
 

Tóm tắt Dự án 
 

1. Tên quốc gia  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  

 

2. Tên Dự án 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật xạ trị tại các tỉnh Miền Nam Việt Nam thông qua xây dựng mạng 

lưới hỗ trợ y tế 

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án 

Việc sử dụng kỹ thuật xạ trị tại các tỉnh Miền Nam (địa bàn của dự án) chưa được quản 

lý một cách hợp lý và đầy đủ do vậy liều lượng phóng xạ trong người các bệnh nhân ở 

một số nơi là cao gấp 40 lần so với tiêu chuẩn an toàn ở Nhật. Nguyên nhân là do sự 

khác nhau khá xa giữa các vùng về phần cứng (thiếu trang thiết bị) và về phần mềm 

(thiếu kiến thức trong đội ngũ những người chăm sóc y tế), thiếu chia sẻ thông tin và cả 

thiếu hiểu biết của các bệnh nhân. Vì vậy, việc xây dựng mạng lưới liên kết về y tế giữa 

các khu vực sẽ góp phần đem lại lợi ích rất lớn cho các nhân viên chăm sóc y tế và 

người dân địa phương giúp họ chia sẻ kiến thức và thông tin của bệnh nhân, đồng thời 

có thể phát triển nguồn nhân lực.  

 

4. Mục tiêu dự án 

Nhằm phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống hợp tác giữa các khu vực nơi có 

tiến hành các chẩn đoán và điều trị bằng kỹ thuật xạ trị. 

 

5. Địa bàn dự án:  

Bệnh viện Chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh, một số bệnh viện địa phương miền Nam.  

 

6. Đối tượng hưởng lợi:  

- Đối tượng trực tiếp: Các kỹ thuật viên xạ trị của các cơ sở y tế trong địa bàn Dự 

án mà Bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến. 

- Đối tượng gián tiếp: những người dân địa phương sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y 

tế trong địa bàn Dự án. 

 

7. Kết quả mong đợi và các chỉ số đánh giá: 

1) Đào tạo và phát triển thích hợp các cán bộ y tế Khoa xạ trị 

2) Lập kế hoạch tăng cường hệ thống chia sẻ qua internet về phương pháp điều trị sử 

dụng kỹ thuật xạ trị 

3) Tiến hành các hoạt động tuyên truyền giáo dục đối với người dân địa phương về an 

toàn khi sử dụng bức xạ 

 

8. Các hoạt động chính: 

(1) Phái cử các chuyên gia Nhật Bản tới Việt Nam 

 - Tiến hành các chương trình đào tạo về sử dụng an toàn các thiết bị dùng tia X-quang 

và việc giảm phơi nhiễm cho các nhân viên y tế cùng với các thực tập viên Nhật Bản 

tại Bệnh viện Chợ rẫy và tại các cơ sở y tế trong khu vực. 



 

- Tăng cường liên kết giữa các khu vực bằng việc đưa giáo dục trực tuyến vào trong hệ 

thống mạng chia xẻ thông tin, phát huy việc chia xẻ thông tin giữa các nhân viên y tế 

trong toàn bộ khu vực cũng như phổ cập hệ thống chia xẻ .thông tin 

- Tiến hành các hoạt động tuyên truyền giáo dục như tổ chức các lớp học mở 2 lần/1 

năm. Đồng thời phân phát các tài liệu hướng dẫn. 

(2) Tiếp nhận các học viên từ Việt Nam 

Tiến hành đào tạo về sử dụng an toàn các trang thiết bị X-quang và việc giảm phơi 

nhiễm cho các nhân viên y tế tại Nhật Bản. 

 

9. Thời gian thực hiện  

 Tháng 8 năm 2012 đến tháng 2 năm 2017 

 

10. Cơ quan thực hiện 

- Phía Nhật Bản: Hội Kỹ thuật viên Xạ trị Shiga. 

- Phía Việt Nam: Bệnh viện Chợ Rẫy. 


