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Chúng tôi rất hân hạnh và tự hào được chia sẻ với các bạn những thành tựu của chúng tôi trong 
năm 2019. Đây là năm của phát triển và hợp tác vượt bậc khi chúng tôi mở rộng các chương 
trình đào tạo tới nhiều bệnh viện hơn và ký Thỏa thuận sáu năm có tầm ảnh hưởng sâu rộng với 
các đối tác tại Hà Nội để tái tổ chức các dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh thành một hệ thống mạng 
lưới.

Chúng tôi đã đạt được những tiến triển trong việc xây dựng năng lực tại các cấp độ bệnh viện 
khác nhau để cung cấp chăm sóc đúng cách vào đúng thời điểm thông qua đội ngũ nhân viên 
được đào tạo phù hợp với sự hỗ trợ chắc chắn của dịch vụ vận chuyển sơ sinh chuyên dụng.

Chúng tôi chào đón Đại học Edinburgh Napier là đối tác đào tạo điều dưỡng mới cho chương 
trình đào tạo hai năm tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (BVNTW), và cùng với BVNTW, chúng tôi 
đã bắt đầu chương trình đào tạo quốc gia về “Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh”.

Trong năm 2019, với sự hỗ trợ của Đại sứ Anh Quốc, Gareth Ward, chúng tôi đã phát động sự 
kiện “Đếm ngược về 0”, để kêu gọi gây quỹ cho các xe cứu thương chuyên dụng nhằm giúp 
hành trình của những em bé sơ sinh quý giá đến các bệnh viện tuyến trên được an toàn.

Ngoài ra, chúng tôi đã thấy được thành quả của các cấp độ đào tạo khác nhau cho các chuyên 
viên y tế và các bậc cha mẹ. Hai nhóm điều dưỡng đầu tiên và các bác sĩ trẻ tại Việt Nam đã 
hoàn thành khóa đào tạo sau đại học của Anh Quốc và sự tham gia của cha mẹ trong việc 
chăm sóc trẻ sơ sinh nằm tại phòng hồi sức tích cực đã tăng lên.

Quan trọng nhất là chúng tôi đã ghi nhận được tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm tại các bệnh viện đối 
tác của chúng tôi ở Đà Nẵng và Hà Nội.

Nhờ có sự hỗ trợ của các đối tác nhà nước và cơ quan y tế địa phương tại Việt Nam, các nhà tài 
trợ của chúng tôi và mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng 
kể làm đòn bẩy cho những phát triển tiếp theo.

Cosimo Jencks 
Chủ tịch 

Suzanna Lubran
Giám đốc điều hành

Kính gửi các Đối tác của Newborns Vietnam



Thử thách

Thách thức đối với Việt Nam là tăng cường chăm sóc hiện tại tại bệnh viện.

Tại Việt Nam, hệ thống y tế và các tiêu chuẩn chăm sóc cho trẻ sinh non và 
bị bệnh đang bị tụt hậu so với các quốc gia phát triển hơn và tỷ lệ tử vong 
ở trẻ sơ sinh trong tháng đầu đời chiếm 70% tổng số ca tử vong ở trẻ nhỏ.
Là một trong các quốc gia điển hình có thu nhập trung bình, Việt Nam 
chưa có các chương trình đào tạo chuyên sâu về sơ sinh cho các bác sĩ và 
điều dưỡng.

So với các quốc gia có thu nhập cao, Việt Nam có trình độ nhân viên thấp 
và các đơn vị sơ sinh được trang bị kém.

Những yếu tố đó cùng với việc thiếu kiến thức và năng lực chuyên khoa 
trong việc đánh giá và quản lý trẻ sơ sinh nhẹ cân và bị bệnh, dẫn đến hạn 
chế tiến trình giảm tử vong ở trẻ sơ sinh.

Newborns Vietnam đấu tranh cho quyền lợi của mọi trẻ sơ sinh, kể cả trẻ 
sinh ra bị ốm hoặc sinh non, đều được chăm sóc tốt nhất, có cơ hội phát 
triển thành người trưởng thành khỏe mạnh, độc lập, có thể đóng góp cho 
xã hội mà không chịu gánh nặng bởi ảnh hưởng của những sự việc bất lợi 
xảy ra trong ngày hoặc tuần đầu tiên chào đời.

Không còn trẻ sơ sinh tử vong do những 
nguyên nhân có thể phòng ngừa được.

Sứ mệnh của chúng tôi:



Để thực hiện thử thách, chúng tôi đang làm việc với các cơ quan y tế và bệnh viện, hỗ trợ họ học hỏi cách thức thực hiện tốt nhất của quốc tế, đặc biệt là từ 
Anh Quốc và Châu Âu. Năm 2019 đánh dấu khởi đầu kế hoạch của chúng tôi trong sáu năm tới, trong đó các mục tiêu là:

Trong năm 2019, chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên để đạt được các mục tiêu này bằng cách;

      cung cấp chương trình đào tạo dựa trên năng lực cho bác sĩ và điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế
       mở rộng các chương trình đào tạo đến nhiều bệnh viện ở Hà Nội hơn, những bệnh viện này sẽ là một phần của Mạng lưới quản lý sơ sinh thí điểm,
      tổ chức các khoá đào tạo Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh đầu tiên.

Khung hành động

Hình thành Mạng lưới quản lý sơ sinh đầu tiên 
tại Việt Nam để trẻ bị bệnh có thể được chuyển 
kịp thời và an toàn đến bệnh viện chuyên khoa 
chăm sóc.

Thiết lập một Chương trình giảng dạy quốc gia 
dựa trên năng lực để đào tạo sau đại học cho 
các bác sĩ và điều dưỡng.

Thành lập Tổ chức Hồi sức quốc gia Việt Nam, và 
một chương trình đào tạo quốc gia bắt buộc với 
chứng nhận quốc tế.



giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và giảm 18% 
tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng tại Bệnh viện Nhi 

Trung Ương, Hà Nội

26%

Các Tác động điểm nhấn trong năm 2019

7500+
giờ đào tạo được giảng dạy tại Việt Nam bởi 

các bác sĩ và giảng viên điều dưỡng Anh Quốc

150+
bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh từ các

bệnh viện Việt Nam được đào tạo theo tiêu 
chuẩn quốc tế



Đào tạo bác sĩ trẻ
“Tôi chưa bao giờ được tham gia khóa đào tạo nào mà chi 
tiết đến vậy, gồm cả dạy tiếp cận logic theo hệ thống, thay 
đổi tư duy, tìm giải pháp, phân tích ca bệnh qua đi buồng 
buổi sáng, giảng lý thuyết buổi chiều và trao đổi một kèm 
một trực tiếp với các giáo sư.”  
Bác sĩ Nguyễn Thu Hương
Bác sĩ sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

bác sĩ đã vượt qua kỳ thi sau đại học 
Bậc 2 của Anh Quốc tại BVNTW

8
bác sĩ đã vượt qua kỳ thi sau đại học 

Bậc 1 của Anh Quốc tại BVNTW

14
bác sĩ được đào tạo sau đại học theo chương 

trình Anh Quốc tại 3 bệnh viện ở Hà Nội

35



Đào tạo điều dưỡng 
“Chương trình đào tạo của Newborns Vietnam đã cung cấp cho chúng tôi kiến thức sâu hơn về lý thuyết
và thực hành và giúp chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi đã giao tiếp với nhau tốt hơn - giữa bác sĩ, điều 
dưỡng và cha mẹ bệnh nhân - tập trung vào bệnh nhân đang chăm sóc thay vì chỉ là làm nhiệm vụ. Tất cả 
những gì chúng tôi học được đều giúp thay đổi hệ thống chung nhằm cải thiện việc chăm sóc trẻ sơ sinh.”

Chị Trần Phương Hạnh  Điều dưỡng Trưởng, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung Ương.

10
điều dưỡng đã được đào tạo tại 

Bệnh viện Xanh Pôn

16
điều dưỡng đã được đào tạo
tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 

điều dưỡng đã được đào tạo
tại Bệnh viện Nhi Trung Ương 

24



Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bệnh viện
Xanh PônBệnh viện Phụ Sản Hà Nội

2
2

1

3

Bệnh viện Đa Khoa Đông Anh

4

Bệnh viện Bắc Thăng Long

2

Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang

5

Bệnh viện Đa Khoa
Huyện Gia Lâm

5

Bệnh viện Đa Khoa Sóc Sơn

Bệnh viện Đa Khoa
Huyện Hoài Đức

5

6 Bệnh viện Đa khoa
3 Bệnh viện Tuyến đầu và

Đào tạo cho Mạng lưới quản lý sơ sinh thí 
điểm đang diễn ra tại:

Chúng tôi đã phát 
động kêu gọi mua 
các xe cứu thương vận 
chuyển sơ sinh

Phát triển Mạng lưới

“Mạng lưới sơ sinh là một trong yếu tố thay đổi cuộc chơi quan trọng nhất 
đối với hệ thống y tế sơ sinh. Trước đây, mỗi bệnh viện có cách làm việc 
khác nhau và tôi phải điều tra thông tin của từng bé được chuyển đến Xanh 
Pôn, vì giấy tờ chuyển viện không đầy đủ. Bây giờ tất cả các bệnh viện sẽ 
tuân theo các hướng dẫn chung, từ đó chúng tôi có thể tập trung chăm sóc 
tốt nhất cho trẻ sơ sinh.” 

Bác sĩ Thái Bằng Giang Trưởng Khoa sơ sinh, Bệnh viện Xanh Pôn 

Khu vực 
mạng lưới 
thí điểm

1

2

3

4

5

Cấp IV: Đơn vị Điều trị giai đoạn chuyển tiếp dành 
cho những trẻ sơ sinh cần chăm sóc tối thiểu

Cấp I: Đơn vị Điều trị Tích cực Sơ sinh chuyên điều trị 
cho các bệnh nhân rất non tháng và/ hoặc 
bệnh rất nặng

Cấp II: Đơn vị Điều trị Tích cực Sơ sinh chuyên điều 
trị cho các bệnh nhân cần hỗ trợ cao

Cấp III: Đơn vị Điều trị Đặc biệt chuyên điều trị cho 
những trẻ sơ sinh nguy cơ thấp đang ổn 
định và phát triển

Cấp V: Đơn vị Điều trị giai đoạn chuyển tiếp dành 
cho những trẻ sơ sinh có thể nằm với mẹ

Các cấp độ chăm sóc:



Đào tạo Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh

111
bác sĩ, điều dưỡng & nữ hộ sinh từ 10 

bệnh viện đã được đào tạo khoá Hồi sức 
sơ sinh tại phòng sinh được chứng nhận 

bởi Hội Đồng Hồi Sức Châu Âu

97
bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh đã tham 
gia vào các buổi học mô phỏng thực hành 

Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh dưới sự 
giám sát của các chuyên gia Anh Quốc

20
giảng viên đã được đào tạo và chứng 

nhận là Giảng viên bởi Hội Đồng Hồi Sức 
Châu Âu 

Nhiều trẻ sơ sinh tử vong trong những 
phút đầu tiên sau khi sinh đơn giản vì 
các bé không thể thở những nhịp đầu 
tiên. Chương trình đào tạo của chúng 
tôi phát triển đội ngũ đa ngành xử lý 
chuyên nghiệp các ca cấp cứu khi sinh, 
nói cách khác, chúng tôi đang thay đổi 
các thực hành đã lỗi thời và có hại. 



Các chương trình đào tạo của chúng tôi đã hỗ trợ các bác sĩ và điều dưỡng 
hiểu được vai trò quan trọng của cha mẹ và lợi ích của mô hình chăm sóc gia 
đình.

Newborns Vietnam đã tác động để cha mẹ được phép vào thăm con tại 
phòng điều trị tích cực, đây là thành tựu mang lại hạnh phúc lớn cho nhiều 
gia đình.

Chúng tôi đã có một ngày rất đặc biệt khi hướng dẫn giới thiệu Chăm sóc 
theo phương pháp Kangaroo tại ba bệnh viện và nuôi con bằng sữa mẹ cho 
trẻ ổn định tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Đặt gia đình làm trọng tâm khi chăm sóc trẻ sơ sinh 

“Hợp tác của chúng tôi với Newborns Vietnam đã đi xa hơn chương 
trình đào tạo và thúc đẩy chúng tôi làm nhiều hơn nữa. Với sự hướng 
dẫn của họ, bệnh viện của chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng 
Khoa sơ sinh và tổ chức chương trình đào tạo Chăm sóc Kangaroo 
của riêng chúng tôi.”

Bác sĩ Phạm Thu Phương
Phó Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

99%
nuôi con bằng sữa mẹ tại 

Bệnh viện Xanh Pôn 

4
bệnh viện cho phụ huynh 

vào thăm con nằm tại phòng 
chăm sóc sơ sinh

3
bệnh viện giới thiệu Chăm sóc 

Kangaroo tại Khoa sơ sinh 

80
gia đình đã tham gia lớp học 

chăm sóc Kangaroo & nuôi con 
bằng sữa mẹ



Nhiễm trùng là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng 50% trẻ sơ sinh tại các 
bệnh viện mà chúng tôi đang làm việc. Vệ sinh tay kém là một yếu tố chính. 
Hầu như ít bệnh viện nào mà chúng tôi đang làm việc có bồn rửa y tế, chưa 
nói đến vòi tự động.

Chúng tôi đang thay đổi điều đó. Trang thiết bị là một yếu tố thiết yếu để 
thúc đẩy chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh, và công nghệ không phải là cách 
duy nhất, nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Năm nay chúng tôi đã mua 
máy CPAP, máy theo dõi độ bão hòa oxy và bồn rửa y tế cho các bệnh viện 
đầu tiên trong mạng lưới, và sẽ còn nhiều hơn nữa.

Rửa Tay Cứu Người

Thiết bị cứu sinh và vệ sinh tay



Tham gia của cộng đồng 

Năm 2019 chúng tôi đã chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng trong 
mạng lưới hỗ trợ của chúng tôi, kêu gọi được hàng chục nghìn vận động viên 
nghiệp dư và chuyên nghiệp nâng cao nhận thức về nhu cầu chuyển đổi mô hình 
chăm sóc trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Quan hệ đối tác được tôi luyện qua các môn thể thao sức bền đã mở ra cơ hội cho 
các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế cung cấp, tài trợ các yếu phẩm quan trọng 
cho công việc của chúng tôi, một hệ thống CNTT hỗ trợ việc học tập của các bác 
sĩ, một cơ sở dữ liệu cho các bệnh viện trong mạng lưới để chia sẻ thông tin, đánh 
giá kết quả, và thiết bị thiết yếu để cứu thêm nhiều trẻ sơ sinh.

Cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam và quốc tế đã 
đưa Newborns Vietnam 
chạm tới trái tim mọi 
người. Họ tận mắt thấy 
được nhu cầu trực tiếp 
tại các bệnh viện mà 
chúng tôi hợp tác, thực tế 
chương trình giảng dạy 
Anh Quốc của chúng tôi 
và sự ham học hỏi của các 
bác sĩ và điều dưỡng.

45,000
người đã tham gia các sự kiện 
thể thao để hỗ trợ Newborns 

Vietnam



Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ tuyệt vời của chúng tôi, tất cả các công ty, cá nhân, vận động viên và tình nguyện viên vì những đóng góp hào phóng, thời 
gian và nỗ lực của các bạn dành cho chúng tôi. Hàng ngàn cá nhân trên khắp thế giới quyên góp cho các chương trình của chúng tôi, mỗi người các bạn 
đang tạo nên sự khác biệt cho cơ hội sống của trẻ sơ sinh tại Việt Nam. 

Trường Quốc tế ABC, AKA Asia, Alchemy, Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội, California Fitness, CellphoneS, Classic Fine Foods (Đà Nẵng), Tập đoàn CMC, Công 
ty TNHH Chợ Tốt, Chops, Công ty TNHH Ecomobi Media, Family Medical Practice (Đà Nẵng), Family Medical Practice (Hà Nội), Fatz, Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Ngân Hà, Công ty TNHH Gene Friend Vietnam, Genex, Giving Lunch, Goldman Sachs Gives, Grand Mercure 
Đà Nẵng, Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam, Greenhat Events, Bệnh viện ĐK Quốc tế Hạnh Phúc, HongKong Land, Công ty TNHH Horizon Lăng Cô, 
Hotel de L’Opera – Mgallery, Hyatt Regency Da Nang Resort & Spa, ICUC Hà Nội, Công ty TNHH IDS Medical System Việt Nam, Công ty CP Công nghệ 
Mặt trời Đông Dương (Indosun), Công ty TNHH Interchina Management Vietnam (Regna), Isla Climbing Challenge, Jump for Jazz, K – GROUP, La Holista, 
Công ty TNHH Maersk Việt Nam, Mercure Hotels Bana Hills, Công ty TNHH Minh Long 1, MoMo (M – Service JSC), Movenpick, Novotel Đà Nẵng, Novotel 
Suites, Payoo, Philips Avent, Philips Việt Nam, Pmax, Premier Village Đà Nẵng, Press Club, Pullman Da Nang Beach Resort, Pullman Hà Nội, Red Bridge 
Restaurant & Cooking School, Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn, Sam Wilson Visuals, Seedcom, Công ty CP SENDO, Sidley Austin, Sofitel Legend 
Metropole, Công ty Nước giải khát và Thực phẩm Suntory, Techcombank, The Coffee House, Tiki, Topica English, Un Available, Công ty CP Đầu Tư và Công 
Nghệ Vela, Velo Vietnam, Victoria Hoi An Beach Resort and Spa, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Việt Thái, VietMedical, VN Pay, Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Tổ chức Giáo dục Yola, Zoomations.

Cảm ơn các bạn!

HANOI OPERA



Quyên góp   $286.490
Quyên góp bằng hiện vật  $528.345
Sự kiện gây quỹ  $205.373
Khác $1.690

Quản trị 6%
$65.862

Sự kiện gây quỹ 8%
$76.689

Phát triển chương 
trình giảng dạy 
& mạng lưới  4%
$44.042

Thiết bị y tế  1%
$9.126

Chương trình đào 
tạo 81%
$855.254

$1.050.973  Tổng chi$1.021.897  Tổng thu nhập 

Tổng thu nhập 

Chương trình đào tạo
Thiết bị y tế
Phát triển chương trình giảng dạy 
& mạng lưới 
Sự kiện gây quỹ  
Quản trị 

$452.876
$0

$35.054

$44.010
$31.459

$402.378
$9.126
$8.988

$32.679
$34.403

Chi tiền Chi hiện vật 

Tài chính 2019



Những cải thiện đáng kể trong việc chăm sóc bệnh nhân nhi và sơ sinh sẽ không đạt 
được cho đến khi có một hệ thống quốc gia đào tạo dựa trên năng lực gắn lý thuyết 
với thực hành. Bên cạnh đó, cần có đủ nhân viên các cấp bậc, và nhận biết ý nghĩa 
quan trọng của việc kiểm soát nhiễm trùng và kháng kháng sinh kém, với một chiến 
lược rõ ràng để giải quyết các vấn đề.

Trong năm 2020 chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để cải thiện các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh để đáp ứng nhu cầu và mong đợi về chất lượng chăm 
sóc đẳng cấp thế giới của người dân. Chúng tôi mong muốn được làm việc với tất cả 
các đối tác, nhà thầu và tình nguyện viên để thực hiện kế hoạch cải thiện cơ hội sống 
cho trẻ sơ sinh tại Việt Nam, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Với sự giúp đỡ của các bạn, 
chúng tôi sẽ hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế 
công mang lại thay đổi bền vững trong chăm sóc trẻ 
sơ sinh và cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt tình 
trạng tử vong sơ sinh do những nguyên nhân có thể 
phòng ngừa được.

Mong muốn



Số đăng ký Tổ chức từ thiện Anh Quốc: 1144562
Số đăng ký Công ty Anh Quốc: 7787718
Được cấp phép tại Việt Nam bởi PACCOM, số 92 / BNG-HD

Văn phòng Newborns Vietnam
Bệnh viện Nhi Trung Ương 
18/879 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
  
Điện thoại   +84 (0) 971 645 635
Email         info@newbornsvietnam.org

Trang web    www.newbornsvietnam.org
Facebook      Newborns Vietnam


