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LIÊN MINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Y KHOA VÀ 
QUẢN LÝ CÁC BỆNH MỚI NỔI (IMPACT MED)  
2016 - 2021 | CƠ QUAN THỰC HIỆN: TỔ CHỨC HỢP TÁC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM (HAIVN) | 
KINH PHÍ DỰ TRÙ: 6.900.000 ĐÔ LA MỸ 

Hợp tác cùng các đối tác doanh nghiệp bao gồm Johnson & Johnson, Samsung, Microsoft, Bravo, GE, 
Roche, 3M, BD và CLAS Healthcare, Liên minh IMPACT MED nỗ lực cải thiện giáo trình đào tạo y khoa và 
phương pháp giảng dạy để sinh viên ra trường có đủ kỹ năng và kiến thức giải quyết những thách thức y tế 
hiện tại và trong tương lai.   

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ SÁNG TẠO TRONG ĐÀO TẠO Y KHOA 
Dự án hợp tác với các trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách cùng xây dựng phương 
pháp học tập chủ động, chương trình đào tạo lồng ghép sáng tạo, phương pháp giảng dạy hiện đại và sử 
dụng công nghệ và ứng dụng trực tuyến để tạo điều kiện học tập cho sinh viên. Các khóa đào tạo do các 
giảng viên Trường Y Harvard thực hiện sẽ giúp giảng viên nâng cao kỹ năng thiết kế giáo trình và giảng dạy 
lâm sàng và hình thành một cộng đồng giảng viên sáng tạo trong đào tạo y khoa. 

CẢI THIỆN CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI CÁC MỐI ĐE DỌA Y TẾ MỚI NỔI 
Liên minh hợp tác với các sinh viên và cán bộ y tế đang hành nghề để xây dựng một đội ngũ nhân lực đủ 
khả năng ứng phó với các mối đe dọa đại dịch mới nổi. Liên minh áp dụng phương pháp đào tạo liên ngành 
và công nghệ đào tạo từ xa nhằm tăng cường hợp tác giữa các bác sỹ lấm sàng, y tá, dược sỹ và nhân 
viên y tế cộng đồng. Chuyên gia trong khu vực tư nhân sẽ cùng tham gia nhằm cải thiện chất lượng và độ 
tin cậy của kết quả xét nghiệm của các phòng xét nghiệm được chọn lọc tại các bệnh viện của trường đại 
học. 

TĂNG CƯỜNG SỰ ĐA DẠNG VÀ THU HẸP KHOẢNG CÁCH 
Sự lãnh đạo và đa dạng là những động lực chính cho sáng tạo, đồng thời sự tham gia rộng khắp của đội 
ngũ giảng viên và sinh viên là thành tố quan trọng làm nên sự thành công của một trường đại học. Đóng 
góp kinh nghiệm và chuyên môn từ các đối tác thuộc khu vực tư nhân vào công tác nâng cao năng lực lãnh 
đạo và đối phó với thay đổi, Liên minh hỗ trợ nâng cao năng lực của tổ chức và cấp lãnh đạo để không 
ngừng cải thiện và sáng tạo tại các trường đại học y khoa tại Việt nam. Các chương trình dành cho sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội, đặc biệt là sinh viên người dân tộc thiểu số, sẽ cải thiện 
khả năng tiếp cận và đầu ra trong đào tạo y khoa. 

Ảnh: Giờ học theo nhóm tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (HAIVN)   

http://vietnam.usaid.gov/

