
  

 

 Kết nối thế giới bằng lòng tin 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Phát hành ngay 

 

JICA HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG  

Huế, ngày 9 tháng 4 năm 2021 - Hôm nay, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA 

Việt Nam) đã tổ chức Lễ bàn giao ba thiết bị y tế với tổng trị giá 50 triệu yen (khoảng hơn 10,8 tỷ 

đồng), trong đó có hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), cho Bệnh viện Trung 

ương Huế. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phòng chống dịch COVID-

19 của JICA tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng đề nghị của Bệnh viện Trung ương Huế. 

Tăng cường năng lực cho y tế miền Trung ứng phó với nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát và 

chuẩn bị đối phó với các bệnh truyền nhiễm mới là một vấn đề cấp bách. Bệnh viện Trung ương Huế 

là bệnh viện tuyến trung ương cao nhất ở khu vực miền Trung, đồng thời đóng vai trò đào tạo và 

hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế và bệnh viện tuyến dưới trực thuộc trong khu vực, vì vậy JICA mong 

muốn sự hỗ trợ này sẽ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế ở khu vực miền Trung Việt Nam. 

Trong đợt tái bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 7/2020 ở Đà Nẵng, khi phát hiện ca lây nhiễm 

đầu tiên trong cộng đồng sau 99 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, số ca tử vong tăng vọt lên 

35 ca, Bệnh viện Trung ương Huế ngay lập tức tiếp nhận những ca bệnh nặng cần điều trị tích cực 

và chăm sóc đặc biệt. Để hỗ trợ miền Trung khống chế dịch, Bộ Y tế đã điều động thêm các nhóm 

cán bộ y tế từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tiếp sức.  

Từ những năm 1990, JICA đã hợp tác với các bệnh viện trọng điểm tại mỗi khu vực của Việt Nam 

để nâng cao năng lực khám chữa bệnh và triển khai các hoạt động đào tạo năng lực cho cán bộ y tế 

tuyến dưới. 

Từ năm 2005-2010, Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, đã tài trợ xây dựng khu nhà kỹ thuật cao 

trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế bằng nguồn viện trợ không hoàn lại, cung cấp nhiều 

trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng thời hỗ trợ Dự án hợp tác kỹ thuật do JICA triển khai, giúp tăng 

cường năng lực cho hơn 1.000 cán bộ y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện tuyến 

dưới. Sau khi dự án JICA kết thúc, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn tiếp tục tự lực đào tạo nâng cao 

năng lực cho các bệnh viện tuyến dưới. 

Trong thời gian tới, JICA sẽ tích cực làm việc với Chính phủ Nhật Bản để tiếp tục hợp tác nhằm 

tăng cường chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam. 
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