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JICA VÀ HI KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ 

HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

Thành phố Huế, ngày 5/12/2019 - Tại văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cơ quan Hợp tác Quốc 

tế Nhật Bản (JICA) và tổ chức phi chính phủ Humanity & Inclusion (HI) đã ký Thỏa thuận Hợp tác về 

việc phái cử tình nguyện viên quốc tế làm việc tại các bệnh viện đối tác ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và 

Quảng Trị, nhân kỷ niệm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế (5/12). 

Nhằm hỗ trợ một cách thực tế và hiệu quả cho việc phát triển và tăng cường các dịch vụ phục hồi chức 

năng (PHCN) toàn diện tại các bệnh viện đối tác, Văn phòng JICA Việt Nam, thông qua chương trình 

Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại (JOCV) của mình, và Văn phòng đại diện của HI tại Việt Nam đã 

thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm cùng nhau chia sẻ, bổ sung chuyên môn và nguồn lực từ cả hai tổ 

chức. 

Trên cơ sở nhu cầu của các bệnh viện đối tác, JICA và HI sẽ hợp tác phái cử các tình nguyện viên quốc 

tế hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp cho kỹ thuật viên PHCN nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ PHCN tại 

các bệnh viện đối tác, để có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh tổn thương não. 

JICA khởi động chương trình JOCV tại Việt Nam vào tháng 2/1995 với mục tiêu đóng góp kỹ năng, 

kiến thức, kinh nghiệm của các tình nguyện viên quốc tế cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, 

thông qua việc hòa nhập của họ vào cuộc sống của người dân, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ 

hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam. Các tình nguyện viên quốc tế tại Việt Nam hoạt động 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chăm sóc y tế, giảng dạy tiếng Nhật, giáo dục, đào tạo nghề v.v…  

Cùng với nhu cầu ngày càng tăng về PHCN tại Việt Nam, số lượng các cơ sở y tế công lập đề nghị 
chương trình JOCV phái cử tình nguyện viên chuyên ngành PHCN cũng tăng lên. Nhằm cải thiện chất 

lượng các dịch vụ PHCN, JOCV đã và đang chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam các kỹ thuật, 

phương pháp, tiêu chuẩn quốc tế, các nguyên tắc lấy bệnh nhân làm trung tâm. Các tình nguyện viên tổ 

chức hội thảo tập huấn, thực hiện các nghiên cứu tình huống và phối hợp với đồng nghiệp Việt Nam 

nhằm đẩy mạnh tính hiệu quả trong công tác PHCN, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân đối 

với việc cần thiết phải PHCN sớm. 

HI đang thực hiện dự án “Tăng cường Chăm sóc Y tế và Đào tạo PHCN” do Cơ quan Phát triển Quốc 

tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ tài chính, với mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho người bị tổn thương 

não, đặc biệt đối với những bệnh nhân đột quỵ, chấn thương sọ não, bại não và nứt gai đốt sống/não 

úng thủy, thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ y tế. Dự án đã và 



                                                                                                               

đang triển khai các hướng dẫn chăm sóc y tế và PHCN theo các chuẩn quốc tế và phù hợp với bối cảnh 

địa phương, đồng thời nâng cao năng lực của các trung tâm y tế thuộc Bộ Y tế cũng như Sở Y tế các 

tỉnh. Một trong những mục tiêu của dự án là cải thiện năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế làm 

công tác PHCN tại các bệnh viện. Để đạt được mục tiêu này, dự án thưc hiện nhiều hoạt động khác 

nhau, trong đó có hoạt động đào tạo tại chỗ. Với nỗ lực hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho nhân 

viên PHCN sau khi họ đã kết thúc các khóa đào tạo, dự án có kế hoạch bố trí các tình nguyện viên quốc 

tế (về vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) tại các bệnh viện đối tác nhằm hỗ trợ kỹ 

thuật liên tục cho các cán bộ đó.    

JICA và HI, cũng như các bệnh viện đối tác rất kỳ vọng vào sự thành công của mối quan hệ hợp tác này 

cũng như việc bố trí các tình nguyện viên Nhật Bản làm việc tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng 

Trị./. 
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với: 

  

Văn phòng JICA tại Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) 

Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 


