HƠI THỞ

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT BỆNH LAO
TRẺ EM Ở VIỆT NAM
KẾT NỐI ĐỐI TÁC CÔNG-TƯ NHẰM GIẢM GÁNH NẶNG
LAO Ở TRẺ EM
Lao là nguyên nhân mắc bệnh hàng đầu trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong
số 1 ở người nhiễm HIV. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 12 trong số
22 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Trong năm 2014, hơn
100.000 trường hợp mắc lao mới được phát hiện ở Việt Nam, trong đó hơn 7.000
trường hợp điều trị lại và khoảng 17.000 người chết vì căn bệnh này.

LAO TRẺ EM Ở
VIỆT NAM Thách thức trong phát
hiện và dự phòng

Từ năm 2008, PATH phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tăng cường phát
hiện và điều trị bệnh lao ở Việt Nam. Chiến lược của PATH là tập trung thúc đẩy sức
mạnh của sự hợp tác giữa các đối tác để phát hiện và điều trị người mắc lao, tạo ra
sự gắn kết trong hệ thống. Quan hệ đối tác bao gồm Chương trình Chống lao Quốc
gia, Sở Y tế và các cơ sở y tế công và tư. Đến năm 2015, hơn 12.000 trường hợp mắc
lao đã được phát hiện thông qua phương pháp tiếp cận thành công này.
Hiện tại, PATH cùng với Johnson & Johnson Việt Nam áp dụng cách tiếp cận này để
giải quyết vấn đề gánh nặng bệnh lao trẻ em cao ở Việt Nam. Số liệu gần đây cho
thấy hàng năm có tới 90% trường hợp trẻ em mắc lao mới ở Việt Nam chưa được
phát hiện. Bệnh lao ở trẻ em tiến triển nhanh hơn và khó phát hiện hơn ở người
lớn. Thách thức lớn trong chẩn đoán bệnh lao làm cho hàng vạn trẻ em phải chịu
đựng căn bệnh này một cách không cần thiết và làm lây lan bệnh trong cộng đồng.



Năm 2011, phát hiện 1.300
trường hợp trẻ em mắc
lao mới



Hàng năm, có tới 90% trường
hợp trẻ em mắc lao mới chưa
được phát hiện



Năng lực chẩn đoán và quản
lý lao trẻ em còn hạn chế ở
các tuyến dưới của hệ thống
y tế.



Điều trị dự phòng INH cho trẻ
cần điều trị còn thấp (dưới
50%)

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN HƠI THỞ CUỘC SỐNG:
 Liên kết và thúc đẩy quan hệ đối tác mới nhằm tăng cường phát hiện, điều trị
và quản lý bệnh lao ở trẻ em
 Tăng cường sàng lọc và điều trị dự phòng cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân
lao phổi
 Cải thiện hệ thống ghi chép và báo cáo bệnh lao ở trẻ em



Hệ thống theo dõi và báo cáo
ca bệnh lao trẻ em chưa
đầy đủ.

Chương trình Chống lao Quốc gia và Sở Y tế Nghệ An cam kết hợp tác với PATH
và Johnson & Johnson Việt Nam triển khai và đánh giá mô hình thí điểm, đề xuất
những khuyến nghị mở rộng ra các tỉnh khác ở Việt Nam

HƠI THỞ CUỘC SỐNG
PATH và Johnson & Johnson Việt Nam khởi đầu dự án Hơi thở Cuộc sống với nhận
thức rằng phối hợp liên ngành đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ mắc
và chết do bệnh lao. Dự án Hơi thở Cuộc sống sẽ được thí điểm tại Nghệ An, một
tỉnh có gánh nặng bệnh lao và HIV cao.

Dự án do tổ chức PATH thực hiện, do Công ty Janssen Pharmaceuti a NV, một trong những công ty dược
Janssen của Johnson & Johnson, hỗ trợ.
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