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Tổng quan DA PC BPTNMT VÀ HPQ

 BPTNMT&HPQ là 2 bệnh

lý thường gặp, tỷ lệ mắc &

tử vong cao ở hầu hết các

Quốc gia trên thế giới.

 Hiện nay, là nguyên nhân

gây tử vong hàng thứ 4 và

sẽ đứng hàng thứ 3 thế

giới (2020).

 Tỷ lệ mắc TG: 7-19%,

Việt Nam : 4 -10%.



 Năm 2010: QĐ 2331/QĐ-TTg: Ban hành Danh mục

các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011,

trong đó có nội dung PC BPTNMT&HPQ.

 Năm 2011: QĐ 595/QĐ-BYT: Phê duyệt KH hoạt

động năm 2011 của Chương trình PC

BPTNMT&HPQ. Giao cho BV Bạch Mai làm đầu mối

thực hiện DA.

 Năm 2012: QĐ 1208/ QĐ-TTg: Phê duyệt Chương

trình mục tiêu Quốc gia về Y tế năm 2012-2015.

Các quyết định đã phê duyệt



 Căn cứ Quyết định 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm

2015 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Chiến

lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái

tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế

quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015

– 2025.

 Nghị quyết số 73/NQ-CP của chính phủ ngày 26/8/2016

về việc phê duyêt chủ trương đầu tư các Chương trình

mục tiêu giai đoạn 2016-2020 (trong đó có bệnh phổi tắc

nghẽn mạn tính và hen phế quản)

Các quyết định đã phê duyệt



Các quyết định đã phê duyệt

 Công văn số 7396/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc phân bố

vốn Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2016 (phần

vốn sự nghiệp)



Sơ đồ quản lý điều phối hoạt động dự án
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Ban điều hành dự án Trung Ương

Họ và tên Đơn vị Chức vụ

PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh Giám đốc BVBM Trưởng Ban

GS.TS. Ngô Quý Châu Phó Giám đốc BVBM Phó TB Thường trực

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê Cục Trưởng Cục QLKCB Phó Trưởng ban 

GS.TS. Đỗ Doãn Lợi Phó Giám đốc BVBM Phó Trưởng ban 

GS.TS. Phạm Minh Thông Phó Giám đốc BVBM Phó Trưởng ban 

CN. Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc BVBM Phó Trưởng ban 

PGS.TS. Trần Thúy Hạnh Trường CĐ Y tế BM Phó Trưởng ban 

PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn Giám đốc TT DƯMDLS Phó Trưởng ban 

PGS.TS. Chu Thị Hạnh Phó Giám đốc TT Hô hấp Điều phối viên



 Liên kết toàn bộ các hoạt động của dự án

 Lập kế hoạch, điều phối các hoạt động trong dự án

 Đầu mối liên lạc, thu thập thông tin về dự án tại địa

phương

 Tổ chức các lớp đào tạo tại BVBM

 Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ dự án

 Tiến hành thanh toán các nội dung hoạt động

Văn phòng dự án Trung Ương BVBM



Website của dự án

 Website của dự án

http://www.benhphoitacnghen.com

http://www.benhphoitacnghen.vn

 Phần mềm của dự án

Phần mềm báo cáo giám sát: thực hiện báo cáo các

hoạt động của dự án địa phương theo quý.

Phần mềm khám bệnh trực tuyến: quản lý các BN

khám ngoại trú.





Quy mô dự án

2011
• 4 tỉnh/thành phố : Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định

2012
• 10 tỉnh/thành phố

2013
• 25 tỉnh/thành phố

2014
• 28 tỉnh/thành phố

2015
• 45 tỉnh/thành phố

2016
• 63 tỉnh/thành phố trên cả nước



Các tỉnh mới tham gia năm 2016

Cao Bằng Quảng Nam Bình Phước Hậu Giang

Bắc Kạn Phú Yên Long An Sóc Trăng

Yên Bái Đắc Nông Bến Tre An Giang

Điện Biên Gia Lai Trà Vinh

Lai Châu Kon Tum Vĩnh Long



KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG 

DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015



Mục tiêu dự án giai đoạn 2011 - 2015

 Xây dựng hệ thống chính sách, mạng lưới quản 

lý BPTNMT và HPQ trên toàn quốc

 Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự 

phòng và quản lý BPTNMT và HPQ ở các tuyến y 

tế

 Nâng cao nhận thức đúng của nhân dân về 

BPTNMT và HPQ và các yếu tố nguy cơ

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và tử vong



97 Phòng quản lý

tại 45 tỉnh thành



Một số tỉnh triển khai PQL đến tuyến huyện

Một số tỉnh triển khai tốt mạng lưới quản lý BPTNMT

và HPQ đến tuyến huyện thành thị:

• Bắc Ninh: TP. Bắc Ninh, Quế Võ, Tiên Du, Yên

Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, Từ Sơn

• Hải Dương: Thanh Hà, Kim Thành, Ninh Giang, Tứ

Kỳ

• Bắc Giang: Lục Ngạn, TP. Bắc Giang, Yên Dũng

• Đồng Tháp: Cao Lãnh, Tháp Mười

• Tiền Giang: TX. Cai Lậy, Châu Thành

• …..



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TRIỂN KHAI PQL BPTNMT VÀ HPQ



Kết quả quản lý bệnh nhân tại tuyến huyện

Số bệnh nhân

quản lý

tuyến huyện

Bắc Ninh Hải Dương Bắc Giang

BPTNMT 858 957 192

Hen phế quản 1.288 134 174

Tổng 2.146 1.091 366



Hoạt động đào tạo giảng viên nguồn

Thời gian Địa điểm Số lớp Số học viên

2011 Bệnh viện Bạch Mai 3 87

2012

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

3 210

2013

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

3 142

2014

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

3 161

2015

Bệnh viện Bạch Mai 1 80

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 1 65

Tổng số 14 745



Đào tạo kỹ thuật viên đo CNHH

Thời gian Địa điểm Số lớp

Số học viên

Bác sỹ Kỹ thuật viên

2011 Bệnh viện Bạch Mai 1 24 20

2012 Bệnh viện Bạch Mai 1 30 25

2013

Bệnh viện Bạch Mai

BV Đại học Y Dược

TP. Hồ Chí Minh

9 142 75

2014 Bệnh viện Bạch Mai 3 0 34

2015

Bệnh viện Bạch Mai

BV Đại học Y Dược

TP. Hồ Chí Minh

8 0 105

Tổng số 22 196 259



Dự án P.C. Bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính



Đào tạo cán bộ y tế tại các tỉnh

Thời gian Số lớp
Số lượt

học viên

2011 28 1.600

2012 51 3.341

2013 86 4.500

2014 126 5.678

2015 129 6.167

Tổng số 420 21.286





Hoạt động truyền thông

 Xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh về

BPTNMT và HPQ

 Thiết kế và in các Poster, tờ rơi về BPTNMT và HPQ

 Ban điều hành dự án các tỉnh: xây dựng các phóng sự,

viết các bản tin, bài báo trên các báo của địa phương,..

tuyên truyền bằng xe

 Thực hiện mít tinh, diễu hành, treo băng rôn hưởng

ứng ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và Hen toàn

cầu.

 Truyền thông rộng rãi trên báo: Sức khỏe đời sống,

Dân trí, Vnexpress, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đảng

cộng sản Việt Nam,…



Xây dựng các chương trình truyền hình



Xây dựng tài liệu truyền thông



Hoạt động truyền thông các tỉnh



Các hoạt động chuyên môn khác

 Xây dựng sách, tài liệu tham khảo về 

BPTNMT và HPQ: 

 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

BPTNMT;

 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

Bệnh hô hấp;

 Hỏi đáp Hen phế quản;

 Hỏi đáp BPTNMT; 

 Sách chuyên khảo BPTNMT; 

 Hướng dẫn sử dụng thuốc dạng hít;

lưu lượng đỉnh kế cầm tay;

 Hướng dẫn thay đổi môi trường sống 

và yếu tố nguy cơ.



Tổ chức Hội nghị khoa học

 Hội nghị triển khai, tổng kết dự án hàng năm

 Mít tinh và Hội nghị khoa học hưởng ứng ngày BPTNMT và

Hen toàn cầu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

 Tổ chức diễu hành hưởng ứng ngày BPTNMT (2012)

 Các lớp đào tạo y khoa liên tục về bệnh hô hấp, cập nhật chẩn

đoán và điều trị BPTNMT và HPQ

 Tổ chức Hội nghị nhân ngày Hen và BPTNMT toàn cầu: Bắc 

Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh…



Khám sàng lọc

Thời gian
Số người 

đến khám

Số bệnh nhân mới phát hiện

Hen phế quản BPTNMT

2011 45.056 648 241

2012 48.395 1.873 1.700

2013 11.465 694 923

2014 17.432 770 1.451

2015 32.101 2.506 900

Tổng số 154.449 6.491 5.215



 Tổ chức sinh hoạt cho các hội viên của

CLB định kỳ theo quý

 Liên tục mở rộng quy mô của CLB, kết nạp

các hội viên mới

 Nội dung sinh hoạt phong phú, sinh động

Sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân
CLB hoạt động tốt Số lượng

hội viên

Bắc Ninh 445

Ninh Bình 325

Bà Rịa – Vũng Tàu 200

Bắc Giang 186

Lạng Sơn 118

Bệnh viện Bạch Mai 116

Nghệ An 100

TP. Hồ Chí Minh…. 100



Sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân
Sinh hoạt CLB tại Cần Thơ

Sinh hoạt CLB sức khỏe phổi

tại Thanh Hóa

Hướng dẫn bệnh nhân tập PHCN tại Bắc Ninh

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng các 

dụng cụ phân phối thuốc tại Ninh Bình



Hệ thống thông tin báo cáo giám sát

 Duy trì hoạt động của website dự án

 Quản lý 11.235 bệnh nhân bằng phần mềm khám

bệnh trực tuyến

 Thực hiện báo cáo giám sát qua mạng theo từng quý

(qua phần mềm hoặc công văn)

 Giám sát, hỗ trợ hoạt động tại địa phương: đào tạo,

tập huấn, khám sàng lọc….



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 2016-2020



Mục tiêu dự án giai đoạn 2016 - 2020

Khống chế tốc độ gia tăng tiến tới làm giảm tỷ lệ

người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật

và tử vong sớm do mắc BPTNMT và HPQ nhằm

góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe

của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất

nước giai đoạn 2016 - 2020.



Mục tiêu 1: 

Nâng cao kiến thức của người dân trong phòng, 

chống BPTNMT và HPQ.

Chỉ tiêu:

 30% người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) có kiến 

thức đúng về BPTNMT và HPQ.



Mục tiêu 2: 

Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính gây mắc

BPTNMT và HPQ.

Chỉ tiêu:

Giảm 10% tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành so

với năm 2015; giảm tỷ lệ hút thuốc ở nhóm vị thành

niên xuống còn 10%.

Phối hợp với Chương trình Phòng chống tác hại thuốc

lá thực hiện các hoạt động truyền thông về tác hại của

thuốc lá với BPTNMT và HPQ.



Mục tiêu 3: 

Hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người mắc bệnh, tàn tật và tử

vong sớm tại cộng đồng do BPTNMT và HPQ.

Chỉ tiêu:

35% số người mắc BPTNM được phát hiện ở giai đoạn

sớm trước khi có biến chứng; 35% số người phát hiện

bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

35% số người bệnh HPQ được phát hiện và điều trị ở

giai đoạn sớm trước khi có biến chứng; 35% số người

bệnh HPQ được điều trị đạt kiểm soát hen trong đó

15% đạt kiểm soát hoàn toàn.



Mục tiêu 4: 

Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự phòng, giám

sát, phát hiện, điều trị, quản lý BPTNMTvà HPQ.

Chỉ tiêu:

50% cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống

BPTNMT và HPQ ở các tuyến y tế được đào tạo, tập

huấn về dự phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản

lý theo quy định.

(Tiếp theo)



Chỉ tiêu:

 40% bệnh viện đa khoa quận huyện thành thị có đủ

trang thiết bị y tế cơ bản và thuốc thiết yếu theo quy

định về chức năng, nhiệm vụ, phục vụ DP, GS, phát

hiện, điều trị, quản lý theo hệ thống đối BPTNMT và

HPQ phù hợp.

 40% trạm y tế xã, phường, thị trấn có đủ trang thiết bị

y tế cơ bản và thuốc thiết yếu theo quy định về chức

năng, nhiệm vụ, phục vụ DP, GS, phát hiện, điều trị,

quản lý theo hệ thống đối với BPTNMT và HPQ phù

hợp.



Tiến độ thực hiện dự án

TT Năm

Số phòng quản lý 

tuyến tỉnh (%) 

Số phòng quản 

lý tuyến huyện 

(%) 

Số phòng quản 

lý tuyến xã (%) 

1 2016
87 (84,5%) _ _

2 2017
103 (100%) 64 (10%) 1.116 (10%)

3 2018
103 (100%) 128 (20%) 2.232 (20%)

4 2019
103 (100%) 192 (30%) 3.348 (30%)

5 2020
103 (100%) 257 (40%) 4.464 (40%)



Hướng dẫn cụ thể thực hiện

Sổ tay dự án:

 Giới thiệu về dự án.

 Các văn bản pháp lý

của dự án.

 Mục tiêu chung và cụ

thể của dự án.

 Hướng dẫn chi tiết các

nội dung.

 Hướng dẫn về tài chính

và trang thiết bị y tế.

 Các hướng dẫn khác.



Sơ đồ triển khai dự án tại địa phương

• Tuyến tỉnh 

và huyện

• Tuyến xã

• Máy đo CNHH

• Thuốc cho bệnh nhân

• Đọc kết quả đo CNHH

• Kê đơn thuốc

THÀNH LẬP BĐH DA TỈNH

Xây dựng KH HĐ DA năm

2016 được SYT phê duyệt

Hoạt

động

khác

Đào tạo, 

tập huấn 

các 

tuyến;

Thành

lập

phòng

quản lý

Khám

sàng

lọc

Sinh

hoạt

câu lạc

bộ

Hội

nghị, 

hội thảo



Xây dựng mạng lưới quản lý DA tại tuyến tỉnh 

Thành lập Ban điều hành DA tỉnh gồm các thành phần:

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh/TP.

Lãnh đạo BVĐK tỉnh/TP.

Lãnh đạo BV Lao và Bệnh phổi tỉnh/TP.

Lãnh đạo khoa Nội/ Hô hấp thuộc BVĐK tỉnh/TP.

Lãnh đạo TT TTGDSK tỉnh/TP.

Lãnh đạo BHYT tỉnh/TP.



Thành lập PQL bệnh nhân ngoại trú

Tiêu chuẩn của phòng quản lý:

 Trang bị máy đo chức năng hô hấp đạt chuẩn

ERS/ATS, máy tính, ống nghe, máy đo huyết áp…

 Bác sỹ thành thạo đọc kết quả đo CNHH và kỹ thuật

viên thành thạo quy trình đo chức năng hô hấp.

 Sổ quản lý BN, theo dõi kê đơn thuốc, lưu danh sách

bệnh nhân, đơn thuốc, quyết định, công văn,… của DA,

tài liệu tư vấn….

 Có đầy đủ thuốc BHYT cho BN ngoại trú.

Biểu mẫu GS PQL – Sổ tay dự án



Tổ chức đào tạo, tập huấn

 Mục tiêu: Cập nhật, nâng cao hiểu biết của CBYT về

chẩn đoán và điều trị BPTNMT và HPQ.

 Giảng viên:

GV Trung ương

 Giảng viên TOT: CB tham gia lớp ĐT do TW tổ chức

 Các hoạt động cần chuẩn bị:

Thông báo kế hoạch với BĐH dự án TW

Thông báo tổ chức lớp học tới các học viên

Xây dựng chương trình đào tạo cụ thể, tài liệu học tập.

Có thực hiện đánh giá trước và sau đào tạo

Biểu mẫu GS đào tạo – Sổ tay dự án



Tổ chức khám sàng lọc

 Mục tiêu: phát hiện mới các trường hợp mắc HPQ và

BPTNMT để đưa vào quản lý.

 Công tác chuẩn bị:

Truyền thông về ngày khám

Huy động nhân lực: BS, KTV, phục vụ...

TTB: máy đo CNHH, cân, thước đo chiều cao, máy

tính, thuốc...

Tài liệu: sổ tiếp đón, sổ khám bệnh, phiếu khám, tài

liệu truyền thông,...

 Khám sàng lọc đúng quy trình.

 Quy trình quản lý bệnh nhân sau KSL tại các phòng

quản lý: tư vấn về bệnh, hướng dẫn chuyển BHYT...



Quy trình khám sàng lọc

Đăng ký khám

• Nộp phiếu sàng lọc

• Ghi sổ đăng ký khám

• Đo cân nặng, chiều cao, mạch, huyết áp

Khám bệnh
• Khám nội khoa

• Đo lưu lượng đỉnh, khi thấy bất thường => Đo CNHH

Đo chức năng hô hấp
Làm test hồi phục phế quản với salbutamol khi thấy

FEV1/FVC < 70%

Bác sỹ kết luận
• Không bệnh: phát tờ rơi tư vấn tránh yếu tố nguy cơ bệnh

• Có bệnh:

−Kê đơn thuốc.

−Phát 1 hộp thuốc miễn phí (khoa Dược)

−Hướng dẫn chuyển BHYT để quản lý tại phòng quản lý BPTNMT và HPQ

Lưu ý: Bác sỹ giữ lại phiếu khám và kết quả đo CNHH của bệnh nhân



Các sai sót thường gặp (1)

 Thành lập BĐH dự án:

Không đủ thành phần theo đúng yêu cầu.

Xây dựng và phê duyệt kế hoạch dự án năm muộn.

Chưa xây dựng và thống nhất được danh mục

thuốc BHYT cho các BN ngoại trú thuộc chương

trình.

 Đối với hoạt động đào tạo, tập huấn:

Không có danh sách học viên tham gia tập huấn.

Không thực hiện đánh giá trước và sau đào tạo.



 Đối với hoạt động khám sàng lọc:

Không test máy đo CNHH trước khi đưa vào sử

dụng.

Bệnh nhân dùng chung filter lọc khuẩn.

Không thực hiện test hồi phục phế quản.

Không phát thuốc cho bệnh nhân được phát hiện.

Bác sĩ đọc kết quả đo CNHH chưa chính xác, kê

đơn thuốc cho bệnh nhân chưa phù hợp với giai

đoạn bệnh.

Các sai sót thường gặp (2)



Các sai sót thường gặp (3)

 Đối với hoạt động của PQL BN ngoại trú:

Thành lập nhưng không đi vào hoạt động

Không có máy đo CNHH hoặc máy đã bị hỏng hoặc 

không đưa ra sử dụng.

Không chuẩn máy, in và lưu kết quả định chuẩn máy 

hàng ngày.

Không lưu kết quả đo CNHH.

Bác sĩ đọc kết quả đo CNHH chưa tốt.

Bác sĩ kê đơn thuốc chưa đúng mức độ nặng của bệnh.

KHÔNG CÓ THUỐC CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ



Giải pháp khắc phục

 Tìm hiểu kỹ Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án.

 Thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn:

tổ chức đào tạo, KSL, thành lập PQL.

 Nếu chưa rõ các hoạt động cần thực hiện  liên hệ

ngay với VPDA TW để được hướng dẫn cụ thể.

 Liên hệ:

Website: http//:www.benhphoitacnghen.com.vn

Email: duanbenhphoi@gmail.com

Điện thoại: 043 629 1207 – 0972 463 203



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Website: http//:www.benhphoitacnghen.com.vn

Email: duanbenhphoi@gmail.com

Điện thoại: 043 629 1207 – 0972 463 203


