Cúm gia cầm và đại dịch cúm
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới bị ảnh hưởng bởi
dịch cúm gia cầm H5N1 và cũng là nước đầu tiên báo cáo ca bệnh cúm gia
cầm ở người năm 2003. Tính đến nay, Việt Nam đã có hơn 3.000 dịch cúm
trên gia cầm và 124 ca bệnh ở người, trong đó 62 người đã tử vong. Tuy Việt
Nam được xem như một mô hình về ứng phó với cúm gia cầm, Việt Nam vẫn
đứng thứ ba trên toàn cầu chỉ sau Indonesia và Ai Cập về tỷ lệ ca bệnh và tỷ
lệ tử vong do cúm gia cầm ở người.

USAID và đối tác giúp nâng cao nhận thức
về cúm gia cầm cho nông dân ở Việt Nam
(Richard Nyberg, USAID)

PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM VI RÚT CÚM H5N1
Từ năm 2005, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong chương
trình hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ, bắt đầu hỗ trợ chương trình cúm gia
cầm và đại dịch cúm ở Việt Nam dựa theo kế hoạch tổng thể về phòng và
kiểm soát cúm gia cầm và đại dịch cúm của chính phủ Việt Nam. Từ đó đến
nay, USAID đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 52 triệu đô la Mỹ. USAID phối hợp
với chính phủ Việt Nam thực hiện các hoạt động phòng chống cúm gia cầm
và đại dịch cúm tại tuyến trung ương và tại các tỉnh có nguy cơ cao tại vùng
đồng bằng sông Hồng và sông Mê-kông. Cụ thể, các chương trình do USAID
hỗ trợ đã và đang giúp Việt Nam tăng cường năng lực tuyến trung ương và
tuyến khu vực về lập kế hoạch, sẵn sàng ứng phó đại dịch, tăng cường phối
hợp liên ngành để phòng lan truyền vi rút cúm H5N1 từ động vật sang người,
giúp Việt Nam tăng cường cảnh báo và phát hiện sớm dịch cúm gia cầm ở
động vật và ở người thông qua việc tăng cường hệ thống giám sát quốc gia
và xây dựng mô hình giám sát đáp ứng nhanh tại tuyến cơ sở. USAID cũng
đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong viêc tập huấn lĩnh vực công và tư về đáp
ứng nhanh, hiệu quả với ca bệnh ở gia cầm và ở người, tăng cường giáo dục
và nhận thức cộng đồng về cúm gia cầm và đại dịch cúm.
USAID phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam trong công cuộc phòng
chống cúm gia cầm và đại dịch cúm, tập trung vào chính sách và các chương
trình can thiệp tại tuyến trung ương và các tỉnh trọng điểm bao gồm Cần Thơ,
Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang và Quảng Trị và các tỉnh có nguy cơ khác.
Bên cạnh đó, dự án nghiên cứu tổng thể về các phương pháp phòng chống
cúm gia cầm do USAID hỗ trợ đãgiúp Việt Nam xác định chính sách hợp lý,
an toàn, hiệu quả và bền vững cho chương trình tiêm phòng cho gia cầm,
nhằm hạn chế lây lan cúm gia cầm (xem bản đồ).
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KẾT QUẢ CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÚM GIA CẦM
Với sự hỗ trợ của USAID, các chiến lược quốc gia bao gồm Chương trình
Quốc gia 2011-2015 về cúm gia cầm, sẵn sàng ứng phó đại dịch và các bệnh
truyền nhiễm mới nổi, các quy trình thực hiện chuẩn, chiến lược theo dõi,
đánh giá chương trình cúm gia cầm quốc gia đã được xây dựng và hoàn
thiện. Với sự hỗ trợ của USAID, năng lực giám sát và đáp ứng nhằm phát
hiện và kiểm soát cúm gia cầm sớm đã và đang được tăng cường thông qua
các khóa tập huấn, các trang thiết bị phòng hộ chống dịch, nâng cấp hệ thống
thông tin sức khỏe động vật, nâng cao năng lực chẩn đoán phòng thí nghiệm,
chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực tiễn. Nhận thức cộng đồng và các
hành vi về phòng chống cúm gia cầm cũng được cải thiện thông qua các
chương trình giáo dục và thay đổi hành vi. Những hoạt động do USAID hỗ trợ
đã và đang góp phần tạo ra cơ sở thành công cho các chương trình kiểm
soát bệnh khác, bao gồm cả chương trình phòng chống đại dịch cúm 2009
H1N1 tại Việt Nam.
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