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Từ ngày 23-29/12/2018, chuyên gia ngắn hạn Hashimoto
Masao (Nội hô hấp-NCGM) đã sang hỗ trợ hoạt động của Dự án.

Hiện tại, hoạt động của Nhóm đa chuyên ngành hỗ trợ chăm
sóc hô hấp (Nhóm RST) đang được tiến hành thuận lợi, dự kiến
từ năm 2019 sẽ triển khai đến toàn bộ 12 khoa đang thực hiện
chăm sóc bệnh nhân thở máy.

Trong thời gian BS. Hashimoto đến công tác, dự án đã tổ chức
hội thảo chuyên đề Chăm sóc bệnh nhân thở máy và Cai máy
thở an toàn nhằm mục đích nâng cao năng lực cho bác sĩ và
điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong lĩnh vực này.

Moriyama Jun, chuyên gia ATNB/ Quản lý điều dưỡng

Tại hội thảo, Bác sĩ Hashimoto đã giới thiệu về mô
hình hoạt động của nhóm RST và phương pháp đánh giá
an thần cho bệnh nhân thở máy tại bệnh viện NCGM.
TS. BS. Phùng Mạnh Thắng, quản lý Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn đã giới thiệu tình hình thực hiện bảng kiểm
gói phòng ngừa VAP được áp dụng từ năm 2018 và quy
trình cai máy thở tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Vũ
Hoài Nam, Khoa Nội phổi, đại diện cho nhóm RST đã
báo cáo những tiến bộ trong công tác đảm bảo an toàn
cho bệnh nhân thở máy của bệnh viện. Hơn 50 bác sĩ,
điều dưỡng, học viên của bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ
của các bệnh viện khác có quan tâm đã đến dự.

Hiện tại, dự án đang hỗ trợ thực hiện Hội chẩn đa chuyên
ngành theo mô hình Nhóm chẩn đoán và điều trị bệnh lý
ung thư phổi với thành viên nòng cốt gồm các khoa Nội
phổi, khoa Ngoại lồng ngực, khoa Giải phẫu bệnh, khoa
Hóa xạ trị và Phòng Kế hoạch tổng hợp. Hội chẩn Tumor
Board ung thư phổi thực hiện nhằm thảo luận để tìm ra
hướng điều trị tốt nhất cho những ca khó trong chẩn đoán,
điều trị trên cơ sở cân nhắc ý kiến của từng chuyên khoa.
Từ tháng 10/2018 đến nay đã thực hiện được 7 buổi hội
chẩn. Lần này, BS. Hashimoto đã tham gia một buổi hội
chẩn và có những góp ý về cách thức tổ chức Tumor Board
cũng như tư vấn chẩn đoán chính xác hơn.

BS. Hashimoto trình bày tại Hội thảo

Các đại biểu thảo luận, đặt câu hỏi

Các thành viên Tumor Board hội chẩn
dựa trên các dữ liệu hình ảnh.

2. Hội chẩn đa chuyên ngành - Nhóm chẩn đoán và
điều trị ung thư phổi (Tumor Board Ung thư phổi)
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3. Chương trình nghiên cứu sinh lâm sàng quốc tế của NCGM – BS Yoshimoto Minsoo

Yoshimoto Minsoo - bác sĩ NCGM

Là một phần của Chương trình nghiên cứu sinh lâm sàng quốc tế mà
NCGM (Trung tâm Quốc gia Y khoa và sức khỏe toàn cầu, Tokyo – Nhật
Bản) đang thực hiện nhằm mục đích đào tạo các bác sĩ trẻ có khả năng xử lý
các vấn đề trong lĩnh vực y tế quốc tế, tôi đã tập trung chủ yếu vào các giải
pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế trong khuôn khổ
hoạt động của dự án JICA tại Bệnh viện Chợ Rẫy (BV CR).

Đây là đợt công tác thứ 3 của tôi tại BV CR. Hai lần trước là vào tháng
12/2017 (khoảng 2 tuần) và từ tháng 9-11/2018 (3 tháng). Đợt công tác lần này
từ tháng 1/2019 kéo dài khoảng 3 tuần, tôi vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động
đã tiến hành từ trước và tổng hợp toàn bộ hoạt động nghiên cứu của mình.

Tôi đã được tham gia cùng các chuyên gia dài hạn của Dự án trong nhiều
hoạt động khác nhau, hiểu sâu hơn về các hoạt động của JICA, biết thêm về
hiện trạng cũng như các vấn đề tồn tại trong nhiễm khuẩn liên quan đến chăm
sóc y tế tại Việt Nam. Tôi đặc biệt tham gia tích cực vào các hoạt động khảo
sát tình hình tuân thủ bảng kiểm gói phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở
máy, phân tích chi tiết kết quả giám sát nhiễm khuẩn vết mổ… Đây đều là
những loại nhiễm khuẩn rất phổ biến có liên quan đến chăm sóc y tế. Tôi đã
cùng chuyên gia Kurosu và các cán bộ của Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trao
đổi về hiện trạng cũng như giải pháp cho thời gian tới. Đây là những trải
nghiệm hết sức đáng quý với tôi, khi mà những hoạt động này đã đóng góp
thiết thực cho dự án cũng như cho BV Chợ Rẫy.

Tôi sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm tại BV Chợ Rẫy và mong
muốn sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một chuyên gia y tế có thể thực hiện các
hoạt động y tế quốc tế trong tương lai.

Trao đổi với TS.BS. Phùng Mạnh Thắng
– Quản lý Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Ngày 19/12/2018, tôi đã về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ
công tác 2 năm.

Tháng 12/2016, tôi đã đến nhận công tác trước các chuyên gia
khác, và kỷ niệm về buổi đầu đến Bệnh viện Chợ Rẫy, phát biểu
ra mắt trước các cán bộ đối tác vẫn còn nguyên trong tôi như thể
vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Sau buổi đó, qua hoạt động của dự án, tôi cũng cảm nhận được
sự tin tưởng cũng như tình bạn nồng ấm mà các cán bộ của Bệnh
viện Chợ Rẫy dành cho người Nhật Bản chúng tôi.

Matsumoto Shoji, Nguyên điều phối viên dự án

Tôi cho rằng, chúng ta không bao giờ được quên rằng, sự tin
tưởng và tình bạn này có được chính là nhờ thành quả nỗ lực
trong suốt 50 năm của rất nhiều bậc tiền bối của cả Bệnh viện
Chợ Rẫy lẫn phía đối tác Nhật Bản.

Và bản thân tôi cũng vô cùng vui mừng và tự hào rằng mình
cũng đã góp một phần, dù nhỏ bé vào những trang sử đó.
Nhân cơ hội này, cho tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn tới các cán
bộ của Bệnh viện Chợ Rẫy, các chuyên gia, các cán bộ của các
cơ quan hữu quan. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn!
Hẹn gặp lại các bạn!

Nhật Bản, tháng 1 năm 2019

Tại văn phòng dự án

Cùng các cán bộ Phòng điều dưỡng

Tại Lễ khánh thành Đơn vị tiếp liệu
thanh trùng Khu D (01/2019) 
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