
Các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách, cần thừa nhận, tuyên bố và thu hút sự chú ý về cách mà các nỗ 
lực phòng, chống HIV, Lao và Sốt rét hiện nay đang đi lệch hướng và điều chỉnh chiến lược nhằm đưa các ứng phó trở 
lại đúng hướng để chấm dứt ba đại dịch. 

Các đối tác kỹ thuật toàn cầu, đặc biệt là WHO, UNAIDS, Liên minh các đối tác phòng, chống Lao và Tổ chức hợp tác 
đẩy lùi Sốt rét, cần xem xét tiến độ và thách thức cũng như tính toán lại tình hình tiến triển của đại dịch và nhu cầu 
nguồn lực toàn cầu hiện nay.  

Quỹ toàn cầu, với thành tích và vai trò trung tâm trong tài trợ cho ứng phó với các đại dịch cần tham vọng trong việc 
đặt ra mục tiêu cho vòng bổ sung tài trợ 2020-2022 và cần mạnh mẽ trong việc tuyên truyền về cái giá phải trả nếu 
không hành động. 

Chính phủ các nước tài trợ và các quốc gia triển khai hoạt động, cần thừa nhận tính cấp bách của tình trạng hiện 
nay và huy động các nguồn lực ngay lập tức. Các đối tác kỹ thuật ước tính tổng nhu cầu tài trợ hằng năm cho phòng, 
chống  AIDS, Lao và Sốt rét là $46 tỷ, trong đó GFAN ước tính đóng góp của Quỹ Toàn cầu cần từ $16,8 tới $18 tỷ trong 
lần bổ sung tài trợ sắp tới. Điều này đòi hỏi các chính phủ đưa ra tuyên bố gia tăng tài trợ - càng sớm càng tốt – cho 
lần bổ sung vốn giai đoạn 2020 – 2022 của Quỹ Toàn cầu.

Các nhà vận động cần mạnh dạn yêu cầu gia tăng viện trợ quốc tế cho y tế, bao gồm các chương trình phòng, chống 
HIV, Lao và Sốt rét, và cần hối thúc tất cả các chính phủ để xây dựng hệ thống y tế bền vững và cam kết với mục tiêu 
chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. 

GFAN với tư cách là liên minh y tế toàn cầu kêu gọi HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC nhằm quay lại 
đúng hướng để chấm dứt ba đại dịch.

Trở lại đúng hướng
#endtheepidemics

Nếu thế giới chỉ duy trì mức đầu 
tư và các chương trình hiện tại 
để chống lại ba đại dịch AIDS, 

Sốt rét và Lao, các mục tiêu toàn 
cầu tới năm 2025 và 2030 sẽ 

không thể đạt được. 



V is it :

www .globa lfundadvocatesnetwork .org

CẢNH BÁO: 
Dữ liệu cho thấy thế giới đang không đi đúng hướng 
để chấm dứt ba đại dịch và sẽ không thể đạt được mục 
tiêu năm 2030 nếu không tăng cường đáng kể tài trợ.

HIV là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ tuổi từ 15-49 và gây 
ra hơn 5% khuyết tật ở người lớn tuổi từ 15-49. Hiện có 37,6 triệu người 
sống chung với HIV, và 1,8 triệu người nhiễm mới mỗi năm.

Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới, và là kẻ giết người số 
1 ở người có HIV với hơn 10 triệu ca nhiễm mới, ước tính 1,8 ca tử vong 
hằng năm, hơn một phần tư dân cư trên thế giới hiện nhiễm lao tiềm ẩn, 
và rất nhiều người có nguy cơ với nhiễm trùng và bệnh tật. 

Sốt rét lây nhiễm cho khoảng 216 triệu người trong năm 2016, giết chết 
445000 người, bao gồm 285000 trẻ em dưới năm tuổi. Sốt rét vẫn là 
nguyên nhân gây tử vong lớn ở trẻ em, cướp đi sinh mạng của một trẻ cứ 
sau hai phút.

Thế giới có nguy cơ mất kiểm 
soát cả ba đại dịch.

Các đại dịch không được kiểm soát 
và có khả năng trở nên trầm trọng 

hơn sẽ cướp đi vô số sinh mạng, làm 
suy yếu kinh tế và phát triển con 

người, cũng như đe dọa an ninh sức 
khỏe cho tất cả mọi người trên hành 

tinh.


