


GFAN reo hồi chuông báo động! 
Nếu không hành động, đại dịch HIV, Lao và Sốt rét sẽ tiếp 

diễn và có khả năng bùng phát

Trở lại đúng hướng để chấm dứt các đại 

dịch HIV, Lao và Sốt rétं 
Mạng lưới vận động cho Quỹ Toàn cầu – tháng 6, năm 2018 

Báo cáo tổng quan



GFAN hợp nhất tiếng nói và nỗ lực từ 

khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ tài trợ 

đầy đủ cho Quỹ Toàn cầu phòng, chống 

AIDS, Lao và Sốt rét. 

Chấm dứt ba đại dịch là khả thi. Tuy 

nhiên lời cảnh báo vẫn được đưa ra: 

Cần tăng cường đáng kể tài trợ quốc 

tế, ngay lập tức, nếu muốn đạt được 

mục tiêu toàn cầu chấm dứt ba đại 

dịch.

Báo cáo tổng quan:

Năm 2015, thông qua Chương trình vì Phát triển Bền 
vững, thế giới cam kết chấm dứt ba đại dịch HIV, Lao, và 
Sốt rét vào năm 2030. Ba đại dịch này là nguyên nhân 
hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật trên toàn cầu. Các 
chiến dịch chống lại ba đại dịch này đã cứu sống nhiều 
mạng người và đóng góp lớn lao vào năng lực chăm 
sóc y tế tại mỗi quốc gia. Một nỗ lực lớn nhằm chấm 
dứt ba đại dịch có thể mang lại lợi ích to lớn về nhân 
đạo, phát triển, kinh tế và an ninh cho thế giới.



Tăng cường đáng kể tài trợ quốc tế là cần thiết, ngay lập 
tức, nếu  muốn đạt được mục tiêu toàn cầu chấm dứt ba 
đại dịch. 

Chấm dứt ba đại dịch là khả thi. Thế giới có các loại thuốc, 
các can thiệp thực chứng và hiệu quả, và các công cụ khác 
để tạo ra tiến bộ nhất quán. Tổng đầu tư của thế giới cho 
tất cả các ưu tiên y tế đều gia tăng, phần lớn nhờ tăng chi 
tiêu từ các chính phủ ở các quốc gia thu nhập thấp và trung 
bình. Từ năm 2001, động lực tích cực phòng, chống ba đại 
dịch đã đưa tới một số thành tựu: 

•  Điều trị HIV bằng thuốc cứu mạng đã được cung 
cấp cho 20,9 triệu người tới cuối năm 2016, hơn một 
nửa số người sống chung với HIV, và số người nhiễm 
mới hằng năm đã giảm một nửa trong thập kỷ qua. 

•  Tỷ lệ số ca mắc lao toàn cầu đã giảm 1,5%  hằng 
năm, và số ca tử vong do lao đã giảm 30% từ năm 
2002, cứu hơn 50 triệu sinh mạng.

•  Tỷ lệ mắc sốt rét hằng năm đã giảm 37% trên toàn 
thế giới từ năm 2000, và tỷ lệ tử vong do sốt rét hằng 
năm cũng giảm 60%. Kết quả này có nghĩa là gần 7 
sinh mạng đã được cứu, phần lớn trong số đó là trẻ sơ 
sinh và trẻ em. 

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.

Tóm tắt dữ liệu và xu hướng gần đây nhấn mạnh về các thách thức: 

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. ै

• Những thành công này rất đáng chú ý, nhưng vẫn có 
những hoài nghi liệu chúng có thể được duy trì và tăng 
tốc khi cần. Trong báo cáo này, Mạng lưới vận động 
cho Quỹ Toàn cầu muốn gửi lời cảnh báo:



Những bệnh truyền nhiễm này đầy chuyển 
biến và sẵn sang bùng phát nhanh chóng bất 
cứ nơi nào y tế công cộng bắt đầu nao núng.

Các dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy ứng phó của thế giới với 
ba đại dịch đã mất đà, gây nguy cơ cho những tiến bộ đạt 
được trong thập kỷ qua, với cái giá khủng khiếp tới sinh 
mạng, kinh tế, an ninh y tế, và phát triển bền vững: 

Thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ vẫn có nguy  cơ với cả ba căn 
bệnh, cùng lúc thế hệ thanh niên lớn nhất từ trước tới nay 
trên thế giới lớn lên ở các quốc gia thu nhập thấp và trung 
bình.

Các nhóm đích vẫn bị hệ thống bỏ quên và đối mặt với 
chênh lệch sâu sắc về măt xã hội, pháp lý, và kinh tế góp 
phần gây ra sức khỏe yếu kém. 

Các chương trình dựa vào cộng đồng và do cộng đồng lãnh 
đạo thiếu nguồn lực trầm trọng, mặc dù các cộng đồng bị 
ảnh hưởng bởi HIV, Lao và Sốt rét là những nhân tố thiết yếu 
trong việc thúc đẩy và hỗ trợ y tế, giải quyết các nguyên 
nhân của các nguy cơ và chênh lệch về sức khỏe, yêu cầu hệ 
thống y tế và chính phủ có trách nhiệm, và đảm bảo tính 
bền vững và hiệu quả của các nỗ lực y tế. 

Các lực lượng chính trị độc tài và tụt hậu tại nhiều quốc gia 
đang xem nhẹ pháp luật và sự tôn trọng với quyền con 
người, làm suy giảm khả năng tìm kiếm chăm sóc y tế hoặc 
tổ chức và vận động cho quyền và sức khỏe của con người. 

Cả ba đại dịch đều đang chứng kiến sự gia tăng của tình trạng 
kháng thuốc, và các hành động nhằm ngăn chặn tình trạng 
này – như các dịch vụ y tế đích, mở rộng hỗ trợ y tế dựa vào 
cộng đồng, và triển khai các loại thuốc và chẩn đoán mới – 
đang không được tăng cường đầy đủ.

Tiếp cận với thuốc và y tế đang bị đe dọa bởi một số nhóm lợi 
ích vì lợi nhuận. Một số công ty dược phẩm, cùng với các chính 
trị gia và các nhà đàm phán thương mại làm việc vì lợi ích của 
khối vì lợi nhuận, đang tiến hành các hành động để kiếm được 
lợi nhuận tối đa và ngăn cản việc sử dụng tính linh hoạt của 
TRIPS. Những hành động này đi kèm cái giá từ chi tiêu ngân 
sách nhà nước và tiền túi của người bệnh và các hộ gia đình, 
trong nhiều trường hợp cái giá này là mức độ tiếp cận của con 
người với thuốc và sự tiến bộ của y tế công cộng. 

Hỗ trợ phát triển quốc tế cho y tế từ các quốc gia giàu có nhất 
trên thế giới đã chững lại, với mức hỗ trợ không đầy đủ dành 
cho các ứng phó chống lại ba bệnh và sự rút đi của viện trợ 
nước ngoài cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. 

Rất nhiều quốc gia thu thập thấp và trung bình chưa sẵn sang 
để mở rộng quy mô chương trình chống lại các đại dịch này do 
hệ thống y tế yếu kém; thiếu các chương trình đích phù hợp, 
bao gồm chương trình dựa vào cộng đồng; và các thách thức 
kinh tế và chính trị trong nước trong việc huy động nguồn lực 
cho y tế.



GFAN reo hồi chuông báo động! 

Nếu không hành động, đại dịch HIV, Lao và Sốt rét sẽ tiếp 

diễn và có khả năng bùng phát.

Các tổ chức toàn cầu, bao gồm Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, 
Lao và Sốt rét, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNAIDS, Liên minh các 
đối tác phòng, chống Lao, và Tổ chức hợp tác đẩy lùi Sốt rét đã đặt 
ra các mục tiêu đầy tham vọng.

Tuy nhiên, dự liệu hiện nay cho thấy thế giới sẽ không đạt được 
các mục tiêu đặt ra cho năm 2020. Các chiến lược toàn cầu, các 
mục tiêu phát triển bền vững, và khẩu hiệu chính trị đã tách rời 
khỏi thực tế mà nhiều quốc gia triển khai hoạt động đang phải 
đối mặt.

Nếu thế giới chỉ duy trì mức đầu tư và chương trình hiện nay chống lại ba 
căn bệnh, mục tiêu toàn cầu cho năm 2025 và 2030 sẽ không đạt được. 

Mức tài trợ cố định và giảm thiểu từ các nhà tài trợ quốc tế, với giả định về 
tiến bộ thông qua hiệu quả cao hơn và tăng cường đầu tư trong nước ở các 
quốc gia triển khai hoạt động, sẽ khiến thế giới đi chệch hướng trong nỗ 
lực để kiểm soát và chấm dứt các đại dịch. Tài trợ cố định đang đẩy thế giới 
đi sai hướng. 

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.



US$46  

BILLION

FUNDING NEEDED 

ANNUALLY

GLOBAL

  F
UND

US$

16.8–18  

billion

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:

1. 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 ít nhất $16,8 tới $18 
tỷ cần được đầu tư thông qua Vòng bổ sung tài trợ 
lần thứ 6 của Quỹ Toàn cầu (2020-2022). Con số này 
sẽ phản ảnh mức gia tăng tối thiểu 22% so với con 
số $11.9 tỷ được cam kết tại Vòng bổ sung tài trợ lần 
thứ 5 (2017-2019). 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.

2.  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. 

3.  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.   

4. 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. 

5. 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. 



Vận động tăng tài trợ cho Quỹ Toàn cầu:
Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét hiện đang xây 
dựng mô hình đầu tư và quy trình bổ sung tài trợ lần thứ 6 để 
huy động nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu trong ba năm 
2020–2022. 

Mô hình đầu tư và quy trình bổ sung tài trợ sẽ dựa trên mục tiêu 
của các ứng phó với đại dịch và các tính toán nhu cầu đầu tư do 
WHO, UNAIDS, Liên minh các đối tác phòng, chống Lao và Tổ 
chức hợp tác đẩy lùi Sốt rét đưa ra. Quỹ Toàn cầu dự kiến đưa ra 
mô hình đầu tư và quy trình bổ sung tài trợ vào cuối năm 2018 
hoặc đầu năm 2019. 

Vòng bổ sung tài trợ lần thứ 5 gần đây nhất, đã tăng cam kết cho 
năm 2017–2019, Quỹ Toàn cầu đã đảm bảo có được cam kết $13 
tỷ từ nhà tài trợ. Đây là số tài trợ đáng kể, quan trọng nhưng chỉ 
thể hiện một phần nhu cầu đầu tư do các đối tác kỹ thuật đưa ra. 

Những nhà vận động cần khuyến khích Quỹ Toàn cầu và tất cả 
các cơ quan tài trợ quốc tế đưa ra mục tiêu tham vọng cho 
chương trình và đầu tư để chấm dứt ba đại dịch.

 

Hãy xem website của GFAN tại www.globalfundadvocatesnet-
work.org để biết thêm thông tin về các cơ hội vận động sắp 
tới, bao gồm: 

Hãy nêu tiếng nói của bạn! 

Lúc này là thời điểm để hành 
động.


