Mục tiêu

HƯỚNG ĐẾN
KẾT THÚC ĐẠI DỊCH AIDS TẠI

VIỆT NAM

NHỮNG MỤC TIÊU TO LỚN
Một trong những Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030 là Kết thúc đại dịch AIDS. Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS năm 2016 của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia
Dồn tổng lực cho phòng chống AIDS để đến năm 2020 hoàn thành được các mục tiêu 90-90-90, cụ thể là:
▪ 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân.

▪ 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị

ARV liên tục.
▪ 90% số người điều trị ARV duy trì lượng HIV dưới

ngưỡng ức chế.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á – Thái Bình Dương cam
kết thực hiện các mục tiêu này. Nghị quyết số 20-NQ/TW của
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa
12 về nâng cao sức khỏe nhân dân, ban hành tháng 10/2017,
cam kết thực hiện mục tiêu Kết thúc đại dịch AIDS vào năm
2030, tăng đầu tư trong nước và dành 30% ngân sách y tế cho
công tác dự phòng, và thực hiện mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ
tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Chương trình Mục tiêu
Y tế và Dân số giai đoạn 2016 – 2020 cam kết đến năm 2020
hoàn thành các mục tiêu 90-90-90.
Biết tình trạng nhiễm HIV

▪ Nhận thức về HIV thấp, kỳ thị và phân
biệt đối xử vẫn là rào cản lớn đối với
tiếp cận đến các dịch vụ về HIV/AIDS.
▪ Độ bao phủ và tiếp cận đến dự phòng

và xét nghiệm HIV vẫn còn hạn chế.
▪ Nhiều người nhiễm HIV nhưng chưa

tham gia điều trị hoặc khởi đầu điều trị
muộn.
▪ Nhiều người nhiễm HIV, nhất là những

người có nguy cơ lây nhiễm cao, chưa
tiếp cận được bảo hiểm y tế.
▪ Tài chính cho phòng chống HIV/AIDS

còn thiếu và chưa bền vững.

KHOẢNG CÁCH ĐẾN MỤC TIÊU
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▪ Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của chính

quyền các cấp.
▪ Đầu tư thỏa đáng và hiệu quả cho phòng,

chống HIV/AIDS.
▪ Tập trung can thiệp vào các nhóm nguy cơ cao,

với cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm.
▪ Mở rộng các dịch vụ giảm hại dự phòng

lây nhiễm HIV và dịch vụ tư vấn và xét nghiệm
HIV, thông qua các mô hình cung cấp dịch vụ
đa dạng.
▪ Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ điều

trị ARV, thực hiện điều trị ngay cho tất cả các
trường hợp nhiễm HIV được chẩn đoán.

DỰ BÁO DIỄN BIẾN DỊCH THEO CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
Việt Nam đã lựa chọn phương án đầu tư tối ưu và cần tiếp tục đầu tư để có thể kết
thúc được đại dịch AIDS vào năm 2030.
30,000

Số nhiễm HIV mới hàng năm

25,000
20,000
Đầu tư quá thấp

15,000
11.000 ca nhiễm HIV mới
vào năm 2016

10,000

Giữ mức can thiệp
như năm 2014

5,000

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

Kết thúc dịch AIDS

1990

0

Năm

Phương án 1 – Tiếp tục can thiệp như hiện tại: Giữ nguyên mức can thiệp như năm 2014
thì số nhiễm mới HIV vẫn cao ở mức khoảng 14.000 ca/năm.
Phương án 2 – Đầu tư quá thấp: Nếu các nguồn viện trợ rút quá nhanh và Việt Nam
chưa kịp huy động nguồn lực bổ sung đầy đủ cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS
thì dịch HIV sẽ bùng phát nhanh chóng với số nhiễm HIV mới có thể tăng vọt lên đến
20.000 ca/năm vào năm 2030.
Phương án 3 – Kết thúc đại dịch AIDS: Thực hiện mục tiêu 90-90-90 sẽ giảm được số
nhiễm HIV mới hàng năm xuống còn 2.720 ca vào năm 2020 và xuống 950 ca vào năm
2030. Như vậy, AIDS sẽ không còn là mối hiểm nguy cho cộng đồng tại Việt Nam.

KẾT THÚC ĐẠI DỊCH AIDS LÀ HƯỚNG ĐẦU TƯ SÁNG SUỐT
Cứu người và tiết kiệm chi phí.

= $100 triệu

Đầu tư 1 USD thu lại 6 USD

= 100.000 năm sống khỏe

Ngăn ngừa hơn 150.000 ca nhiễm HIV mới,

giành được 4,15 triệu năm sống khỏe

Kết thúc dịch AIDS cần
đầu tư 92 triệu USD/năm,
hay tổng số 1,6 tỷ USD
giai đoạn 2014 - 2030

