DỰ ÁN HỢP TÁC AN NINH Y TẾ TOÀN CẦU

Kết nối để đảm bảo An ninh Y tế Toàn cầu
Tiến trình của Việt Nam để phòng ngừa, phát hiện và ứng phó tốt hơn với các tình huống
khẩn cấp của y tế công cộng
DỰ ÁN HỢP TÁC AN NINH Y TẾ TOÀN CẦU (GHS)

Thế giới liên kết của chúng ta đang đứng trước nguy cơ
ngày càng cao của sự xuất hiện và lan truyền các bệnh
truyền nhiễm. Dịch Zika năm 2016 tại châu Mỹ và dịch
Ebola năm 2014 tại Tây Phi là những cảnh báo rõ ràng về
tình trạng dễ bị tổn thương mang tính tập thể của chúng ta,
các dịch bệnh này góp phần vào danh sách các bệnh truyền
nhiễm đã xuất hiện và trở thành những mối đe dọa toàn cầu
trong hai tập kỷ vừa qua như cúm gia cầm, hội chứng hô
hấp Trung Đông (MERS) và hội chứng suy hô hấp cấp tính
nặng (SARS).
Tuy nhiên, dù việc tăng cường kết nối toàn cầu vốn tạo ra
các nguy cơ về dịch bệnh nhưng đồng thời cũng mang đến
các cơ hội hợp tác giữa các hệ thống và các giải pháp giúp
thế giới phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với những mối
đe dọa về y tế công cộng.

PATH hiện đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế Việt
Nam cùng bốn Viện quốc gia và khu vực để cải thiện hệ
thống giám sát bệnh truyền nhiễm và đảm bảo các hệ thống
được kết nối chặt chẽ và hiệu quả hơn thông qua giám sát
thời gian thực và báo cáo nhanh, thiết lập các Văn phòng
Đáp ứng Khẩn cấp về dịch bệnh. Mục đích của chúng tôi là
thiết lập một hệ thống vững mạnh nhằm phát hiện và báo
cáo các mối đe dọa nhanh chóng hơn, giám sát hiệu quả các
xu hướng và cung cấp những dữ liệu hữu dụng cho đáp ứng
và hoạch định các vấn đề y tế công cộng. Để đảm bảo
những hệ thống này hoạt động đầy đủ và bền vững, chương
trình Hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu chú trọng xây dựng
năng lực cho cán bộ của các cơ quan và tổ chức địa phương
thông qua phát triển các chương trình và tài liệu tập huấn,
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu.

Năm 2015, PATH đã cùng với Trung tâm kiểm soát và
phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và các đối tác khác
giúp thúc đẩy cam kết của chính phủ Hoa Kỳ về hỗ trợ, trợ
giúp và tăng cường năng lực cho các quốc gia trong việc dự
đoán, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh truyền nhiễm.

“Với tất cả kiến thức, tất cả tài năng về y học, tất cả
công nghệ tiên tiến chúng ta có được, sẽ không thể
chấp nhận được nếu chỉ vì thiếu sự chuẩn bị và hoạch
định, thiếu hợp tác toàn cầu mà con người phải chết
trong khi họ không đáng phải thế.”
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Hội nghị Thượng đỉnh Chương trình An ninh Y tế toàn cầu
26 tháng Chín, 2014

NHỮNG ƯU TIÊN CỦA DỰ ÁN HỢP TÁC AN NINH Y TẾ
TOÀN CẦU TẠI VIỆT NAM

Yếu tố then chốt trong thành công của dự án Hợp tác An
ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam là sự hợp tác chặt chẽ giữa
PATH với Bộ Y tế, các tổ chức địa phương và CDC.
Chúng tôi cùng làm việc để tăng cường, lồng ghép và duy
trì bền vững các hệ thống mang tính quyết định trong
phòng ngừa dịch bệnh, phát hiện sớm các mối đe dọa cũng
như đáp ứng nhanh và hiệu quả.

Một thế giới liên kết mang tới các cơ hội hợp tác nhắm đảm bảo cộng
đồng ở mọi nơi được an toàn và yên tâm trước các mối đe dọa về
bệnh truyền nhiễm. PATH/Bùi Ngọc Thành

PATH sử dụng các ưu thế về kinh nghiệm và quan hệ hợp
tác rộng rãi trong nước để củng cố các hệ thống y tế chủ
chốt tại Việt Nam. Dự án Hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu
được hỗ trợ bởi hồ sơ năng lực làm việc nổi bật của PATH
tại khu vực Mê kông. Các dự án của PATH tập trung vào
ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm thông qua phát triển các
loại vắc xin mới, cải thiện hệ thống tiêm chủng bằng các
giải pháp cho thiết bị di động và số hóa, tăng tiếp cận đối
với các hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV đa dạng dành
cho các nhóm nguy cơ cao nhất. Thêm vào đó, PATH cũng
tăng cường năng lực cho các cơ sở dịch vụ y tế công và tư

nhân trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh truyền
nhiễm, ví dụ như bệnh lao.
CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC

Dự án Hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu đang hỗ trợ việc thiết
lập một hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm điện tử toàn
diện và xây dựng một kho dữ liệu quốc gia về giám sát bệnh
truyền nhiễm với các nền tảng trực quan hóa dữ liệu. Chúng
tôi cũng cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật để củng cố mạng
lưới đáp ứng khẩn cấp của Việt Nam. Dữ liệu từ các hệ
thống giám sát này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc
đưa ra một bức tranh chính xác về những mối quan ngại và
đe dọa trên khắp đất nước. Cuối cùng, những nỗ lực này sẽ
giúp Việt Nam nhanh chóng có một hệ thống giám giám sát
bệnh một cách toàn diện với mục tiêu giảm gánh nặng về
bệnh truyền nhiễm của quốc gia.
Dự án Hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu tại Việt Nam đã đạt
được các thành công:


Hỗ trợ phát triển hệ thống thu thập dữ liệu quốc gia và
nền tảng trực quan hóa dữ liệu giúp các nhà lãnh đạo
trong việc ra quyết định chiến lược và nhanh chóng và
giảm thiểu tác hại của dịch bệnh.



Hợp tác với các đối tác để trang bị và củng cố văn
phòng đáp ứng khẩn cấp thứ hai của quốc gia.



Hỗ trợ chương trình thí điểm giám sát bệnh truyền
nhiễm dựa vào sự kiện tại bốn tỉnh.

CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Tiếp nối các hoạt động trên, dự án Hợp tác An ninh Y tế
Toàn cầu tại Việt Nam sẽ thực hiện:


Củng cố hệ thống theo dõi và đánh giá cho các hoạt
động giám sát dựa trên sự kiện.



Tăng cường năng lực về kiểm soát và dự phòng nhiễm
khuẩn bệnh viện, giám sát nhiễm khuẩn tại các cơ sở
chăm sóc y tế, và giám sát về kháng kháng sinh tại Việt
Nam.



Thí điểm và đánh giá tính khả thi và khả năng chấp
nhận của dịch vụ tự xét nghiệm HIV trong nhóm những
người sử dụng ma túy và bạn tình của họ, cũng như tình
hình sử dụng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV sau khi
xét nghiệm.

Một hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả rất cần thiết trong việc điều
phối và kết nối các nỗ lực giám sát, phát hiện và đáp ứng. PATH/Gabe
Bienczycki

Dự án Hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu của PATH là một nỗ
lực kéo dài 5 năm với sự tài trợ của CDC, giúp củng cố các
hệ thống y tế công tại Việt Nam, Senegal, Tanzania và Cộng
hòa dân chủ Congo (DRC) thông qua mở rộng hệ thống
giám sát bệnh truyền nhiễm, tăng cường năng lực phòng xét
nghiệm, và phát triển những hệ thống thông tin hiệu quả.
Dự án Hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu là một phần đóng góp
cho một nỗ lực lớn hơn – Chương trình Nghị sự An ninh Y
tế Toàn cầu (GHSA). Chương trình Nghị sự An ninh Y tế
Toàn cầu được triển khai từ năm 2014 là chương trình hợp
tác ngày một phát triển giữa các quốc gia, các tổ chức quốc
tế và các đối tác phi chính phủ với mục tiêu thúc đẩy quá
trình hướng tới một thế giới an toàn và tránh được các mối
đe dọa về y tế công cộng.
Để biết thêm thông tin về dự án Hợp tác An ninh Y tế Toàn
cầu, xin liên hệ với Bs. Ts. Nguyễn Cường Quốc theo địa
chỉ quocnguyen@path.org.
Ấn phẩm này được hỗ trợ bởi Thỏa thuận hợp tác số
5NUGGH001812-02-00, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tài trợ. Nội dung của tài liệu do các tác
giả chịu trách nhiệm và không thể hiện quan điểm chính thức của
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Bộ Y
tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

PATH dẫn đầu về sáng kiến trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Là một tổ chức phi lợi nhuận quốc
tế, chúng tôi cứu sống con người và cải thiện sức khỏe, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em. Chúng
tôi thúc đẩy sáng kiến trong năm lĩnh vực – vắc xin, thuốc, chẩn đoán, thiết bị, sáng kiến về hệ
thống và dịch vụ – vận dụng tối ưu hiểu biết về kinh doanh, kiến thức khoa học và chuyên
môn y tế công cộng của chúng tôi cùng với khát vọng về công bằng trong y tế. Thông qua việc
huy động các đối tác trên toàn thế giới, chúng tôi nhân rộng các sáng kiến, phối hợp với các
nước đặc biệt là ở châu Phi và châu Á để đáp ứng những yêu cầu quan trọng nhất về y tế của
các nước này. Chúng tôi cùng nhau tạo ra các kết quả có thể đo lường được giúp ngăn chặn
vòng luẩn quẩn gây ra bởi tình trạng bệnh tật. Tìm hiểu thêm thông tin tại www.path.org.
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