
Phòng chống HIV/AIDS: Tối ưu hóa các giải pháp ứng phó - UGroup | UG Health
Thứ ba, 07 Tháng 7 2009 15:56

Trung tuần tháng 6 vừa qua, tại Windhoek (Uyn-đúc), thủ đô nước Cộng hòa Namibia (châu Phi)
đã diễn ra Hội nghị quốc tế những nhà thực hiện PEPFAR (Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống
Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS) 2009. Hội nghị với chủ đề “Tối ưu hóa các giải pháp ứng phó :
quan hệ đối tác vì tính bền vững”. Hơn 1.500 đại biểu từ gần 60 quốc gia đã tham gia, trong đó
có đoàn đại biểu Việt Nam.

      

Hội nghị thường niên lần thứ 6 của những nhà thực hiện PEPFAR lần này một lần nữa kêu gọi
tất cả các đối tác tiếp tục phối hợp cùng nhau để chống lại đại dịch AIDS, tập trung vào việc
bàn các biện pháp để nâng cao tính hiệu quả của công tác phòng ngừa; của các chương trình
chăm sóc và điều trị; nâng cao chất lượng của chương trình; tăng cường sự phối hợp giữa các
đối tác; và khuyến khích các giải pháp sáng tạo để ứng phó với đại dịch.

        

Hơn 1.500 đại biểu đến từ 60 quốc gia trên thế giới tham dự hội nghị.   
      Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị gồm các đại biểu từ: Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y
tế); Cục Quân y (Bộ Quốc phòng); Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương, Trường đại học Y
tế công cộng, Văn phòng thường trực phòng chống AIDS TP. Hồ Chí Minh và đại diện các Tổ
chức quốc tế đang tham gia thực hiện phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.  

PEPFAR được thành lập từ năm 2003. Tháng 6/2004, Việt Nam trở thành nước trọng điểm thứ
15 của PEPFAR và là quốc gia duy nhất tại châu Á nhận được sự tài trợ của PEPFAR cho công
tác phòng, chống HIV/AIDS. Từ đó đến nay, PEPFAR đã tham gia tích cực vào Chiến lược quốc
gia về dự phòng và kiểm soát HIV ở Việt Nam. Hàng chục nghìn người có HIV ở nước ta hiện
đang được điều trị kháng virut với sự tài trợ của PEPFAR. Phát biểu tại hội nghị anh Phạm Văn
Cương, đại diện mạng lưới những người sống chung với HIV Việt Nam cho biết: “Lợi ích mà
chúng tôi cảm nhận được rõ nhất trong chương trình của PEPFAR đó là thuốc điều trị. Đây là
vấn đề cấp bách đối với người có HIV chúng tôi,  đem lại cuộc sống,  sức khỏe, niềm tin mà
chúng tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi”.

  

Ngoài công tác dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người có HIV, PEPFAR còn tài trợ cho
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nhiều chương trình khác như hỗ trợ giảm kỳ thị đối với người có HIV và những người bị ảnh
hưởng bởi HIV, chăm sóc giảm nhẹ, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con... “PEPFAR tham
gia phần lớn các lĩnh vực và đã hỗ trợ chúng ta không chỉ về tiền bạc mà từ nguồn ngân sách
của PEPFAR chúng ta còn nhận được hỗ trợ của rất nhiều các chuyên gia từ các nước trên thế
giới, các tổ chức quốc tế,  đóng góp rất lớn cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam,
góp phần vào những thành công mà chúng ta đạt được hiện nay trong công cuộc phòng chống
HIV/AIDS”. Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) nhấn
mạnh.

  

Để nâng cao hiệu quả và tính bền vững cho các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt
Nam, PEPFAR khuyến nghị trong thời gian tới: mở rộng mô hình dự phòng, chăm sóc và điều
trị toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS theo định hướng quốc gia “lấy tuyến huyện làm tuyến
trung tâm”, tăng cường lồng ghép sự hỗ trợ của PEPFAR trong việc triển khai các hoạt động của
Chương trình quốc gia.

  

Xuân Hảo
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