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 Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2014, Lễ bàn giao “Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện 

Tam Nông tỉnh Đồng Tháp” (Thực hiện năm 2012) thuộc Chương trình Viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của 

chính phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông (Đơn vị xin viện trợ) với sự hiện 

diện của ông YAKABE Yoshinori - Phó Tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc 

Năm - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, ông Đặng Kim Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, ông 

Nguyễn Hiếu Nhân - Giám đốc BVĐK huyện Tam Nông. 

 Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông là bệnh viện hạng 3 duy nhất của huyện, có vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất còn 

nhiều thiếu thốn, lượng chuyển viện lên tuyến trên mỗi năm của bệnh viện đã ở mức rất cao, trung bình khoảng 

25.000 ca một năm. Dự án thông qua số tiền viện trợ 123.450 Đô la Mỹ đã trang bị cho Bệnh viện 12 loại thiết bị y 

tế cần thiết nhất ví dụ như Monitor 6 thông số, Monitor sản khoa 2 chức năng, Dlopper tim thai, Hệ thống nội soi. 

 Tại buổi lễ, Phó Tổng lãnh sự YAKABE đã có lời phát biểu “Chúng tôi rất hân hạnh khi được đóng góp một 

phần vào sự nghiệp cải thiện môi trường y tế địa phương. Hy vọng thông qua dự án, Bệnh viện sẽ có thể thực 

hiện khám chữa bệnh hiệu quả hơn cho khoảng 110.000 người dân trong huyện, đồng thời giảm 30% số lượt 

chuyển viện lên tuyến trên.”. Để đáp lại, Giám đốc Nhân cũng bày tỏ lòng biết ơn “Chúng tôi xin cảm ơn những 

người bạn Nhật Bản mà thông qua Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, đã hỗ trợ kịp thời những 

trang thiết bị mà chúng tôi mong đợi. Chúng tôi cam kết hết sức giữ gìn những trang thiết bị này như giữ gìn tình 

hữu nghị giữa hai dân tộc, giữ gìn và phát triển hơn nữa để người dân huyện Tam Nông hưởng được các dịch vụ 

về y tế mà các trang thiết bị này mang lại một cách lâu dài và bền vững.” 
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