đang hỗ trợ bệnh viện. Dự án sẽ tiếp tục trao
đổi, chia sẻ thông tin với WHO trong thời gian tới.
Tại bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia đã chào xã giao Phó
giám đốc bệnh viện Ngô Quý Châu và khảo sát bệnh viện. Do
chuyên gia Ohara trước đây đã từng đảm nhiệm vai trò Cố vấn
trưởng dự án JICA tại bệnh viện Bạch Mai nên trong quá trình
tham quan và khảo sát, chuyên gia Ohara đã gặp lại nhiều đối tác
cũ, qua đó chào ra mắt trên cương vị mới cũng như giới thiệu về
dự án này.
Ngoài ra, các chuyên gia đã tới thăm và trao đổi ý kiến với “Dự
Chụp hình lưu niệm cùng trưởng đại diện Park và
án Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng mới tốt
các nhân viên của Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam nghiệp” và “Dự án tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE)”.

3. Hoàn thành video hướng dẫn siêu âm
Là một bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện Chợ Rẫy được
Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo, hỗ trợ giúp nâng cao năng lực
cho các bệnh viện tuyến dưới của 25 tỉnh, thành phía nam. Hoạt
động này gọi là hoạt động chỉ đạo tuyến (Direction of Healthcare
Activities: DOHA).
Trong các nội dung hỗ trợ của dự án cũng có một phần dành
cho hoạt động DOHA, bao gồm việc soạn thảo, cập nhật các sổ
tay y khoa và các loại tài liệu hướng dẫn đào tạo, nhằm nâng cao
năng lực chỉ đạo tuyến của bệnh viện Chợ Rẫy.
Giáo trình Huyết học đã hoàn tất vào tháng 12 năm ngoái, và lần
này (đợt 2) tài liệu video hướng dẫn thực hành siêu âm
Cảnh quay video
(Ultrasound Diagnosis) cũng đã hoàn thành.
Trong quá trình thu hình trực tiếp, bác sĩ Lê Thanh Toàn, Phó trưởng Khoa siêu âm bệnh viện Chợ Rẫy đã phụ trách
cả phần thực hành và phần giải thích.
Video này được thực hiện dưới dạng DVD và dự kiến sẽ phát cho các học viên tham gia các khóa đào tạo do bệnh
viện Chợ Rẫy thực hiện trong thời gian tới.
Ngoài ra, Khoa Siêu âm đã đăng tải nội dung video này lên trang web dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UCiGC5k_QlGhkEavqdC5EcAA?view_as=subscriber
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