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(*) JICA đang hợp tác thúc đẩy sản xuất và thử nghiệm ở nước ngoài nhằm góp phần nghiên cứu phát triển và đưa vaccine, dược phẩm sản xuất bằng 
công nghệ của Nhật Bản vào sử dụng thực tế.

Từ xưa, Nhật Bản đã có kinh nghiệm trong đào tạo y khoa mang tính hiện đại, các trường y khoa của Nhật từ nửa sau thời kỳ Edo như trường Tekijuku 
do ông Ogata Koan sáng lập, hay trường Đại học Y khoa Juntendo (tên gọi sau này), do ông Sato Taizen sáng lập, đã áp dụng đào tạo học thuyết y học 
phương Tây. Vào thời Minh Trị, nhà vi khuẩn học Kitasato Shibasaburo đã phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh. Tại Đài Loan, dưới thời cai trị của Tổng đốc 
Goto Shinpei người Nhật, nhiều chính sách về tăng cường kiểm dịch và dự án công trình công cộng lớn như cấp thoát nước đã được hoàn thành. Trong 
công tác phòng ngừa dịch bệnh, Nhật Bản cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường 
sống... Một số điển hình trong thời đại ngày nay như Giáo sư - nhà nghiên cứu tế bào gốc Yamanaka Shinya nghiên cứu tế bào gốc đa năng nhân tạo 
(iPS) và Giáo sư Omura Satoshi - người phát triển thuốc trị ký sinh trùng Ivermectin đã được nhận giải Nobel Y học. Hợp tác quốc tế được kỳ vọng sẽ 
giúp khai thác các tinh hoa của ngành khoa học và công nghệ y khoa tiên tiến của Nhật Bản.

JICA - Sáng kiến   Y tế Toàn cầu

Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống
Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến mọi 
mặt đời sống xã hội ở khắp nơi trên toàn thế giới, gây thiệt 
hại to lớn về kinh tế cũng như sức khỏe của nhân loại. 
Đoàn kết, hợp tác quốc tế chính là sức mạnh để vượt qua 
COVID-19. Đặc biệt, hệ thống y tế tại các nước đang phát 
triển cần phải được tăng cường. Trong bối cảnh đó, Cơ 
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA) đã nêu lên "Sáng 
kiến   Y tế Toàn cầu", cam kết hợp tác chặt chẽ trong công 
cuộc xây dựng một xã hội ứng phó mạnh mẽ với các mối đe 
dọa từ các bệnh truyền nhiễm mới và vượt qua COVID-19.

JI
CA tập trung vào

trụ cột

Đầu tư cơ sở vật chất cho 100 
bệnh viện nòng cốt trên toàn thế 
giới, phát triển nguồn nhân lực 
nhằm mở rộng, tăng cường hệ 
thống chẩn đoán và điều trị. 
Triển khai thực hiện y tế từ 
xa ứng dụng chuyển đổi số.

Nghiên cứu phát triển và phổ biến 
vaccine (*), triển khai các chiến dịch 
hướng dẫn thực hiện rửa tay đúng  
     cách, đầu tư xây dựng hệ thống  
         cấp thoát nước nhằm cải thiện
           vệ sinh môi trường, triển khai
              các hoạt động nhằm nâng 
                cao nhận thức...

Mở rộng các cơ sở nghiên cứu và xét nghiệm 
bệnh truyền nhiễm, phát triển nguồn nhân lực và 
hợp tác giữa các cơ sở trên khắp thế giới nhằm 
xây dựng hệ thống nghiên cứu, xét nghiệm và 
cảnh báo toàn cầu về bệnh truyền nhiễm.



Chi tiết "Chiến dịch 
rửa tay vì sức khỏe và 
cuộc sống" tại đây
(Tiếng Nhật)
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Bệnh viện Chiến dịch rửa tay Cơ sở nghiên cứu và xét 
nghiệm bệnh truyền nhiễmCải tạo và xây mới 

bệnh viện 
 (từ năm 1973 đến năm 2020)

 (từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021）

(từ năm 2011 đến năm 2020)

đã được sử dụng nước sạch
triệu người dânHơn 

Mở rộng và xây dựng các 
phòng thí nghiệm chủ chốt tại 

quốc gia

Một số hợp tác của JICA trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19

 Tại Việt Nam, JICA đã và đang hợp tác trong 
lĩnh vực y tế từ Bắc tới Nam, đầu tiên phải kể 
đến các dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy 
ở miền Nam (từ năm 1966~) và phát triển 
nguồn nhân lực cho bệnh viện, "Bệnh viện 
Bạch Mai" ở miền Bắc (từ năm 1998~), "Bệnh 
viện Trung ương Huế" ở miền Trung (từ năm 
2004~). Các bệnh viện trung ương này đang 
thực hiện triệt để các biện pháp chống nhiễm 
khuẩn trong bệnh viện, cung cấp dịch vụ 
khám chữa bệnh thường xuyên, đồng thời 
thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19. 
Ba bệnh viện hạng đặc biệt này cũng đẩy 
mạnh phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong 
điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các bệnh 
viện tuyến dưới.

Từ năm 2003, JICA đã hợp tác với Công 
ty TNHH Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine 
(Nhật Bản) nhằm tăng cường năng lực sản 
xuất vaccine phối hợp Sởi-Rubella cho 
“Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và 
sinh phẩm y tế (POLYVAC - Bộ Y tế). 
POLYVAC hiện đang sử dụng kỹ thuật này 
t rong nghiên cứu phát t r iển vaccine
COVID-19.

Từ năm 2006, JICA đã triển khai một số dự án nhằm nâng cao 
năng lực và xây dựng phòng xét nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ 
Trung ương (NIHE). NIHE đã khai thác được mạng lưới cơ sở xét 
nghiệm tại địa phương hình thành trong các dự án hợp tác với 
JICA, nhờ vậy NIHE là đơn vị đi đầu trong triển khai hệ thống xét 
nghiệm PCR nhanh trên quy mô toàn quốc ngay từ giai đoạn đầu 
dịch COVID-19. 
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