
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

 

 

1. Tên quốc gia:   

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 

2. Tên Dự án: 

Hỗ trợ kỹ thuật y tế cho điều trị các bệnh tim mạch ở Việt Nam 

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án: 

Khoa Phẫu thuật Tim Mạch – Bệnh viện trường đại học Okayama hỗ trợ kỹ thuật 

phẫu thuật tim mạch để điều trị các bệnh tim bẩm sinh phức tạp cho Bệnh viện E trong 

khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA. Dự án triển khai đã giúp Bệnh 

viện E thực hiện phẫu thuật để điều trị các bệnh tim bẩm sinh phức tạp ở Việt Nam. 

Hiện ở Việt Nam vẫn còn nhiều trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sinh phức tạp chờ được 

phẫu thuật, đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu hơn của các thầy thuốc. Tại Việt 

Nam hiện nay chỉ có duy nhất Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện E có thể thực hiện các 

phẫu thuật kỹ thuật cao để điều trị các bệnh tim bẩm sinh phức tạp, do đó cần thiết phải 

mở thêm các trung tâm khác. Vì vậy, Dự án sẽ phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung Ương, 

Bệnh viện E, Bệnh viện của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành 

đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là các phẫu thuật viên hàng đầu Việt 

nam, các thầy thuốc giỏi, các điều dưỡng và kỹ thuật viên cho Dự án. 

 

4. Mục tiêu Dự án: 

* Mục tiêu chung: nâng cao chật lượng nguồn nhân lực là các phẫu thuật viên hàng đầu, 

các thầy thuốc giỏi, các điều dưỡng và kỹ thuật viên nhằm nâng cao kết quả điều trị các 

bệnh tim mạch ở Việt Nam. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Tiến hành đào tạo cho các nhân viên y tế của ba bệnh viện tham gia dự án và thông 

qua đó đào tạo cho các bệnh viện vệ tinh khác. 

- Thiết lập một hệ thống y tế có khả năng tiếp nhận những công nghệ y tế từ Nhật Bản 

- Đào tạo, hướng dẫn để các ê kíp phẫu thuật Việt Nam thực hiện phẫu thuật cho những 

trường hợp tim bẩm sinh to phức tạp mà trước đây chưa có khả năng phẫu thuật thành 

công. 

 

5. Địa bàn dự án:    

Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số thành phố khác có bệnh viện đầu mối và bệnh viện vệ 

tinh liên quan 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

6. Kết quả mong đợi: 

1) Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên y tế có thể thực hiện phẫu thuật điều trị bệnh 

tim bẩm sinh phức tạp trong các bệnh viện đầu mối 

2) Xuất bản được tài liệu hướng dẫn điều trị các bệnh tim bẩm sinh bằng tiếng Việt.  

3) Thiết lập được hệ thống đào tạo liên tục do các thầy thuốc Việt Nam thực hiện. 

 

7. Thời gian thực hiện:   

1/2016 – 3/2020 

 

8. Cơ quan thực hiện:   

Phía Nhật Bản: Khoa Phẫu thuật Tim Mạch – Bệnh viện trường đại học Okayama  

Phía Việt Nam: Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện E, Bệnh viện của Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh 


