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会場（Meeting Venue）  

ベトナム国立バクマイ病院  

バクマイ看護学校  

Vietnam National Institute of Bach Mai Hospital 

Bach Mai Nursing College 

 

（Bach Mai Hospital web）http://bachmai.gov.vn/ 

Address: 78 Giai Phong Road – Hanoi – Vietnam 

 



Schedule  

 

September 23, 2013 

 

9:00AM-10:00AM  PROGRAM-1 開会式（Opening Ceremony） 

 

1. 司会 ベトナム来賓紹介（Welcome and Vietnamese Guest introduction）  

Lê Bá Thúc, MD Ph.D, Bach Mai Medical College, Vice Rector 

 

2. 開会の辞 日本側参加者紹介（Opening Remarks & Japanese Attendees Introduction） 

   廣瀬園子（Sonoko Hirose,MBA） 

  株式会社 Medi Legato 代表取締役（Medi Legato Co.,Ltd,President&CEO）  

 

3. 歓迎のご挨拶（Welcome Remarks） 

バクマイ病院 院長 Dr.Nguyễn Quốc Anh,MD Ph.D  

   （Dr.Nguyễn Quốc Anh, Bach Mai National Hospital, President）   

 

4. 歓迎のご挨拶－バクマイ病院・看護学校 出席者紹介 

（Welcome Remarks &Bach Mai Hospital &Medical College Attendees Introduction） 

  バクマイ看護学校校長 Dr. Trần Thúy Hạnh,MD Ph.D 

（Dr. Trần Thúy Hạnh, Bach Mai Medical College, Rector）  

 

5．日本側 医師代表 ご挨拶（Japanese Attendees Remarks from Doctors）  

  梶原優  （Dr.Yutaka Kajiwara,MD）  

日本病院会 副会長 Japan Hospital Association,Vice President 

 

6．日本側 看護師代表 ご挨拶（Japanese Attendees Remarks from Nurses） 

   川本利恵子（Rieko Kawamoto,RN,M.A.,Ph.D） 

 日本看護協会 常任理事 Executive Officer, Japanese Nursing Association, Japan 

 

 

 

 

 

 

 



10:00AM-11:30AM  PROGRAM-2  基調講演（Keynote Lecture） 

          １．「バクマイ看護学校と看護教育について」 

                   “Introduction of Bach Mai Medical College and Nursing Education” 

講演者（Lecturer）バクマイ看護学校校長Dr. Trần Thúy Hạnh  

Trần Thúy Hạnh, MD,Ph.D,Bach Mai Medical College, Rector  

           

                    ２．「バクマイ病院における慢性腎臓病の治療の現状について」 

                 “Introduction of the CKD treatment situation in Bach MaiHospital“  

講演者（Lecturer）バクマイ病院透析室長 Dr. Nguyễn Văn Dũng 

Dr. Nguyễn Văn Dũng, MD, Center for Treatment of Chronic Kidney 

Disease, Director 

３．「バクマイ病院の看護システムの現状について」 

“Introduction of Nursing System and situation of Bach Mai Hospital“  

講演者（Lecturer）バクマイ病院看護部長Bùi Minh Thu, 

 Nursing Department, Director 

 

11:30AM-12:00PM PROGRAM-3  バクマイ病院・バクマイ看護学校の視察 

          Tour at Bach Mai Hospital &Bach Mai Nursing School 

 

12:00PM-12:50PM  Lunch 

 

 

12:50PM-1:10PM  PROGRAM-4 セミナー（Seminar） 

             「血液透析患者の冠動脈硬化性心疾患と外科療法」 

         “Coronary atherosclerosis in patients with hemodialysis and 

 surgical intervention”  

 Tadashi. Motomura, MD, Ph.D, Houston Methodist   

 

1:10PM- 1:30PM   PROGRAM -5 心拍動下冠動脈バイパストレーニング紹介 

「血管吻合手技訓練用 冠動脈モデル『YOUCAN」紹介」 

 “Surgical Training for Off-pump Coronary Artery Bypass （OPCAB） 

 and technology demonstration” 

         朴栄光 イービーエム株式会社 代表取締役  

         Young-Kwang Park, Ph.D / EBM Corporation, President & CEO 

 

 



 

1:30PM-4:30PM PROGRAM -6  基調講演 （Keynote Lecture） 

 「慢性腎臓病の治療・合併症・管理法および日本の現状について」 

                  “Extensive progression of hemodialysis (HD) from  

Chronic kidney disease (CKD) and diabetes mellitus (DM) 

Current Status in Japan“  

講演者（Lecturer）川俣博文（Hirofumi Kawamata,MD Ph.D）  

駿河台日本大学病院 透析室長 

Surugadai Nihon Daigaku Hospital, Head of 

Hemodialysis Department, Assistant Professor 

 

 

6:00PM            懇親会の開場－ウェルカム・ドリンク 

                    Welcome reception 

  ホテルニッコーハノイ「富士の間」 

 Hotel Nikko Hanoi, Banquet room“FUJI”  

 （84 Tran Nhan Tong , Hanoi , Vietnam Tel. 84.4. 3822 3535）  

 

6:30PM-8:30PM PROGRAM-7  日越 医療者懇親会 (Buffet Style Dinner)  

          ホテルニッコーハノイ 

Hotel Nikko Hanoi, Banquet room“FUJI” 

          （84 Tran Nhan Tong , Hanoi , Vietnam Tel. 84.4. 3822 3535）  

 

開会の言葉：廣瀬園子 株式会社 Medi Legato 代表取締役   

Opening remarks：Sonoko Hirose, Medi Legato, President&CEO 

  

ご挨拶  : バクマイ看護学校校長 Trần Thúy Hạnh,MD Ph.D 

Remarks：Dr. Trần Thúy Hạnh, Bach Mai Medical College, Rector 

  

乾杯のご挨拶：梶原優（医師）日本病院会 副会長 

Toast: KANPAI ：Yutaka Kajiwara, MD 

（Japan Hospital Association,Vice President ）  

          

来賓ご挨拶（Guest Visitors speech ）  

    

8:30 PM 懇親会終了（Dinner Adjourned） 



 

Schedule  

September 24, 2013 

 

9:00AM-11:30AM PROGAM- 7「看護教育に関する公開シンポジウム」 

 1.「日本における看護の歴史と発展について」 

“History and Development of Nursing Profession in Japan” 

 講師）川本利恵子（看護師）公益社団法人 日本看護協会 常任理事  

Lecturer－Keiko Kawamoto, RN, M.A., Ph.D  

Japan Nursing Association Executive director  

 

 2.「日本の病院における糖尿病ケアの体制づくりと褥瘡ケア」 

 “  Building a Diabetes Care System and  

BedsoreCare Management Protocol in Japanese Hospitals” 

        講師）増渕美恵子（看護師）日本医科大学千葉北総病院  

副院長・看護部長 

                   Lecturer－Mieko Masubuchi, Ns, MBA Nippon Medical School 

Chiba-Hokusohospital, Deputy Director and Director of 

Nursing Service Department 

 

 11:30AM-12:30PM  Lunch 

 

1:00PM-3:00PM  PROGRAM- 9  実践トレーニング (Hands-on Site Training)  

 1.透析センターチーム：機器・水質の管理 （Hemodialysis Team）  

 Dr.Kawamata, Dr.Washio, Mr. Okamoto, CE  

 2.看護チーム: 院内の衛生管理の確認 (Nursing Team)   

 Ns.Kawamoto, Ns.Masubuchi, Ns.Hosoi, Dr.Kajiwara     

 

3:00PM-4:00PM  PROGRAM10：日越 医療交流の今後の取り組みについて 

   (Vietnam-Japan Program continuation: Sustainable program beyond) 

本村 禎（Tadashi Motomura, MD, Ph.D）  

 

4:30PM          閉会式 （Closing ceremony） 

日越友好と今後の医療交流への期待：ベトナムサイドから 

（Vietnam-Japan Friendship and expectation for future）  

総評（General comment ）  梶原優（Yutaka Kajiwara,MD）  



 

Japanese  Attendees  

 

【医療交流の助言】Executive Adviser for Medical Exchange Program 

 梶原優（医師）一般社団法人 日本病院会 副会長 

 Yutaka Kajiwara, MD （Japan Hospital Association, Vice President）  

 

【慢性腎臓病・透析治療】 Chronic Kidney Disease, Hemodialysis Treatment 

 駿河台日本大学病院 （Surugadai Nihon University Hospital）  

透析室長 川俣博文（医師） 

Hirofumi Kawamata, MD, Ph.D 

Head of Hemodialysis Department, Assistant Professor 

 

 鷲尾武彦（医師） 

Takehiko Washio, MD 

 

 岡本一彦（臨床工学技士） 

  Kazuhiko Okamoto, Clinical Engineer 

  

【看護教育交流】Nurse Education 

 川本利恵子（看護師）公益社団法人 日本看護協会 常任理事      

Rieko Kawamoto,RN, M.A., Ph.D 

（Executive Officer, Japanese Nursing Association）  

  

 増渕美恵子 日本医科大学千葉北総病院 副院長 看護部長  

Mieko Masubuchi,RN, MBA 

（Deputy Director and Director of Nursing Service department 

  Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hospital ）  

 

 細井優美子 駿河台日本大学病院 透析室  

 Yumiko Hosoi,Ns （Surugadai Nihon University Hospital, Hemodialysis Department） 

 

 

  



【主催  事務局（Organizing Committee）】 

 

株式会社 Medi Legato（Medi Legato Co.,Ltd）  

住所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 2-19-2 横浜スカイビル 20 階 

Yokohama Sky Bldg. 20F 2－19－12 Takashima,Nishi-ku, 

Yokohama-shi,Kanagawa,Japan 220－0011 

email: project@medilegato.co.jp 

http://www.medilegato.co.jp 

 

廣瀬園子（代表取締役） 

Sonoko Hirose, MBA（President&CEO） 

hirose@medilegato.co.jp 

 

土屋直子（事務長） 

Naoko Tsuchiya, MBA（Secretary General）  

tsuchiya@medilegato.co.jp 

 

 

【世話役（Facilitator）】 

本村 禎（医師）   ヒューストン メソジスト病院心臓血管外科 

メソジストリサーチインスティチュート 

ドベーキー心血管センター 

        株式会社 Medi Legato 取締役  

Tadashi Motomura, MD, Ph.D    Houston, Methodist, CV surgery, DeBakey 

Heart&Vascular Center   

       The Methodist Hospital Research Institute 

     Medi Legato, Co., Ltd, Managing Director 

 

【企業 参加（Sponsoring）】 

朴栄光 イービーエム株式会社 代表取締役 

 Young-Kwang Park, Ph.D / EBM Corporation, President & CEO 

 

ブ・ミン・クオク 

（立教ベトナムプロジェクト・ハノイメンバー）  

Vu Min Quoc, MBA 

（Rikkyo Vietnam Project Member in Hanoi）  

 



 

廣瀬園子  

Sonoko Hirose, MBA 

株式会社 Medi Legato 代表取締役  

Medi Legato Co.,Ltd President & CEO 

感謝のご挨拶 

このたび、日越の医療者・大学関係者の皆様のご協力のもと、日・ASEAN友好協力 40周

年記念事業 日越友好 40周年記念「慢性腎臓病の治療・技術支援・看護教育シンポジウム」

を国立バクマイ病院バクマイ看護学校において開催できますことを、心より深く御礼申し

あげます。 

今回の医療と看護教育交流プログラムは、2012年 4月に「立教ベトナムプロジェクト」

が発足し、私を含むビジネススクールの修了生と大学院生が、日本とベトナムを結ぶ新た

な国際交流と事業の提案を行ったことがきっかけでスタートしました。このシンポジウム

はプロジェクトメンバーとともに、一年以上継続してきた交流の成果でございます。 

 

ベトナムの医療機関の訪問を重ね、現場の医療者の声をお聞きする中で、急速な経済発

展を迎えたベトナムにおいても、生活習慣病の治療と早期発見が喫緊の課題であることが

分かり、今回は、慢性腎臓病の治療と看護教育に焦点をあてることとなりました。 

 

友好 40 周年を記念する医療交流プログラムを契機として、日本とベトナム、ASEANの

医療に関わる方々の相互交流が、より一層、盛んとなり、患者さんとご家族の健康と幸福

につながりますよう、皆様のお力添えを賜りたいと存じます。 

私共 Medi Legato は、今後も日本とベトナム、ASEAN の医療者の皆様と共に、医療と介

護の課題解決に取り組む為、医療の多職種連携の企画・サポートを続けてまいります。 

 

本シンポジウム開催にあたり多大なるご尽力を下さいました、バクマイ看護学校校長 

Tran Thuy Hanh先生、透析センターセンター長  Nguyen Huu Dung 先生はじめ、バクマ

イ病院の皆様、医療プログラムにご参加くださった日本人の医療者の皆様、タンロン技術

学院の Huynh Mui教授、立教大学の亀川雅人教授、温かいご支援を頂いた全ての方々に御

礼申しあげます。今回のプログラムは、日本病院会、日本看護協会、アジア学生文化協会、

タンロン技術学院のご後援により開催する事ができました。ここに厚く御礼申しあげます。 



Lời cám ơn  

Nhờ sự hợp tác của quý vị  liên quan trong ngành y tế và trong các trường đại học của 

Nhật Bản và Việt Nam mà từ đáy lòng chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân 

thành, “Hội thảo về đào tạo điều dưỡng, chữa trị, hỗ trợ kỹ thuật đối với bệnh thận 

mãn tính” đã có thể thực hiện được nhân dịp Kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Nhật 

- Việt và Kỷ niệm 40 năm hợp tác hữu nghị Nhật Bản – ASEAN tại Trường Cao đẳng Y 

tế Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai.  

Chương trình giao lưu về Y khoa và Đào tạo điều dưỡng này đã khởi đầu từ “Dự án Việt 

Nam của Đại học Rikkyo” do các sinh viên tốt nghiệp cao học và sinh viên đang học tại 

Khoa Quản lý Kinh doanh trong đó có các nhân tôi đã đưa ra những đề xuất mới về giao 

lưu quốc tế và chương trình thực hiện nhằm kết nối Nhật bản với Việt nam. Hội nghị này 

là thành quả của chương trình giao lưu đó, chương trình mà chúng tôi đã cố gắng thực 

hiện trong hơn một năm qua.  

Sau nhiều lần viếng thăm các cơ sở y tế của Việt Nam, được lắng nghe ý kiến của những 

cán bộ y tế tại chổ, chúng tôi hiểu rằng Việt Nam cùng với sự phát triển kinh tế nhanh 

chóng đã đang phải đối mặt với các vấn đề cấp bách về chữa trị và phát hiện sớm các bệnh 

có liên quan đến lối sống, và lần này chúng tôi đặt trọng tâm vào đào tạo điều dưỡng và 

chữa trị bệnh suy thận mãn tính. 

Thông qua chương trình giao lưu y tế lần này nhằm kỹ niệm 40 năm hữu nghị, mối giao 

lưu giữa những vị liên quan đến y tế của Nhật Bản - Việt Nam và ASEAN sẽ ngày càng 

nhiều hơn, và chúng tôi muốn được đóng góp một phần nhỏ bé cùng với quý vị vì sức khỏe 

và hạnh phúc của người bệnh cũng như của gia đình họ. 

Medi Legato chúng tôi, từ nay về sau cũng tiếp tục cố gắng cùng với quý vị đề xuất hay hổ 

trợ những đề án liên kết đa ngành trong y tế để góp phần tham gia giải quyết những 

nhiệm vụ trong chữa trị và điều dưỡng          

Nhân dịp mở đầu Hội thảo này, từ đáy lòng mình, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn về 

những giúp đỡ nhận rất to lớn đến Giáo sư Trần Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Bạch Mai, Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Trung tâm Chạy thận nhân tạo, 

Bệnh viện Bạch Mai và quí vị trong Bệnh viện Bạch Mai; đến các nhà y học Nhật bản đã 

tham gia và đọc bài giảng tại Hội nghị y tế này; đến Giáo sư Huỳnh Mùi của Trường Công 

nghệ Thăng Long, Giáo sư Kamekawa Masato của Trưởng Đại học Rikkyo và tất cả 

những vị đã nhiệt tình hỗ trợ. Hơn nữa, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Hội Bệnh 

viện Nhật bản, Hội Khán hộ Nhật bản, Hiệp hội Văn hóa sinh viên Á châu và Trường 

Công nghệ Thăng Long, những tổ chức mà không có sự hổ 

Sonoko Hirose,MBA 

Medi Legato Co.,Ltd President＆CEO  



 

TRAN THUY HANH. ASSOCIATE PROF, Ph.D, MD 

Bach mai Hospital 

Principal of Bachmai Nursing College 

 

THƯ CHÀO MỪNG  

 

Thân gửi các vị khách quý và các bạn đồng nghiệp. 

Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị khách quý và các đồng nghiệp đến tham dự 

Hội thảo về đào tạo điều dưỡng, chữa trị và hỗ trợ kỹ thuật đối với bệnh thận mãn 

tính (23 – 24/ 9/ 2013) tạ i Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai để chào mừng 40 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.  

Tại Hội thảo này, chúng ta sẽ trao đổi về tình hình đào tạo điều dưỡng và chữa trị  

tại Việt nam, lắng nghe và trao đổi ý kiến với những nhà chuyên môn y khoa Nhật 

bản đặc biệt trong các lãnh vực điều dưỡng, chữa trị và hỗ trợ kỹ thuật đối với bệnh 

thận mãn tính. Chúng ta sẽ đưa ra những cơ hội và hướng tới những hợp tác trong 

tương lai về đào tạo điều dưỡng, điều dưỡng trong phòng bệnh, trong chữa bệnh.  

Hội thảo sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nội dung dào tạo về điều dưỡng 

tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai chúng tôi. 

Tôi xin gửi lời cám ơn sự quan tâm và lời chúc sức khỏe tới các quý vị tham dự Hội 

nghị này đặc biệt là các đồng nghiệp Nhật bản. Tôi đặc biệt bày tỏ sự cảm kích và sự 

vui mừng đối với cô Hirose Sonoko về những nỗ lực không mệt mỏi của cô trong hơn 

một năm qua để kết nối các đồng nghiệp Nhật bản với chúng tôi qua Hột thảo này. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

 

PGS. TS. TRẦN THÚY HẠNH  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai 

 

 



歓迎の言葉  

 

ご来賓の皆様、医療者の皆様  

 

ベトナム－日本外交関係設立 40 周年の喜びに期して、バクマイ病院バクマイ看護学校

において開催される「慢性腎臓病の治療・技術支援・看護教育シンポジウム」（2013

年 9 月 23～24 日）にご来賓の皆様、医療者の皆様を心より歓迎いたします。 

 

このシンポジウムにおいて、我々はベトナムの看護教育および医療の現状を討論し、特

に日本人の「慢性腎臓病の看護・治療・技術支援」の専門家の方々にお話を聞き、意見

交換します。我々は看護教育、「予防の看護」と「治療の看護」に関する新しい機会、

および将来の協力へ向かってまいりましょう。 

 

このシンポジウムは 我がバクマイ看護学校における看護教育内容を高めるのに、有意

義であると確信しています。  

 

このシンポジウムに参加されるご来賓、特に日本人の医療者の方々のご関心に対して、

感謝の意を表し、皆様のご健康をお祈り致します。 

特に、廣瀬園子女史のこの一年の献身的な努力により我々と日本人の医療者の方々との

結びつきが深まったことに感激し、喜びに絶えません。 

 

最後に、シンポジウムのご成功をお祈り申し上げます。 

 

バクマイ看護学校校長（医学博士） 

Tran Thuy Hanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

一般社団法人日本病院会  

副会長  

梶原 優  

Japan Hospital Association  

Vice President 

Yutaka Kajiwara 

 

日本・ASEAN友好協力 40周年を記念して、日・越友好の記念事業がこの度、両国の多

くの関係者のご支援をいただき、開催されますことを、喜びと共に心より感謝申し上げま

す。  

両国これからの末長い「つながる想い、つながる未来」のために、テーマは「慢性腎臓

病の治療・技術支援、並びに看護教育交流プログラム」となりました。 

 

 日本においては、人類史上、前例のない超高齢・少子社会に突入し、高齢化に伴う、代

謝性疾患、癌、脳卒中、心筋梗塞、さらには認知症等の対策、克服が急務となっておりま

す。医療・介護の費用は年間 50兆円を超えようとしています。その中には慢性腎炎からの

腎不全の他、糖尿病からの腎不全が腎透析患者の大多数をしめようとしております。 

 

 ベトナムにおいても、現在は若い世代の国でありますが、これから世界で 7 番目の高齢

化率を示しており、将来の高齢化対策が必要となります。さらに経済成長が著しく、豊か

さからくる代謝性疾患、特に糖尿病対策、腎不全対策が急務となっております。 

 

 末長い日・越友好のために、今回のテーマを通して、日本の失敗や経験、また、その対

策を報告して、これからのベトナムにおける対策に役立つことを願っております。そのた

めには、これに携わる医師・看護師・医療技術者・薬剤師・栄養士等の教育、養成が必要

であります。 

終わりに、今回のプログラムがベトナムにおける人材教育、成長の一助となりますこと

を心から願っております。 

 



Chương trình kỷ niệm 40 năm hợp tác hữu nghị Nhật Bản - ASEAN 

Kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Nhật Việt   

 

Về  Chương trình giao lưu y tế  tại Bệnh viên quốc lập Bạch Mai 

 

Kajiwara Yutaka 

Vice President, Japan Hospital Association  

 

Chún g tôi xin bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn chân thành đến các cơ quan đoàn thể của 

hai nước đã giúp chún g tôi thực hiện chương trình kỷ niệm tình hữu nghị Nhật  Việt  nhân dịp kỷ 

niệm 40 năm hợp tác hữu nghị Nhật  Bản - ASEAN.    

 

Hướng tới mục tiêu lâu dài của cả hai nước là "Nối liền tư tưởng, nối liền tương lai", chủ đề lần  

này sẽ là " Chương trình về chữa trị, hỗ trợ kỹ thuật đối với bệnh thận mãn tính và đào tạo điều 

dưỡng". 

Ở Nhật  Bản nay đã trở thành một  xã hội người già quá nhiều và trẻ em quá ít  chưa từng có 

tiền lệ trong lịch sử loài n gười. Cùng với  t ình trạng lão hóa này, các biện pháp ứng phó với các 

căn bệnh về t iêu hóa, ung thư, đột  quỵ , nhồi máu cơ tim và bệnh mất  trí ... trở thành một yêu 

cầu cấp bách. Chi phí cho y tế và chăm sóc ngườ i bệnh lên đến trên 50 nghìn tỷ yên hàng năm. 

Trong số đó, bệnh suy thận do viêm thận mãn tính, suy thận do bệnh tiểu đườn g chiếm đại đa số  

bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo. 

 

Việt  Nam hiện nay đang là một đất nước của lớp trẻ, nhưng từ nay lại có tỷ lệ lão hóa đứng 

thứ 7 trên thế giới, nên cũng cần có biện pháp đối phó với t ình trạng lão hóa trong tương lai. 

Hơn nữa cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, các biện pháp đối phó với những căn 

bệnh phải trả do sự dư dật  trong cuộc sống, đặc biệt  các bệnh về t iêu hóa, bệnh tiểu đườn g, bệnh  

suy thận đang là những nhiệm vụ cấp bách. 

 

Vì tình hữu nghị lâu dài giữa Nhật  Bản và Việt  Nam, thông qua ch ủ đề này, ch úng tôi xin 

được báo cáo chia sẻ những thất  bại, những kinh nghiệm hay những giải pháp đối phó của Nhật  

Bản, với mong muốn sẽ có ích cho các đối sách của Việt Nam trong tương lai. Để thực hiện 

được điều này, cần phải t iến hành giáo dục, đào tạo đội ngũ bác sỹ, y tá, kỹ thuật  viên y tế, dược 

sỹ, chuyên gia dinh dưỡng, có liên quan đến lĩnh vực trên.  

 

Cuối cùn g, từ đáy lòng mình, chúng tôi hết  sức mong muốn rằng chương trình này sẽ góp 

một  phần vào công cuộc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Việt  Nam. 



 

 

 

 

 

 

 

「日・ASEAN 友好協力 40 周年  日越友好 40周年記念医療交流プログラム」によせて  

 

公益社団法人日本看護協会  

会長 坂本 すが  

Japanese Nursing Association 

President Suga Sakamoto 

 

 「日本・ASEAN 友好協力 40 周年記念 日越友好 40 周年記念医療交流プログラム『慢

性腎臓病の治療・技術支援並びに看護教育プログラム』のご開催を、心よりお祝い申し上

げます。また、このプログラムの実現に向けてご尽力されたご関係の皆様に、深く敬意を

表します。 

 日本は超高齢社会を迎えていますが、そうした中で、複数の慢性疾患を有し、かつ、社

会経済的な要因が加わることにより、複雑で多岐にわたるケア・ニーズをもつ高齢者が増

えています。その方たちに適切なケアを適切な場で適時に提供することが、ケアの最前線

で患者・療養者と近しく接している私たち看護職にとって、益々、大きな課題となってい

ます。  

 WHO 等のデータによると、ベトナムでは、過去 20年間に平均寿命が 67歳から 75歳へ

と大きく延伸し、非常に喜ばしいことです。その背景には、保健医療の発展が大きな役割

を果たしていると考えられ、同じ職に就く者として大変嬉しく思います。一方、高血糖や

高血圧、肥満などの有症状者が増加しているのは、日本と同様の傾向です。こうした方々

の健康を回復し、維持し、増進し、また、保健医療全般を支える上で、看護職の役割は一

層重要となってくることでしょう。 

 日本看護協会としては、これまで、ベトナム助産師協会の組織強化に対する協力や、JICA

（国際協力機構）を通じて本会に研修においでになるベトナム看護師協会の皆様との交流

を図ってまいりました。今後ともさらに両国の看護職の友好を深め、共通する課題にとも

に取り組んでまいりたいと存じます。 

 今回のプログラムのご成功と、ご出席の皆様の一層のご活躍を心よりお祈り申し上げま

して、ご挨拶とさせていただきます。 



Nhân "Chương trình giao lưu y t ế để Kỷ niệm 40 năm Quan hệ hữu nghị Nhật  - Việt  và  

Kỷ niệm 40 năm Hợp tác hữu nghị Nhật  Bản - ASEAN" 

 

Sakamato Suga 

Chủ t ịch Hiệp hội Điều dưỡng Nhật  bản 

 

Cho phép tôi được gửi lời chúc mừng "Hội thảo Đào tạo Điều dưỡng, Chữa trị, Hỗ trợ kỹ thuật đối 

với Bệnh thận mãn tính" được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Nhật  - Việt và 

Kỷ niệm 40 năm hợp tác hữu nghị Nhật Bản - ASEAN". Đồng thời, cho phép tôi được bày tỏ lòng 

kính trọng sâu sắc đến những người có liên quan đã dồn hết sức mình cho việc thực hiện chương 

trình này. 

Nhật  Bản nay đã trở thành một xã hội có quá nhiều người cao tuổi, trong đó, nhiều người mắc những 

thứ bệnh mãn tính khác nhau, hơn nữa, do nhiều nguyên nhân xã hội và kinh tế phức tạp, ngày càng 

nhiều người cao tuổi cần có những nhu cầu được chăm sóc phức tạp và đa dạng. 

 

Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc thích hợp đúng lúc đúng chỗ cho những vị  này, đối với những 

người hành nghề điều dưỡng chúng tôi, những người ở tuyến đầu của chăm sóc sức khỏe, gần gũi 

t iếp xúc với bệnh nhân, với người cần được điều dưỡng, đang đặt ra ngày càng nhiều những nhiệm 

vụ mới rất  quan trọng.  

 

Theo dữ liệu của WHO, ở Việt  Nam, thật đáng mừng là trong 20 năm qua tuổi thọ trung bình của đã 

tăng mạnh từ 67 tuổi lên 75 tuổi. Đằng sau sự thay đổi này, chúng ta có thể thấy được sự phát triển 

ngành y tế sức khỏe đóng một vai trò to lớn, vì thế là người cùng ngành tôi cúng thấy hết  sức vui 

mừng với kết  quả đó. Mặt khác, cũng giống như Nhật  Bản, Việt Nam cũng có khuynh hướng tăng số 

lượng bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hay béo phì, ... Để phục hồi, duy trì, nâng cao 

sức khỏe cho những bệnh nhân này, hơn nữa, để gánh đỡ toàn bộ ngành chăm sóc sức khỏe, vai trò 

của ngành điều dưỡng lại sẽ càng quan trọng hơn. 

 

Hiệp hội Điều dưỡng Nhật  Bản chúng tôi, đến nay, đã tiến hành hợp tác nhằm tăng cường về mặt  tổ 

chức của Hiệp hội hộ sinh Việt  Nam, tiến hành giao lưu với các quý vị trong Hiệp hội Y tá Việt  Nam 

sang tu nghiệp tại hội chúng tôi thông qua tổ chức JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật  Bản). Chúng 

tôi mong muốn sau này sẽ được tiếp tục phát triển hơn tình hữu nghị trong ngành điều dưỡng của hai 

nước và sẽ cùng nhau bắt  tay vào việc giải quyết  những nhiệm vụ chung. 

 

Chúc cho sự thành công của chương trình này, và từ đáy lòng minh, chúc tất  cả các quý vị có mặt  tại 

hội nghị này sẽ t ích cực hoạt động hơn nữa. Tôi xin phép được kết  thúc lời chào hỏi ở đây.  



 

信頼と友情  

フィン・ムイ  

タンロン技術学院学長  

 

私は、日本に留学し、社会人生活と合わせて 15年間、日本で暮らした経験があり、35年

前にベトナムに帰りました。日本との関わりは、もう 50年以上になります。その間、多く

の日本人と、信頼と友情を分かち合ってきました。 

1年ほど前に、財団法人アジア学生文化協会（ＡＢＫ）の小木曽さんから連絡を受けまし

た。立教大学大学院の院生と修了生が、2013年の日越友好 40周年を記念して、プロジェク

トの提案を行う為、ベトナムの医療機関を訪問したいと相談を受けているとのことでした。

慢性腎臓病と糖尿病の患者さんがベトナムでも増えているので、治療の課題に対して、日

本の医療が貢献できることがないか一緒に考えたい、という話でした。 

ABK の小木曽さんとの付き合いも、大学時代に遡ります。私は東京大学正門の前にある

新星学寮という宿舎で生活した経験があり、小木曽さんは寮生として、私の先輩でもあり

ました。信頼と友情を育んだ元寮生たちのサークルはいつの間にかご縁として続いていま

す。  

調査研究の相談を受けた時には、私は、慢性腎臓病はどのように治療するのか、ベトナ

ムのその患者がどんな状況なのかをあまり知りませんでした。ホーチミン市に住む旧友を

訪ねた時、彼が末期の腎臓病患者であることを知りました。私が見舞いに行った時には、

彼はもう話すこともできず、私がハノイに戻った後、亡くなりました。この悲しい話は丁

度、立教ベトナムプロジェクトのメンバーを案内した直後のことです。つまり、このプロ

ジェクトが、人生にこのような悲しみ、苦しみがあるのだということを理解させてくれま

した。 バクマイ病院の近くに、透析患者が 200人位、まとまって暮らす集落があります。

立教の院生と修了生を案内したところ、20 代の若い患者の夫婦も、透析治療を受ける為に

移り住んでいる様子をみて、大変強い衝撃を受けたようでした。中でも、今回の主催者で

もある Medi Legato の廣瀬さんは、ハノイを発つ前に「日本に戻ったら、治療に携わる専

門家に相談して、また必ずここに戻ってきます」と言ってくれました。こうして、医療シ

ンポジウムが開催されたことをうれしく思います。 

苦しみがわかれば、そこから解脱する・解放されることを目指し、希望に向かって進ん

でいくものです。苦しみをなくすための予防と早期発見に重点を置き、希望に向かって、

シンポジウムが成功し、この信頼と友情が続いていくことをお祈りしています。 



Lòng tin cậy và tình bằng hữu 

       Huỳnh Mùi 

       Trường Công nghệ Thăng Long 
 

Tôi đã từng du học tại Nhật bản, và đã sống và học tập trong 15 năm tại Nhật. 35 năm 
trước đây, tôi đã về Việt nam. Như thế, tôi có hơn 50 năm có quan hệ với Nhật bản. 
Trong 50 năm đó, tôi đã cùng sẻ chia lòng tin cây và tình bằng hữu với không ít người 

Nhật bản.  

Cách đây một năm, tôi đã nhận được liên lạc từ anh Ogiso của Hiệp hội Văn hóa Á châu 

(ABK). Anh nói rằng anh đang thảo luận với một nhóm cựu sinh viên cao học và sinh 
viên cao học Trường Đại học Rikkyo. Họ muốn sang Việt nam thăm các cơ sở y tế để đề 
xuất được những dự án nhân dịp kỷ niệm 40 năm hữu nghị Nhật – Việt. Anh nói họ nói 

rằng, trước tình hình người bị bệnh thận mãn tính và bệnh tiểu đường cũng đang này 
càng tăng ở Việt nam, họ muốn cùng suy nghĩ phải chăng nền y khoa Nhật bản có thể 
cống hiến được điều gì đó trong vấn đề chữa trị. 

Quan hệ thân thiết với anh Ogiso của nhà ABK với tôi cũng đã khởi đầu từ thời tôi còn 
là sinh viên đại học. Trước cổng chính của Trường Đại học Đông kinh, có học xá 

Shinsei, và tôi đã từng sống ở học xá đó. Anh Ogiso là bậc đàng anh của tôi với tư cách 
là sinh viên của học xá này. Cái vòng tròn của những cựu sinh viên đã sống trong cư xá 

này, nơi đã nuôi dưỡng lòng tin cậy và tình bằng hữu, tự bao giờ, thật sự đã thành một 
cơ duyên. Khi nhận việc giúp các bạn trẻ Nhật tìm hiểu tình hình, tôi thật sự không biết 
một chút nào về việc những người bệnh suy thận mãn tính được chữa trị như thế nào, 

tình hình của những bệnh nhân này ở Việt nam ra sao. Khi tôi đến thăm một người bạn 
cũ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới biết bạn tôi đã bị suy thận giai đoạn cuối. 
Lúc gặp nhau, bạn tôi không còn có thể nói được gì. Và sau khi tôi trở về Hà nội, bạn 

tôi đã qua đời. Câu chuyện buồn này xảy ra đúng vào lúc ngay sau tôi hướng dẫn những 
thành viên của dự án Rikkyo Việt nam. Như thế, dự án này đã giúp cho tôi hiểu được là 

có một nổi buồn, một nổi khổ như thế trong đời người.  

Gần Bệnh viện Bạch Mai có một xóm nhỏ của chừng hai trăm người bệnh chạy thận 

sinh sống. Bệnh chạy thận là bệnh thận mãn tính, hằng tuần ba lần phải vào viện để 
chạy máy lọc máu nhân tạo thay cho quả thận. Khi đưa những sinh viên cao học trường 
Rikkyo đến nơi này, họ đã bị shocked lúc gặp hai vợ chồng là bệnh nhân bệnh chạy thận 

ở tuổi 20, đã phải dọn đến đây sinh sống để trị bệnh bằng máy chạy thận. Trong số họ, 
có cô Hirose của Công ty Medi Legato là một người trong ban tổ chức hội thảo lần này. 
Trước khi rời Hà nội đã nói “khi về Nhật, em sẽ nói chuyện với những nhà chuyên môn, 

và thế nào cũng quay trở lại nơi này”. Và như thế, tôi thật sự thấy rất vui khi Hội thảo Y 
khoa này được tổ chức.  

Thấy khổ đau, ta cố giải thoát khỏi nỗi đau, và quyết đi tới trong niềm hy vọng. Ta đặt 
trong điểm vào phòng bệnh và việc phát hiện bệnh sớm để giảm nỗi đau. Trong niềm hy 

vọng, Hội thảo này sẽ thành công. Tôi cầu mong lòng tin cậy và tình bạn nơi đây sẽ mãi 
được nối tiếp. 

 

  



 

 亀川雅人 

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 教授 

立教大学経営学部 教授  

KAMEKAWA Masato,Ph.D. Professor  

RIKKYO University Graduate School of Business Administration  

 

「立教ベトナムプロジェクト」   

国立バクマイ病院での医療交流プログラムによせて  

 

本年は日越外交関係樹立 40 周年の記念すべき年にあたります。 

両国の文化・観光面での交流を促進するためにベトナム文化・スポーツ・観光省と協力

し、昨年 4月にベトナム政府観光局日本支局設立に関する調印が行われ、「ベトナム政府観

光局日本支局設立準備委員会」が発足しました。同支局はいまだ正式な発足には至ってお

りませんが、政府による機関設置に関わらず日越の人的交流を待つ必要はありません。 

立教大学ビジネスクリエーター創出センターでは日越の観光をテーマに「立教ベトナム

プロジェクト」を立ち上げました。観光は、異なる地域・社会の人々の交流と相互理解を

通じて豊かな社会を構築する活動であり、すでに様々な形で日越の交流が活発化しており

ます。立教大学大学院ビジネスデザイン研究科修了生および在籍院生によりベトナムとい

う国を科学的に研究し、日越交流の新たな在り方について調査・研究することになりまし

た。 

現在、いくつかのテーマで日越の相互理解のためのプログラムを策定していますが、廣

瀬園子氏を中心とした医療交流プログラムは、日本の医療に関する知識・技術・ノウハウ

をベトナムの医療を支える高度な医療人材に提供し、日越の医療交流を通じた豊かな人間

社会の構築に目的を置いています。医療は、人間の生命を守り、健康の維持・回復・促進

といった人間社会の基盤となるものであり、今回の医療交流プログラムが日越の相互理解

の礎となり、継続していくことを期待しています。 

ご賛同いただいた日本の第一線の医療従事者とベトナムの国立バクマイ病院関係者に感

謝申し上げるとともに、同プログラムの成果を期待します。 

 

 



Chương trình kỷ niệm 40 năm hợp tác hữu nghị Nhật Bản - ASEAN 

Kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Nhật Việt  "Dự án Rikkyo Việt Nam"  

Về Chương trình giao lưu y tế tại Bệnh viên quốc lập Bạch Mai 

 

KAMEKAWA Masato（Ph.D. Professor）  

RIKKYO University Graduate School of Business Administration  

Năm nay là năm cần phải kỷ niệm 40 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao Nhật Việt. 

 

Để thúc đẩy quan hệ giao lưu về văn hóa và du lịch giữa hai nước, Nhật Bản đã hợp 

tác với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch của Việt Nam ký kết hiệp định về việc thành lập 

chi cục Nhật Bản thuộc Sở Du lịch của chính phủ Việt Nam và "Ủy ban chuẩn bị thiết 

lập chi cục Nhật Bản thuộc Sở du lịch của chính phủ Việt Nam" đã đi vào hoạt động. 

Chi cục này chưa đi vào hoạt động chính thức nhưng thiết nghĩ chúng ta không cần chờ 

đợi các mối giao lưu và không phụ thuộc vào việc thành lập các cơ quan của chính phủ. 

 

Trung tâm sáng tạo kinh doanh Đại học Rikkyo đã thành lập "Dự án Rikkyo Việt 

Nam" với chủ đề về du lịch Nhật Việt. Du lịch là một hoạt động nhằm tạo ra xã hội 

phong phú thông qua việc hiểu biết và giao lưu giữa những người ở các khu vực hay các 

xã hội khác nhau, và mối giao lưu Nhật Việt nay đã được kích hoạt dưới nhiều hình 

thức. Các sinh viên đã tốt nghiệp của Khoa nghiên cứu Thiết kế kinh doanh bậc trên đại 

học của Đại học Rikkyo và các sinh viên đang theo học sẽ tiến hành nghiên cứu khoa 

học về đất nước Việt Nam, điều tra và nghiên cứu về cách thức giao lưu Nhật Việt mới. 

 

Hiện nay chúng tôi đã xây dựng chương trình vì sự hiểu biết lẫn nhau của Nhật Bản 

và Việt Nam với một số chủ đề và chương trình giao lưu y tế do cô Hirose Sonoko chủ 

trì sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ thuật hay bí quyết của y tế Nhật Bản cho nguồn lực 

y tế cấp cao đang làm chổ dựa cho nền y tế Việt Nam, và đặt  mục tiêu vào việc xây 

dựng xã hội con người phong phú thông qua mối giao lưu y tế Nhật Việt. Ngành y tế là 

ngành đóng vai trò là nền tảng trong xã hội con người với chức năng bảo vệ tính mạng 

con người, duy trì, phục hồi, tăng cường sức khỏe. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình 

giao lưu y tế lần này sẽ trở thành một viên gạch xây đắp sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật 

Bản và Việt Nam, và sẽ được tiếp tục phát triển hơn nữa. 

Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các quý vị đứng hàng đầu trong 

ngành y tế của Nhật Bản và các quý vị thuộc Bệnh viện quốc lập Bạch Mai của Việt 

Nam đã tán đồng với chương trình này, đồng thời tôi xin cầu chúc cho sự thành công 

của chương trình này. 



PROGRAM -6  基調講演  （Keynote  Lecture）  

 「慢性腎臓病の治療・合併症・管理法および日本の現状について」 

“Extensive progression of hemodialysis (HD) from  

Chronic kidney disease (CKD) and diabetes mellitus (DM) 

Current Status in Japan“ 

 

川俣博文  

（Dr.Hirofumi Kawamata）MD.PhD. 

日本大学医学部  駿河台日本大学病院  透析室 室長  

Nihon University School of Medicine 

Surugadai Nihon Daigaku Hospital 

Head of Hemodialysis Department 

【専門分野】 

冠動脈疾患閉塞性動脈硬化症 

閉塞性動脈硬化症 

腎不全  

Speciality 

coronary artery disease 

arteriosclerosis obliterans 

renal failure 

 

日本循環器学会認定専門医 日本内科学会認定内科医 

腎機能障害指定医  臨床研修指導医 

Board Certified Member of the Japanese Circulation Society 

Board Certified Member of the Japanese Society of Internal Medicine  

Designated Physician for Renal insufficiency 

Clinical training Instructor 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRO GAM- 7「看護教育に関する公開シンポジウム」  

1.「日本における看護の歴史と発展について」  

“History and Development of Nursing Profession in Japan”  

 

Name in full :   KAWAMOTO, Rieko                  

Present Position :  Executive Officer,  

Japanese Nursing Association, Japan 

Address  :  5-8-2 Jingu-mae, Shibuya-ku,Tokyo , 150-0001, Japan 

(Tel: +81-3-5778-8831; Fax: +81-3-5778-5603) 

Degree :  Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

License:  Nursing 

J.P.A. Certified Psychologist 

Career : 

June. 2013  Executive Officer,  

 - Present    Japanese Nursing Association, Japan  

May. 2013 Professor, Department of Health Science, Faculty of Medicine Science,  

- Apr. 2007  Kyushu University, Japan 

Mar. 2007  Professor, Department of Nursing Science and Arts, School of Health  

- Aug. 1994   Science, University of Occupational and Environmental Health, Japan 

Sep. 1994    Associate Professor, Department Nursing Science and Arts, School of 

Health, 

- Mar. 1992   Science, University of Occupational and Environmental Health, Japan 

Apr. 1992  Assistant Professor , Department of Clinical Nursing, School of 

Health, 

- Mar. 1989   Science, University of Occupational and Environmental Health, Japan 

Dec. 1987  Assistant Professor, Department of Clinical Nursing,  

- Apr. 1981   Yamaguchi University  

Mar. 1979  RN, Medical ward 

- Aug. 1975  Nagoya University Hospital, Japan 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



PROGAM- 7「看護教育に関する公開シンポジウム」  

2.「日本の病院における糖尿病ケアの体制づくりと褥瘡ケア」 

“  Building a Diabetes Care System and 

BedsoreCare Management Protocol in Japanese Hospitals” 

 

                                                                    

 

Name in full :    Mieko Masubuchi  

Present Position : Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hospital,Deputy Director 

 and Director of Nursing Service Department 

Address : 1715Kamagari Inzai-shi Chiba-Ken 270－1694 Japan 

Tel :  0476-99-1111（Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hospital,）   

email:  tens@nms.ac.jp 

Degree : Master of Business Administration （MBA）  

License: Nursing,Certified Nurse Administrator 

 

Career  

Present－   Nippon Medical School Chiba-Hokusohospital,Deputy Director 

   and Director of Nursing Service Department   

April 2013  

Present－    Nippon Medical School Chiba-Hokusohospital,  

April 2012    Director of Nursing Service Department  

   

Academic Backgrand:  

Present‐      Graduate School of Business, Rikkyo University    

February 2013   Doctor’s Program of Business Administration 

－March 2004    Graduate School of Business, Rikkyo University, 

Master of Business Administration （MBA）  

March1991      Toyo University, Department of Education, College of Literature 

－March1982    Okayama University, Medical, Midwife School  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



PROGRAM- 9 実践トレーニング  (Hands-on Site  Training)  

透析センターチーム：機器・水質の管理（Hemodialysis Team）  

 

Kazuhiko Okamoto 

DOB：11/17/1970 

Contact Information 

Surugadai Nihon University Hospital 

1-8-13 Kanda-Surugadai Chiyoda-Ku, Tokyo Japan 

Office Phone：+81-3-3293-1711 Ext 8041 

E-mail：okamoto.kazuhiko@nihon-u.ac.jp 

 

Education 

Tokyo Electronics College. Dept Clinical Engineering 

(April 1991-March1994) 

Qualification 

・Clinical Engineer (National license) 

・Respiratory Therapist (Society authorization) 

・Hemo Dialysis Technician (Society authorization) 

・ClassⅡ  Medical Engineer (Society authorization) 

Summary of Current Position 

・Dept of Clinical Engineering Chief Clinical Engineer, Surugadai Nihon University 

Hospital 

・Director, General Incorporated Association Meeting Clinical Engineer Tokyo 

Original paper 

・Kazuhiko Okamoto, Ken Nagao, Takahiro Miki, et al：New Hypothermia Method Using 

Blood Cooling System: MONAN and KANEM Method. Brain Hypothermia. Tokyo, 

Springer-Verlag , 2000：203-209 

・Kazuhiko Okamoto, Hidehiko Kushi, Takahiro Miki, et al：Hemoperfusion  

With an Immobilized Polymixin-B Fiber Column Eliminates Humoral Mediators 

and Improves Pulmonary Oxygenation. Jpn J Crit Care Endotoxemia 2005；  9: 

231-236 

・ Kazuhiko Okamoto, Hidehiko Kushi, Takahiro Miki, et al：Monitoring of severe 

head injury patients at emergency and critical care center. Jpn J of Clinical 

Monitoring 2002；13(1):39-46 

http://ejje.weblio.jp/content/Society
http://ejje.weblio.jp/content/authorization
http://ejje.weblio.jp/content/Society
http://ejje.weblio.jp/content/authorization
http://ejje.weblio.jp/content/Society
http://ejje.weblio.jp/content/authorization
http://ejje.weblio.jp/content/original+paper


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadashi Motomura, MD, PhD 

DeBakey Heart & Vascular Center 
Cardiovascular Surgery 

The Methodist Hospital Research Institute 
6550 Fannin, Suite 1401 
Houston, TX 77030, USA 

E-mail: TMotomura@sbcglobal.net 

Education  

Fukuoka Univ. School of Medicine, Fukuoka Japan (April 1989 - March 1995): MD degree/medicine 
Fukuoka Univ. Graduate School of Medicine, Fukuoka Japan (April 1998 - March 2002): PhD/medical device 

Career 

In 1995, Dr. Tadashi Motomura commenced his physi cian’s career as a trained cardiovascular surgeon. In 2000, his R&D 

career as a post-doc research fellow began in the Department of Arti fici al Organs Development at Baylor College of 

Medicine (BCM), Houston, Texas. He was appoint ed as Inst ructor in 2001 later becoming an Assist ant Professor in the 

Michael E. DeBakey Department of Surgery, BCM under the mentorship by Prof. Yukihiko Nosé.  

Dr. Motomura is a Professor of the Int ernational Center for Medical Technologies (ICMT) and has been instrumental in  

the development of new medical technology, training, education and publication of historical medical device books.  

Recently (2010), Dr. Motomura moved to his current position in The Methodist Hospital DeBakey Heart and Vascular 

Center where he has extended his knowledge in va rious medical fi elds including cardiovascular surgery, ER patient care,  

physiological monitoring, coronary artery intervention, minimal invasive and hybrid surgery, mechanical circul atory 

supporting devices, and new drug IND studies. During his spare time,  Dr. Motomura has managed international  

collaborative proj ects, in connection with Japanese institutions/medical industri es, European, and Asian Paci fi c 

institutions in developing new medical technology and marketing. Also, Dr. Motomura is Chairman of MEDI QA 

Partners, LLC, a Houston -based comprehensive medical consult ation company.  With his long-standing medicine,  

cardiovascular surgery, medical device development/ commerciali zation careers, and marketing acumen, Dr. Motomura i s  

a current active consulting officer of JETRO Houston (Japan External Trade Organization) in medical device, drug, and 

cosmetic products.   

Dr. Motomura is appointed as visiting fellow of JAAME (Japan Association of the Advanced Medical Equipment ), Japan,  
and also collaborating with W aseda University, TWINS (Prof. Umezu and his Colleague, Dr. Park Kwang -Young).  

Through his extensive knowledge and network, Dr. Motomura has been supporting Medi Legato Proj ect as Executive 

Managing Director.  His commitment thoroughly reinforces Medi Legato Vietnam project and future projects as well.  

Current Position  

• Instructor, The Methodist Hospital Research Institute, and Methodist 

DeBakey Heart and Vascular Center  (No.1 Ranked Hospital in State of 
Texas. Hospital and research institute are located in Texas Medical Center ) 

• Executive Managing Director, Medi Legato, Co., LTD 

• Founder, MEDIQA Partners, LLC, Houston, Texas, USA  (Medical 

consulting: 5 contracts with 5 major medical device companies, 510K, IDE 
clearance, study protocol) 

• Board of Trustee and US Secretary, International Society for Rotary 

Blood Pumps (International medical device academic forum, among US, 
Europe, Asia): http://isrbp.org/  

• Editor, Artificial Organs  (Medical device, tissue engineering, and 

other artificial organ related peer-review journal): 
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-AOR.html 

• US medical device coordinator, Japan External Trade Organization 

(JETRO), Houston   

• Director of Museum Exhibit, International Center for Medical 

Technologies, Houston (ICMT is charitable non-profit organization for 

medical technology education and museum exhibit.) 

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-AOR.html
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-AOR.html


  日越友好 40周年（立教ベトナムプロジェクト） 

「慢性腎臓病の治療・技術支援・看護教育交流プログラム」 

 

ご協賛をいただいた皆様  list of supporters 

 

 

【 法人】 

 

サクラグローバルホールティング株式会社 会長 松本謙一 様 

イービーエム株式会社 朴栄光 様 

 

Sakura Global Holding Co.Ltd  

EBM Corporation   

 

 

【個人】（五十音順） 

 

有馬園子 様 Ms. Sonoko Arima 

岡本宏之 様  Mr. Hiroyuki Okamoto 

高橋健三 様  Mr. Kenzo Takahashi 

山田修康 様  Mr. Nobuyasu Yamada 

藤森 肇 様  Mr. Hajimu Fujimori 

藤森裕子 様  Ms. Hiroko Fujimori 

松村美穂子様  Ms. Mihoko Matsumura 

 

 

 

 

皆様の温かいご支援に心より感謝申しあげます。 

Thank you so much for the kind support. 

 

 

日・ASEAN 友好協力 40 周年 

40th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation 

つながる想い、つながる未来 

Thoughts connected ,Future connected 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unauthorized copying of the material is prohibited. 

When you reprint, please contact us certainly. Medi Legato Co., Ltd 

資料の無断転載を禁じます。転載時には、Medi Legato Co.,Ltd まで必ずご連絡ください。  

Nghiêm cấm sao chép và in ấn tài liệu này khi chưa được sự đồng ý.  

Khi cần sử dụng tài liệu, liên hệ trực tiếp tới Medi Legato Co.,Ltd. 

E mail project@medilegato.co.jp 

 


