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TỔNG QUAN VỀ 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&HPQ trên toàn quốc 

 Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự 

phòng và quản lý BPTNMT&HPQ ở các tuyến y 

tế 

 Nâng cao nhận thức đúng của nhân dân về 

BPTNMT&HPQ và các yếu tố nguy cơ 

                

         Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và tử vong 



 

Các mục tiêu cụ thể 

 
 Xây dựng được PQL BPTNMT và HPQ ở 70% 

số tỉnh tham gia dự án. 

 Đào tạo được 70% số bác sĩ tham gia khám, 

chẩn đoán và điều trị BPTNMT và HPQ ở các 

tỉnh tham gia dự án. 

 Phấn đấu 50% số bệnh nhân ở các tỉnh tham 

gia dự án có chẩn đoán BPTNMT và HPQ được 

kê đơn đúng theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y 

tế. 

 50% người dân có kiến thức, thái độ và thực 

hành đúng về BPTNMT và HPQ. 

 

 



 

 

 

KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG  

DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 



 2011-2015: 

97 phòng quản 

lý tại 45 tỉnh,TP 

 2016:  

115 phòng quản 

lý tại 63 tỉnh, TP  

XD MẠNG LƢỚI PHÕNG QUẢN LÝ BPTNMT 



 

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 

BVĐK TW Cần Thơ 

3 210 

2013 

Bệnh viện Bạch Mai 

Bệnh viện Đà Nẵng 

BV Phạm Ngọc Thạch 

3 142 

2014 

Bệnh viện Bạch Mai 

Bệnh viện Đà Nẵng 

BV Phạm Ngọc Thạch 

3 161 

2015 
Bệnh viện Bạch Mai 1 80 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 1 65 

Tổng số 14 745 



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



 

Đào tạo KTV đo CNHH 

Thời gian Số lớp 

Số học viên 

Bác sỹ 
Kỹ thuật 

viên 

2011 1 24 20 

2012 1 30 25 

2013 9 142 75 

2014 3 0 34 

2015 8 0 105 

Tổng số 22 196 259 



 

Đào tạo CBYT tại các tỉnh 

Thời gian Số lớp 
Số lƣợt 

 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 

 BĐH 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 phế 

quản toàn cầu. 

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

dân trí, vnxpress, thông tấn xã Việt Nam, báo điện tử 

ĐCS Việt Nam,…… 



XÂY DỰNG CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 



Xây dựng tài liệu truyền thông 



Xây dựng tài liệu truyền thông 



HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CÁC TỈNH 



Các hoạt động chuyên môn khác 

1. HD chẩn đoán và điều trị BPTNMT 

2.  HD chẩn đoán và điều trị Bệnh hô hấp; 

3.  Hỏi đáp Hen phế quản,  

4.  Hỏi đáp BPTNMT;  

5.  Sách chuyên khảo BPTNMT;  

6.  HDSD thuốc dạng hít 

7.  HD thay đổi môi trường sống và  

 yếu tố nguy cơ 

 

 

Xây dựng sách, tài liệu tham khảo về BPTNMT&HPQ:  



Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học 

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

HPQ toàn cầu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) ở TW và địa 

phương (Bắc Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 

TP.HCM…) 

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

chẩn đoán và điều trị BPTNMT và HPQ 

 Hội nghị triển khai, tổng kết dự án hàng năm 

 

 

 



Khám sàng lọc 
 

 

 

Thời gian 
Số ngƣời 

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 CLB Bệnh nhân 
CLB hoạt động tốt SL hội viên 

Bắc Ninh 445 

Ninh Bình 325 

Bà Rịa – Vũng Tàu 200 

Bắc Giang 186 

Lạng Sơn 118 

BV Bạch Mai  116 

Nghệ An 100 

TP. Hồ Chí Minh 100 



Sinh hoạt CLB Bệnh nhân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh hoạt CLB BN Cần Thơ 

Sinh hoạt CLB sức khỏe phổi 

 tại Thanh Hóa 

HD BN tập PHCN tại CLB BN tỉnh Bắc Ninh 

HD BN sử dụng các dụng cụ phân phối 

thuốc – CLB BN Ninh Bình 



Hệ thống thông tin báo cáo giám sát 

 Duy trì hoạt động của website 

dự án  

 Quản lý 11 235 BN bằng 

phần mềm khám bệnh trực 

tuyến 

 Thực hiện báo cáo giám sát 

qua mạng theo từng quý (qua 

phần mềm hoặc công văn) 

 GS, hỗ trợ hoạt động tại địa 

phương: đào tạo, tập huấn, 

khám sàng lọc…. 

 

 

 



THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 



Thuận lợi 

Luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sát sao 

của Bộ Y tế, của BĐHDA Bệnh viện Bạch Mai. 

Sự ủng hộ nhiệt tình của các địa phương tham 

gia dự án. 

Tham gia tích cực thực hiện dự án của các cán 

bộ TT Hô hấp, TT Dị ứng miễn dịch lâm sàng, 

khoa Nhi BV Bạch Mai. 

Vẫn được cấp kinh phí mặc dù kinh tế đất nước 

còn khó khăn. 

 



Khó khăn  

 Kinh phí:  

Cắt giảm dần qua các năm, các hoạt động bị hạn chế 

Kinh phí được BĐH DA TW cấp về tỉnh không được sử 

dụng (Quảng Trị: TW cấp 250 triệu, SYT chưa giao kinh 

phí) 

Kinh phí cấp muộn sau khi có BĐH DA TW can thiệp    

(Quảng Ngãi và Hà Nam) 

 Trang thiết bị: 

BVĐK Hà Giang, BVĐK Vĩnh Phúc chưa có máy đo CNHH 

 



Khó khăn (tiếp) 

 Nhân lực: Kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ 

 Thuốc:  

Các đơn vị hiện nay chưa có thuốc, chưa có BN ngoại 

trú: BV lao và bệnh phổi Sơn La, BVĐK Lộc Hà, BVĐK 

Hà Giang, BV lao và bệnh phổi Hà Giang… 

Nhiều đơn vị thiếu hoặc không đủ thuốc cho BN ngoại 

trú như: Tuyên Quang, BVĐK Hòa Bình, BV lao và 

bệnh phổi Hưng Yên, BVĐK Thái Bình, BVĐK Hà Nam, 

TTPCBXH Cà Mau, TTPCBXH Bà Rịa – Vũng Tàu,…. 

 



CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI  

 Chậm kinh phí do xây dựng và phê duyệt kế hoạch dự 

án năm muộn. 

 PQL: lưu thông tin bệnh án chưa đầy đủ, không làm 

test HPPQ, đọc kết quả đo CNHH chưa tốt, kê đơn 

thuốc chưa đúng mức độ nặng của bệnh. 

 Đào tạo: chưa cử đúng đội tượng, nội dung chưa phù 

hợp với đối tượng (huyện,xã/phường). 

 

 

 



KHUYẾN NGHỊ 

 Bộ Y tế bổ sung thêm kinh phí để củng cố hoạt động dự 

án tại 45 tỉnh/thành phố và triển khai hoạt động ở các 

tỉnh còn lại trong giai đoạn 2016 – 2020. 

 Các địa phương xây dựng sớm kế hoạch trình UBND 

tỉnh/thành phố phê duyệt và chủ động xin kinh phí đối 

ứng. 

 Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu và dự trù đủ thuốc 

 Khi cần hỗ trợ từ phía Trung ương các tỉnh/thành phố 

cần có kế hoạch và thông báo sớm để các hoạt động kịp 

thời và hiệu quả. 

 



 

 

 

MỤC TIÊU DỰ ÁN  

GIAI ĐOẠN 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. 

 4 mục tiêu cụ thể  



Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức của người dân trong 

phòng, chống BPTNMT và HPQ. 

Mục tiêu 2: Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính gây 

mắc 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. 

Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự 

phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản lý 

BPTNMTvà HPQ. 

 

 

 

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ GĐ 2016-2020 



Tiến độ thực hiện dự án 

Năm 

Số phòng quản lý 

tuyến tỉnh (%)  

Số phòng quản 

lý tuyến huyện 

(%)  

Số đơn vị dự phòng 

và phát hiện sớm 

tuyến xã (%)  

2016 
87 (84,5%) _  _ 

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

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

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

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



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

Trân trọng cảm ơn! 


