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Từ 2007-2008, Dự án Phối hợp y tế công tư trong kiểm soát Lao/HIV do Chương 
trình Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã hỗ trợ Chương trình Chống 
Lao quốc gia (CTCLQG)  triển khai chiến lược tăng cường phát hiện ca bệnh thông 
qua sự gắn kết của các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở y tế công ngoài chương trình 
lao. Dự án do PATH thực hiện, nhằm mục tiêu tăng cường năng lực cho các cơ sở y 
tế tư nhân và cơ sở y  tế công ngoài chương trình lao trong việc phát hiện những 
người  nghi lao và chuyển tuyến tới các cơ sở y tế thuộc CTCLQG  để được chẩn 
đoán và điều trị sớm nhất . Đối tác của dự án là Sở y tế và Chương trình Chống Lao 
tại các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 

 
SỰ GẮN KẾT CỦA  KHỐI Y TẾ TƯ NHÂN VÀ Y TẾ CÔNG NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 
LAO 

Các hiệu thuốc và phòng khám thuộc khu vực y tế tư nhân thường là nơi tiếp xúc 
người nhiễm Lao đầu tiên,và bệnh nhân thường tìm đến các bệnh viện đa khoa nhà 
nước hơn là các phòng khám chuyên khoa Lao. Việc tập huấn về Lao/HIV và mô hình 
chuyển tuyến, tăng cường năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ để xác định và 
chuyển tiếp bệnh nhân có những triệu chứng Lao. Cho đến thời điểm này, dự án đã 
tiến hành tập huấn và đào tạo lại cho 2,160 nhân viên hiệu thuốc và các  phòng khám 
tư và bệnh viện công ngoài chương trình lao để họ cung cấp các thông tin về lao và 
các dịch vụ chuyển tuyến với chất lượng cao. Dịch vụ Lao bao gồm cả  tư vấn và xét 
nghiệm HIV (HCT) cho các trường hợp nhiễm lao xác định. Giám sát viên đóng vai trò 
thiết yếu trong việc giám sát hỗ trợ hàng tháng và phản hồi tới các cơ sở thực hiện 
phối hợp y tế công tư. Điều này sẽ giúp kết nối giữa khu vực y tế tư nhân và y tế 
công, đồng thời nâng cao kỹ năng cho các nhà cung cấp dịch vụ trong việc phát hiện 
và chuyển tuyến người nghi lao. 

ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP Y TẾ CÔNG TƯ (PPM) TRONG VIỆC 
PHÁT HIỆN CA BỆNH 

Kể từ khi khởi động năm 2008, với những nỗ lực của hoạt động PPM, 16.968 người 
nghi lao đã được chuyển tuyến tới các cơ sở điều trị lao, với 11.043 người tới để 
chẩn đoán. Trong số đó, 2.243 người (chiếm 20%) xác định nhiễm lao. 47% được 
phát hiện là lao phổi có xét nghiệm  đờm dương tính có thể lây nhiễm nghiêm trọng 
trong cộng đồng. Trong số bệnh nhân mắc lao, 1.833 trường hợp (81,7%) được xét 
nghiệm HIV, 65 người có kết quả dương tính. Từ tháng 10/2011 đến đầu tháng 
9/2012, 9.829 người nghi lao được chuyển gửi tới các cơ sở thuộc CTCLQG để được 
chẩn đoán. Trong số đó, 7.000 người nhận dịch vụ, 1.241 trường hợp nhiễm lao 
(chiếm 17,7%) được khẳng định, và hơn một nửa là lao phổi có  xét nghiệm đờm 
dương tính. Trong số những bệnh nhân lao, 1.065 người (chiếm 86%) được cung cấp 
dịch vụ HCT, với 13 trường hợp có kết quả dương tính. 

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 

Trong khuôn khổ hợp tác với CTCLQG, dự án đã tiến hành một nghiên cứu đánh giá 
những rào cản của các dịch vụ chẩn đoán lao nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế 
hoạch và chính sách của CTCLQG tại Việt Nam. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động 
PPM trong tương lai, kế hoạch chuyển giao cho cả bốn tỉnh đang được xây dựng cùng 
với các đối tác địa phương. Cuối cùng, một bộ công cụ PPM dựa trên mô hình tại Hải 
Phòng giúp nhân rộng hoạt động phối hợp y tế công tư sang các tỉnh khác với sự hỗ 
trợ của USAID và Quỹ Toàn cầu phòng chống Sốt rét, Lao và HIV, và những bài học 
kinh nghiệm từ các địa phương triển khai hoạt động PPM do USAID hỗ trợ đã và 
đang góp phần xây dựng thông tư mới và hướng dẫn quốc gia về phối hợp y tế công 
tư tại Việt Nam.  
 


