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Dự án Hợp tác Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện

1. Tập huấn tại Nhật Bản về Kiểm soát nhiễm khuẩn dành cho các cán bộ đối tác

Chương trình tập huấn tại Nhật Bản về Kiểm soát nhiễm khuẩn

(KSNK) dành cho các cán bộ đối tác đã được thực hiện từ ngày

8/10 đến 20/10/2018. Nhân dịp này, tôi đã cùng với các học viên

đến thăm một số bệnh viện hợp tác với chương trình.

Chương trình tập huấn được xây dựng với nội dung chủ yếu là

các mục tiêu đầu ra của dự án gồm: 1) Xây dựng hệ thống giám sát

KSNK (đào tạo nhân lực), 2) Giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn thông qua

tăng cường thực hành giám sát KSNK, và 3) Sử dụng thuốc kháng

sinh hợp lý. Cán bộ đối tác tham gia chương trình tổng cộng có 6

người, gồm 4 người từ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 1 người

từ Phòng Điều dưỡng và 1 người từ Khoa Vi sinh.

Kurosu Hitomi, chuyên gia KSNK/ Quản lý điều dưỡng

Trong đợt tập huấn, 6 học viên không chỉ được nghe các bài giảng

lý thuyết, mà còn được tham gia các buổi kiến tập thực hành như

tham quan 5 bệnh viện của Nhật Bản gồm Trung tâm quốc gia về Y

khoa và Sức khỏe toàn cầu (NCGM), bệnh viện Mitsubishi Kyoto,

bệnh viện Đại học Y Osaka, bệnh viện NTT Kanto, bệnh viện Ebara,

tìm hiểu về cơ chế tổ chức và thực hành KSNK, tham gia các buổi

đi tuần của nhóm giám sát KSNK… tại các bệnh viện này.

Ở tất cả các bệnh viện, các học viên đều tích cực đặt câu hỏi, thảo

luận sôi nổi về việc áp dụng như thế nào các nội dung này vào bệnh

viện Chợ Rẫy.

Vào cuối chương trình tập huấn, các học viên chia làm 3 nhóm,

mỗi nhóm 2 người, xây dựng và báo cáo Kế hoạch triển khai hoạt

động đối với các nội dung như dưới đây:

1) Xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động KSNK hằng năm

2) Xây dựng phương pháp đánh giá thực hành bảng kiểm VAP và

Vệ sinh tay

3) Xây dựng kế hoạch đào tạo lực lượng ICP và tăng cường giám 

sát thực hành SSI

Trước khi sang Nhật, các học viên đã được đào tạo định hướng trong 8 buổi. Ngoài ra, nhờ đạt được rất nhiều thành

quả thông qua tập huấn tại Nhật Bản lần này nên các Kế hoạch triển khai hoạt động được xây dựng rất có tính thực tế

và thực tiễn cao.

Trong thời gian tới, với vai trò là chuyên gia, tôi mong muốn sẽ tiếp tục hỗ trợ các học viên triển khai thực hiện hoạt

động theo kế hoạch đã xây dựng và đạt được mục tiêu đề ra.

Học tập sôi nổi tại các bệnh viện

Báo cáo kế hoạch triển khai hoạt động

Chụp hình lưu niệm tại lễ bế giảng
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3. Tổ chức hội thảo chỉ đạo tuyến DOHA lần thứ 2

2. Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội thi An toàn người bệnh và Cải tiến chất lượng

4. Tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối chung của Dự án (JCC) lần thứ 2

Moriyama Jun, chuyên gia An toàn người bệnh/ Quản lý điều dưỡng

Tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Bộ trưởng Bộ Y tế về An toàn

người bệnh lần thứ 3 diễn ra tại thành phố Tokyo tháng 4/2018, Bộ

trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tuyên bố Việt Nam sẽ tổ

chức Chiến dịch An toàn người bệnh vào “Ngày An toàn người

bệnh” 17/9 năm nay.

Hưởng ứng tuyên bố này, ngày 18/9, bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ

chức Hội thi An toàn người bệnh (ATNB) và Cải tiến chất lượng

(CTCL) đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của 10 Khoa, phòng

đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động cải tiến.

Hội thi đã trở thành một cơ hội tuyệt vời để các Khoa, phòng hiểu

được những nỗ lực cải tiến chất lượng như xây dựng sổ tay cung cấp

thông tin cho người bệnh, hệ thống quản lý người bệnh ra viện, thiết

kế hộp thuốc cấp cứu phản vệ, biên soạn tài liệu Thông tin dành cho

bệnh nhân và tóm tắt quy trình chuyên môn, áp dụng hoạt động 5S... Giải nhất được trao cho Khoa U gan, giải nhì và

giải ba lần lượt thuộc về Khoa hồi sức cấp cứu và Khoa bệnh nhiệt đới. 6 Khoa đạt giải cao tại Hội thi đã được bệnh viện

Chợ Rẫy trao tặng tiền thưởng.

Hy vọng năm sau cũng sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động cải tiến chất lượng được báo cáo.

Hội thi ATNB và CTCL

Ngày 25 tháng 10, Dự án đã tổ chức “Hội thảo DOHA* về

Kiểm soát nhiễm khuẩn và An toàn người bệnh” lần thứ 2.

Đối tượng tham gia hội thảo lần này là điều dưỡng của các bệnh

viện. 3 chuyên gia Nhật Bản và 5 bác sĩ/điều dưỡng bệnh viện

Chợ Rẫy đã có bài giảng về KSNK và ATNB.

Khoảng 180 đại biểu từ 28 bệnh viện các tỉnh phía nam, 12

bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Chợ Rẫy đã

tham gia hội thảo.

Dự án đang triển khai các hoạt động chính gồm ATNB, các

biện pháp KSNK và tăng cường năng lực chỉ đạo tuyến của bệnh

viện Chợ Rẫy đối với các bệnh viện tuyến dưới. Dự án sẽ tiếp tục

lên kế hoạch tổ chức hội thảo DOHA tại bệnh viện Chợ Rẫy dành

cho nhân viên y tế của các bệnh viện tuyến tỉnh như lần này.Khoảng 180 đại biểu tham gia

* DOHA (Direction of Healthcare Activities): Là cơ chế bệnh viện tuyến trên chỉ đạo, hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Bộ Y tế quy định bệnh

viện tuyến tỉnh nào thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến của BVCR

Ngày 6 tháng 11, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban điều phối chung của

Dự án (JCC) lần thứ 2 tại bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR).

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có PGS. TS Nguyễn

Trường Sơn - Giám đốc BVCR cùng đại diện các đơn vị là đối

tác của Dự án, về phía Nhật Bản có Bà Iwama Nozomi - Phó

trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam, các cán bộ JICA,

nhóm chuyên gia của Dự án, và quan sát viên từ Trung tâm quốc

gia về Y khoa và Sức khỏe toàn cầu (NCGM) là Bác sĩ Miyoshi

Chiaki - Trưởng phòng Phát triển nhân sự Vụ Quan hệ quốc tế.

Tại Hội nghị lần này, đại diện đối tác phía BVCR và các

chuyên gia Nhật Bản đã báo cáo về hoạt động và thành quả của

dự án kể từ sau JCC lần thứ nhất và được hai bên Việt Nam,

Nhật Bản xác nhận.

Ngoài ra, tại Hội nghị lần này, JICA đã đề xuất với BVCR mong muốn xem xét lại thời gian thực hiện Dự án cho phù

hợp với tiến độ xây dựng của bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật. Nghĩa là, tạm kết thúc việc phái cử chuyên gia

dài hạn vào năm thứ 3 của Dự án, rồi sau đó sẽ phái cử trở lại vào năm thứ 6 của Dự án – thời điểm dự kiến có thể khánh

thành bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt – Nhật.

Giám đốc Nguyễn Trường Sơn đã đồng ý với đề xuất này và nhất trí trong thời gian tới sẽ trao đổi với nhóm chuyên

gia, hoàn thành việc xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động (Plan of Operation) mới trong tháng 1/2019.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện

phát biểu khai mạc JCC


