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Kurosu Hitomi, chuyên gia KSNK - Quản lý điều dưỡng

Giờ thực hành

Bài giảng Lý thuyết về Phân tích

kết quả xét nghiệm ADN

1. Tập huấn tại Nhật Bản về Giải trình tự gen

Lế bế giảng tại JICA Trụ sở chính

Từ ngày 25 - 31/08/2019, tôi đã đồng hành cùng các học viên từ Bệnh

viện Chợ Rẫy (BV CR) tham dự khóa Tập huấn tại Nhật Bản dành cho

đối tác của Dự án tại Viện nghiên cứu quốc gia về Bệnh truyền nhiễm

(NIID - Tokyo, Nhật Bản).

Khóa tập huấn lần này liên quan đến nội dung “Thiết lập hệ thống xét

nghiệm gen vi khuẩn kháng thuốc” thuộc Đầu ra 2-4 của Dự án. Chủ đề

chính của khóa học bao gồm: ① Tìm hiểu về các phương pháp xét

nghiệm, giải trình tự và phân tích gen nhằm giúp ích cho việc xây dựng

hệ thống Giải trình tự gen tại BV CR, ② Tìm hiểu về hệ thống xét

nghiệm, quản lý tổ chức và tình hình thực tế của NIID. Tham gia khóa

học này có 2 Bác sĩ và 1 Kỹ thuật viên của Khoa Vi sinh, BV CR.

Trung tâm nghiên cứu thuốc kháng sinh (AMR Center) thuộc NIID

được thành lập tháng 4/2017 theo Quyết định của “Chương trình hành

động quốc gia phòng ngừa vi khuẩn kháng thuốc”, đóng vai trò cố vấn

toàn diện mọi vấn đề liên quan đến kháng thuốc. Đây là cơ quan hàng

đầu Nhật Bản nghiên cứu về lĩnh vực kháng thuốc, tiến hành các nghiên

cứu giám sát quốc gia bao gồm thu thập và phân tích các chủng kháng

thuốc. Nhóm học viên đã có 4 ngày học lý thuyết và thực hành tại đây.

Sau khóa học, các học viên cho biết việc học được cách làm thế nào để

tiến hành các phương pháp xét nghiệm Disk, PCR, đóng vai trò là một

công đoạn tiền xét nghiệm di truyền (Sequencer), hoặc cách diễn giải kết

quả thu được là những trải nghiệm đặc biệt có ích.

Trước đó 3 tháng, các học viên đã được học định hướng và có

những sắp xếp chuẩn bị trước chuyến đi. Được sự hỗ trợ toàn diện

của AMR Center, các học viên đã học được các phương pháp xét

nghiệm tiên tiến, thu được nhiều thành quả học tập nhất định.

Thời gian tới, với vai trò là chuyên gia Dự án, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ

nhiệt tình để Dự án đạt mục tiêu cao nhất.

Hơn nữa, trong đợt tập

huấn này còn sử dụng các

chủng khuẩn kháng thuốc

tại BV CR đã được gửi

sang AMR Center trước

khi các học viên đến Nhật

Bản, phục vụ cho việc

thực hành và kiểm tra chi

tiết kết quả xét nghiệm.
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3. “Chào tạm biệt!”

4. Điều phối viên mới của Dự án – TS. KOSUGE Takeharu

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

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

Ngày hội An toàn người bệnh thế giới 17/09

“Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì những giúp

đỡ, hỗ trợ nhiệt tình trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ

của mình tại Dự án, từ 05/01/2017 đến 05/10/2019!

Tôi cho rằng, tăng cường hệ thống đảm bảo An toàn

người bệnh như đào tạo nhân lực phụ trách An toàn người

bệnh, phối hợp y tế đa mô thức, xây dựng Quy trình

chuyên môn (Clinical pathways) với chức năng của một hồ

sơ bệnh án đang là những thách thức cho BV Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, hệ thống này đang từng bước được cải tiến nhờ

những nỗ lực không ngừng của các bạn.

Tôi rất vinh dự vì được làm việc cùng với các bạn . Cảm

ơn vì đã cho tôi có quãng thời gian thật nhiều ý nghĩa.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công! Chào tạm

biệt và hẹn gặp lại!”

Chào kết thúc nhiệm kỳ với lãnh đạo bệnh viện

và các đối tác

Trong những năm gần đây, ngày 17/09 được lấy làm “Ngày An toàn người bệnh Thế giới”. Vào ngày này, các

sự kiện nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức về An toàn người bệnh được chức tổ khắp nơi trên thế giới. Tại Bệnh

viện Chợ Rẫy cũng vậy, các khoa/phòng đã có thành tích tốt trong hoạt động cải tiến chất lượng hay các cá nhân

đã có cống hiến trong hoạt động An toàn người bệnh sẽ được khen thưởng. Năm nay, “Ngày hội An toàn người

bệnh” lần thứ 2 cũng đã được tổ chức tại BV CR, vinh danh một số cá nhân đã hoạt động tích cực trong Nhóm

An toàn người bệnh, Nhóm Hỗ trợ hô hấp (RST) và một số khoa đã có nhiều hoạt động cải tiến như Khoa Ngoại

Gan-Mật-Tụy, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiêu hóa, Phỏng, Nội Thần kinh. Chị Nga, điều dưỡng trưởng Khoa

Ngoại Gan-Mật-Tụy, người cũng được tuyên dương lần này, cho biết “Tôi cảm thấy Khoa của mình ngày càng

tốt lên sau mỗi đợt đánh giá. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cải tiến hơn nữa”. Chúng tôi tin rằng, nếu bắt đầu cải tiến

từ những việc rất nhỏ, và duy trì lâu dài, thì đạt được những thành quả lớn hơn. Hy vọng các Khoa/phòng vẫn

tiếp tục chu kỳ cải tiến của mình để giúp cho bệnh viện ngày một tốt hơn.

Ngày 29/10/2019, Điều phối viên mới của Dự án – Ông Kosuge Takeharu

đã bắt đầu nhiệm kỳ của mình. Là một người có hơn 5 năm kinh nghiệm tại

Việt Nam, ông đã từng là Điều phối viên Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn của JICA; Quản lý vận hành trang trại nuôi

tôm của Doanh nghiệp Nhật Bản. Tại Nhật Bản, ông từng làm việc tại Đại

học Truyền thông, Viện nghiên cứu Thủy sản quốc gia, Cơ sở giáo dục xã

hội, Công ty Quản lý Bất động sản. Với kinh nghiệm phong phú, đa dạng

trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng những hiểu biết sâu rộng về xã hội Việt

Nam, ông Kosuge được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động của Dự án đạt kết

quả tốt đẹp hơn.

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


