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Giới thiệu về Vận dụng triết lý QTLS 
trong hoạt động KAIZEN

Trao đổi riêng cùng các BS trong nhóm QTLS

Buổi nói chuyện tại Khoa Bệnh nhiệt đới

2. Chuyên gia ngắn hạn Kutsuna Satoshi - hỗ trợ cập nhật Hướng dẫn sử dụng kháng sinh

Từ ngày 11-13/3, Chuyên gia ngắn hạn - Bác sĩ (BS)
Machida Jiro (Phó giám đốc Bệnh viện Saiseikai Kumamoto) đã
có chuyến công tác lần thứ hai đến Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR)
nhằm hỗ trợ hoạt động của Dự án ở nội dung Xây dựng và đưa
vào sử dụng Quy trình lâm sàng (QTLS).

BVCR đã thành lập Nhóm Xây dựng Quy trình lâm sàng
(Nhóm QTLS) từ tháng 12/2018 do PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc
Thảo làm Trưởng nhóm. Đây là bước chuẩn bị cho quá trình điện
tử hóa hồ sơ bệnh án đến năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại
Thông tư số 46/2018/TT-BYT.

Chuyên gia Machida đã có phần trình bày về “Vận dụng triết
lý quy trình lâm sàng trong hoạt động KAIZEN” tại cuộc họp của
nhóm QTLS; đồng thời gặp gỡ, thảo luận riêng và hướng dẫn cụ
thể cho từng BS trong nhóm QTLS về cách xây dựng QTLS.

Chuyên gia ngắn hạn Kutsuna Satoshi (NCGM) đã thực
hiện hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng kháng sinh phù hợp tại
BVCR từ ngày 11-18/03. Trong thời gian làm việc tại bệnh
viện, BS. Kutsuna đã họp trao đổi thông tin với các bộ phận có
liên quan nhằm nắm bắt hiện trạng công việc cập nhật Hướng
dẫn sử dụng kháng sinh.

Ngoài ra, BS. Kutsuna cũng có một buổi giới thiệu với các
bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới những thông tin mới nhất về sử
dụng kháng sinh phù hợp tại Nhật Bản.

Đây là chuyến công tác lần thứ tư của chuyên gia Kutsuna.
Dự kiến chuyên gia sẽ có thêm một đợt công tác nữa tại BVCR
trong năm nay.

Kurosu Hitomi, chuyên gia KSNK/Quản lý điều dưỡng

Moriyama Jun, chuyên gia ATNB/ Quản lý điều dưỡng
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3. Chương trình tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn lần thứ 2 - Đào tạo cán bộ phụ trách KSNK (ICP)

4. Tham gia Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn châu Á - Thái Bình Dương (APSIC 2019)

5. Hỗ trợ biên tập, in ấn các Tài liệu hướng dẫn thực hành lâm sàng, Sổ tay lấy mẫu bệnh phẩm

Nhằm tăng cường các giải pháp KSNK tại bệnh viện Chợ Rẫy, Dự án đã xây dựng kế hoạch trong thời gian
5 năm sẽ bố trí khoảng 40 cán bộ phụ trách KSNK (ICP) tại các Khoa, Phòng. Tháng 6/2018, 22 ICP đầu tiên đã
nhận nhiệm vụ và đang thực hiện các hoạt động KSNK như giám sát vệ sinh tay và giám sát môi trường.

Lần này, trong thời gian từ ngày 21/02 đến ngày 02/4, chúng tôi đã tổ chức chương trình tập huấn KSNK lần
thứ hai, gồm 6 buổi. 38 học viên (ICP sau này) đã học về vai trò của ICP, vệ sinh tay, các giải pháp phòng ngừa
viêm phổi liên quan đến thở máy, các giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. Ngoài ra, chuyên gia JICA
cũng có bài giảng giới thiệu về các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn ở Nhật Bản và phương pháp xây dựng kế
hoạch triển khai (Action plan).

Mỗi học viên sau đó đã tự xây dựng kế hoạch triển khai giải quyết các vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn của
bộ phận mình. Trong buổi học cuối cùng diễn ra vào ngày 02/4, tất cả các học viên sau khi thuyết trình kế hoạch
của mình đã nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Trong thời gian tới, với vai trò là ICP của bệnh
viện, sẽ phối hợp cùng với các ICP cũ thực hiện các hoạt động KSNK.

Hội nghị khoa học KSNK châu Á - Thái Bình Dương lần
thứ 9 (APSIC 2019)” đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ
ngày 19-22/3. Trưởng Ban tổ chức - Chủ tịch Hội nghị là
PGS.TS.BS. Lê Thị Anh Thư, nguyên trưởng khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn BV CR.

Khoảng 1.200 đại biểu đã tham dự hội nghị. Ngoài các
đại biểu đến từ các nước Đông Nam Á như Việt Nam,
Singapore, Indonesia, Malaysia, cũng có nhiều đại biểu đến
từ nước Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật
Bản. Rất nhiều các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh
vực kiểm soát nhiễm khuẩn đã trình bày tham luận, cập nhật
những thông tin mới nhất. Đồng thời, các hoạt động trao đổi
thông tin diễn ra sôi nổi với 38 báo cáo thuyết trình, 190 báo
cáo poster. Chuyên gia JICA cũng đã có bài trình bày về
“Vai trò của cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn tại Nhật Bản và
những hoạt động tại Việt Nam”. Hội nghị lần tới dự kiến sẽ
được tổ chức tại Singapore năm 2021.

Dự án hiện đang hỗ trợ biên soạn các sổ
tay sử dụng trong bệnh viện và các tài liệu
chỉ đạo tuyến.

Chúng tôi hy vọng những tài liệu này sẽ
được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện.

Kurosu Hitomi, chuyên gia KSNK/Quản lý điều dưỡng

Kurosu Hitomi, chuyên gia KSNK/Quản lý điều dưỡng

PGS.TS.BS. Lê Thị Anh Thư
phát biểu tại lễ khai mạc

Chuyên gia Kurosu thuyết trình tại hội nghị

Các thành viên ICP mới chụp hình lưu niệm

Sổ tay lấy mẫu 
bệnh phẩm

Hướng dẫn thực hành
lọc máu ngoài thận

(Dự kiến in xong T.6)

Cẩm nang điều dưỡng
săn sóc đặc biệt

(Dự kiến in xong T.6)

Tài liệu hướng dẫn
siêu âm tổng quát
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