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1     Giới thiệu 
 

1.1 Mục đích của tài liệu và cử tọa đích 
 

Các đợt bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola hay Marburg là vấn đề y tế công cộng lớn ở các nƣớc 

châu Phi vùng cận Sahara. Trong tổng số 2 870 ca bệnh do vi rút Marburg và Ebola đƣợc ghi nhận 

trong thời gian từ 1967 đến tháng 6/ 2011, có 270 (9%) trƣờng hợp là cán bộ y tế. Nhằm mục đích cung 

cấp cho cán bộ y tế ở các khu vực có nguy cơ một công cụ làm việc để chống lại bệnh do vi rút Ebola 

(EVD) hay bệnh do vi rút Marburg (MVD) một cách hiệu quả, Văn phòng WHO Khu vực châu Phi 

(AFRO), Văn phòng WHO Khu vực Đông Địa Trung Hải (EMRO), trụ sở của WHO và các đối tác đã 

biên soạn tài liệu: Dịch bệnh do vi rút Ebola và Marburg: chuẩn bị ứng phó, cảnh báo, kiểm soát và 

đánh giá. 

 
Cử tọa đích chủ yếu của tài liệu này là các cán bộ y tế tuyến huyện (bác sĩ, điều dƣỡng và nhân viên 

cứu thƣơng), cũng nhƣ các cán bộ y tế tuyến tỉnh và trung ƣơng chịu trách nhiệm về kiểm soát dịch 

bệnh, Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) và các cơ quan đầu mối quốc gia (NFPs). 

 
Mục tiêu của tài liệu này là mô tả các biện pháp chuẩn bị ứng phó, cảnh báo, kiểm soát và đánh giá 

đã đƣợc áp dụng thành công trong các đợt bùng phát dịch trƣớc. Cần áp dụng những biện pháp này 

trong bốn giai đoạn sau: 

(1)  Chuẩn bị ứng phó  trƣớc khi dịch bùng phát  

(2)  Cảnh báo (phát hiện, điều tra, đánh giá nguy cơ) 

(3)  Ứng phó bùng phát dịch và hoạt động kiềm chế dịch. 

(4)  Đánh giá sau đợt bùng phát dịch. 

 
1.2 Đặt vấn đề 

 
Virut Marburg và Ebola thuộc họ Filoviridae (Filovirus). Vi rút Ebola gồm năm chủng khác nhau: 

Bundibugyo, Côte d’Ivoire, Reston, Sudan, và Zaïre. Chỉ có một chủng vi rút Marburg. Vi rút 

Marburg và các các phân nhóm Zaïre, Sudan và Bundibugyo của vi rút Ebola gắn liền với các đợt bùng 

phát dịch sốt xuất huyết (VHF) lớn, với đặc điểm là có khả năng lây truyền từ ngƣời sang ngƣời và tỷ lệ 

tử vong cao, từ 25%–90%, còn các phân nhóm Côte d’Ivoire và Reston cho tới nay chƣa đƣợc xác định 

có liên quan đến đợt bùng phát dịch VHF nào ở ngƣời. 

 
Từ khi đƣợc phát hiện vào năm 1976, bệnh EVD chủ yếu xảy ra ở các nƣớc châu Phi vùng cận 

Sahara (Phụ lục 1). Những ca bệnh  EVD  đầu tiên đƣợc phát hiện ở Cộng hòa Dân chủ Công Gô  

(DRC)  và ở Sudan  (1976), và từ đó đến nay đã có các đợt dịch bệnh EVD xảy ra ở DRC (1977, 1995, 

2007, 2008), Sudan (1979, 2004), Gabon (1994, 1996, 2001, 2002), Uganda (2000, 2007), Cộng hòa 

Công Gô (2001, 2002, 2003, 2005), Guinea (2014), Liberia (2014), và Sierra Leone (2014)  (Hình 1). 

Năm 1994, Côte d’Ivoire ghi nhận trƣờng hợp một kỹ thuật viên phòng xét nghiệm bị nhiễm vi rút 

Ebola Côte d’Ivoire khi thực hiện mổ xác một con tinh tinh bị nhiễm vi rút.  Không có trƣờng hợp lây 

nhiễm thứ phát nào xảy ra, và bệnh nhân đã khỏi bệnh. 

 
Bệnh MVD cũng xảy ra ở Châu Phi (Phụ lục 2). Bắt đầu từ năm 1967, những ca bệnh MVD đầu tiên 

đƣợc ghi nhận ở Uganda. Sau đó có thêm những báo cáo khác về các ca bệnh riêng lẻ, và các đợt bùng 

phát dịch MVD đã đƣợc ghi nhận ở  Zimbabwe (1975), Kenya (1980, 1987), DRC (1994, 1998-2000), 

Angola (2005), và Uganda (2007). Nam Phi báo cáo về các đợt bùng phát dịch bệnh Marburg (1975) 

sau khi có bệnh nhân MVD nhập cảnh từ Zimbabwe và dịch bệnh Ebola (1996) sau khi có bệnh nhân 

EVD nhập cảnh từ Gabon. Ở những nƣớc khác ngoài châu Phi, vào năm 1967, việc nhập khẩu từ 

Uganda loài khỉ xanh (Cercopithecus aethiops) bị nhiễm vi rút đã dẫn đến các đợt bùng phát dịch bệnh 

MVD ở Đức và Nam Tƣ, khiến 32 ngƣời tử vong. Năm 2008, Hà Lan và Hoa Kỳ (USA) mỗi nƣớc ghi 

nhận có một trƣờng hợp nhiễm vi rút Marburg. Cả hai bệnh nhân – là khách du lịch – trƣớc đó đã đến 

thăm một hang động trong rừng Maramagambo ở Đông Nam Uganda. 
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Hình 1. Phân bố địa lý của các đợt bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola và Marburg ở 

Châu Phi (1967-2014) 
 

 
 

 
 

Lây truyền  

 
Ở Châu Phi, loài dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae đƣợc coi là vật chủ tự nhiên của Filovirus – là 

những vi rút gây bệnh do vi rút Marburg và Ebola. Dơi ăn quả loài Rousettus đƣợc coi là vật chủ tiềm 

tàng của vi rút Marburg, và dơi thuộc các chi Hypsignathus, Epomops, và Myonycteris có thể là vật chủ 

của vi rút Ebola. Mặc dù vậy, bệnh do vi rút Ebola và Marburg cũng đã đƣợc phát hiện ở các loài dơi 

khác. Phân bố địa lý của bệnh do vi rút Ebola và Marburg có lẽ tƣơng ứng với phân bố địa lý của dơi 

ăn quả thuộc họ Pteropodidae. Kết quả là, bệnh do vi rút Ebola và Marburg đƣợc xem là bệnh lƣu 

hành ở khắp các nƣớc châu Phi vùng cận Sahara (Hình 1). 

 
Ở Châu Phi, các trƣờng hợp nhiễm bệnh do vi rút Ebola ở ngƣời là qua tiếp xúc với tinh tinh, gôrila, 

khỉ, dơi thuộc loài Hypsignathus và Epomops, linh dƣơng, và nhím bị nhiễm bệnh (Hình 2).  Phần lớn 

các trƣờng hợp nhiễm vi rút Marburg nguyên phát (chỉ dẫn) xảy ra sau khi lƣu lại một thời gian dài 

trong hoặc gần các mỏ hoặc hang có loài dơi Rousettus sinh sống. 

Những nước có các vụ dịch do vi rút Ebola hay Marburg 

Những nước phát hiện vi rút Ebola hay Marburg trong chẩn đoán huyết thanh 

Khu vực sinh sống của dơi ăn quả 

Địa điểm có dịch hoặc ca bệnh do vi rút Ebola 

Địa điểm có dịch hoặc ca bệnh do vi rút Marburg 

(Ca bệnh nhập cảnh) 
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Hình 2. Giả thiết về sự lây truyền vi rút Ebola qua tiếp xúc giữa ngƣời – động vật  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. Giả thiết về sự lây truyền vi rút Marburg qua tiếp xúc giữa ngƣời – động vật  

1. Ổ chứa vi rút: dơi ăn quả 

Vi rút tồn tại trong dơi ăn quả. Dơi reo rắc vi 

rút khi di trú 

2. Bệnh dịch động vật ở các loài linh 
trưởng   
Dơi ăn quả nhiễm vi rút tiếp xúc trực tiếp 
hoặc gián tiếp với các động vật khác và 
truyền bệnh, đôi khi gây ra những vụ dịch 
lớn ở gôrila, tinh tinh, khỉ và các động vật 
có vú khác (VD. Linh dương) 

3. Nhiễm bệnh nguyên phát ở người 

Các trường hợp nhiễm bệnh ở người 

là qua tiếp xúc trực tiếp với dơi bị 

bệnh (hiếm gặp) hoặc do xử lý động 

vật chết hoặc ốm tìm thấy trong 

rừng (thường gặp hơn)  

4. Lây nhiễm thứ phát 

Lây nhiễm thứ phát từ người sang người 

xảy ra do tiếp xúc trực tiếp với máu, 

chất thải, cơ quan hoặc dịch tiết của 

người bị bệnh. Nguy cơ lây nhiễm rất 

cao khi trực tiếp chăm sóc người bệnh 

hoặc xử lý xác chết (tang lễ) 

1.Ổ chứa vi rút: dơi ăn quả 

Vi rút tồn tại trong dơi thuộc loài 

Roussettus; ban ngày loài dơi này 

thường ngủ trong các hang động hay 

mỏ. Dơi reo rắc vi rút khi di trú 

Bệnh dịch động vật ở các loài linh trưởng   
Ban đêm dơi Roussettus rời khỏi hang để 
ăn quả trong rừng nhiệt đới. Việc dơi 
truyền bệnh cho động vật hoang dã, đặc 
biệt là khỉ, có thể xảy ra, song hiếm gặp. 
Con người có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc 
với khỉ hoặc động vât hoang dã bị nhiễm 
bệnh  

2. Nhiễm bệnh nguyên phát ở 

người 

Phần lớn các trường hợp nhiễm 

bệnh nguyên phát do vi rút 

Marburg  xảy ra sau khi lưu lại một 

thời gian dài trong hoặc gần các 

mỏ hoặc hang có loài dơi 
Rousettus sinh sống. Bệnh có thể 

lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp 

với dơi hoặc qua không khí 

3. Lây nhiễm thứ phát 

Lây nhiễm thứ phát từ người sang 

người xảy ra do tiếp xúc trực tiếp với 

máu, chất thải, cơ quan hoặc dịch 

tiết của người bị bệnh. Nguy cơ lây 

nhiễm rất cao khi trực tiếp chăm sóc 

người bệnh hoặc xử lý xác chết (tang 

lễ) 
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Bệnh do vi rút Ebola và Marburg lây truyền từ ngƣời sang ngƣời qua tiếp xúc trực tiếp với máu, chất 

thải, cơ quan hoặc dịch tiết của ngƣời bị bệnh, đặt cán bộ y tế và cộng đồng trƣớc nguy cơ. Nghi thức 

tang lễ trong đó ngƣời thân và bạn bè tiếp xúc với thi thể của ngƣời đã khuất cũng dóng vai trò quan 

trọng trong lây truyền vi rút. Cán bộ y tế bị nhiễm vi rút khi điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh do vi rút 

Ebola và Marburg, qua tiếp xúc gần mà không áp dụng đầy đủ biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và thủ 

tục chăm sóc cách ly. Cho tới nay đã có khoảng 9% nạn nhân của vi rút Ebola hay Marburg là cán bộ 

y tế. 

 
Trong các đợt bùng phát dịch EVD và MVD, việc tuân thủ chặt chẽ các hƣớng dẫn an toàn sinh học (tức 

là thực hành phòng xét nghiệm phù hợp, biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, thủ tục chăm sóc cách ly, 

sử dụng phƣơng tiện phòng hộ cá nhân của các cán bộ y tế chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, khử trùng 

các vật dụng và khu vực bị ô nhiễm, mai táng an toàn, v.v.) có thể ngăn chặn dịch lây lan và giảm số 

nạn nhân. 

 
Để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, điều quan trọng là phải xây dựng các chiến dịch huy động xã hội toàn 

diện với các can thiệp khả thi, phù hợp về văn hóa và hợp lý về kỹ thuật cho các quần thể bị ảnh hƣởng.  

Những biện pháp nhạy cảm và cần thiết này giúp phát hiện các hành vi có thể khiến ngƣời dân có nguy 

cơ mắc bệnh, và có ý nghĩa quan trọng trong việc ủng hộ việc chấp nhận những thực hành có thể 

giúp phòng chống nhiễm khuẩn hoặc giảm thiểu lây truyền bệnh trong cộng đồng. Trong các đợt 

bùng phát dịch, các chƣơng trình huy động xã hội giúp những quần thể bị ảnh hƣởng hiểu và tuân 

thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh mà bệnh nhân và ngƣời thân của họ có thể thấy là quá khắt 

khe, nhƣ cách ly ngƣời ốm chẳng hạn. 

 
Những bệnh nhân nặng cần đƣợc điều trị triệu chứng và chăm sóc tích cực. Hiện chƣa có biện pháp 

điều trị đặc hiệu hay vắc xin phòng vi rút Ebola cũng nhƣ Marburg. Một số vắc xin phòng Ebola đang 

đƣợc phát triển, nhƣng sẽ phải mất vài năm trƣớc khi có thể sản xuất những vắc xin đó để các đội ứng 

phó dịch làm việc tại thực địa sử dụng. Tƣơng tự nhƣ vậy, có một số loại thuốc ứng cử viên có vẻ khả 

quan, song mức độ an toàn và hiệu quả chữa bệnh ở ngƣời vẫn chƣa đƣợc rõ. 

 
Filovirus là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số biện pháp phòng ngừa cần đƣơc 

áp dụng khi xử lý chúng. Các xét nghiệm trên vi rút – thử nghiệm tiêm vắc xin cho động vật, nuôi 

cấy tế bào hoặc mẫu bệnh phẩm – đều mang lại nguy cơ thảm họa sinh học rất lớn và WHO khuyến cáo 

những xét nghiệm nhƣ vậy chỉ đƣợc thực hiện trong các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 4 

(BSL4; lây nhiễm cao/ngăn chặn tối đa). Ngƣợc lại, phòng xét nghiệm có thể thực hiện những xét 

nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm đã đƣợc bất hoạt (bằng chất khử khuẩn, tia gamma, formaldehyde, 

nhiệt, v.v.) để xác định chẩn đoán bằng cách phát hiện RNA của vi rút hay kháng thể chống hai loại vi 

rút này. 
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Khung 1. Sự cần thiết phải chú ý tới các trang trại nuôi lợn  

 
Trong năm 2008-09, sau một đợt bùng phát dịch hội 

chứng rối loại sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS), 

ngƣời ta đã phân lập đƣợc vi rút Ebola Reston ở 

Philippines. Đồng thời thử nghiệm tiêm vắc xin cho 

động vật trong phòng thí nghiệm cho thấy lợn có 

nguy cơ cao nhiễm vi rút Ebola Zaïre, và vi rút này 

có thể sinh sản và lây lan ở lợn. Vì vậy các trang 

trại lợn trong vùng có dịch đƣợc coi là những địa 

điểm khuếch đại vi rút và nguy cơ đi kèm phải 

đƣợc quản lý. 

 
Đẻ giảm bớt nguy cơ vi rút Ebola hay Marburg khuếch đại ở lợn, các cơ quan 

y tế công cộng và sức khỏe động vật cần phải: 

- tiến hành đánh giá nguy cơ để xác định xem có trang trại lợn nào ở gần vùng 

dịch không; 

- triển khai các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn lây truyền bệnh từ lợn sang 

ngƣời, bao gồm tăng cƣờng hệ thống sản xuất thực phẩm; 

- khống chế ổ dịch bệnh do vi rút Ebola trong các quần thể lợn; 

- áp dụng các biện pháp an toàn sinh học phù hợp để ngăn chặn dơi làm lây 

truyền vi rút Ebola sang các quần thể lợn. 

 
Tham khảo Phần 5.10.3 để biết thêm thông tin. 
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Chƣơng 1 – GIỚI THIỆU – Những thông điệp chính 
 

 

 Bệnh do vi rút Ebola và Marburg lây truyền từ ngƣời sang ngƣời qua 

máu, dịch tiết cơ thể hay các vật dụng bị ô nhiễm. 
 

 

 Cần tuân thủ chặt chẽ các hƣớng dẫn an toàn sinh học để ngăn chặn dịch 

lây lan và giảm số nạn nhân. 
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2     Chiến lƣợc chung 
 

Vi rút Ebola và Marburges xâm nhập dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae; tỷ lệ mắc bệnh (tỷ lệ động vật 

nhiễm vi rút) thay đổi theo mùa và theo thành phần của quần thể (tỷ lệ dơi non không có miễn dịch dễ 

bị lây từ dơi trƣởng thành nhiễm vi rút mạn tính) (Hình 4). 

 
Trong rừng nhiệt đới, dơi ăn quả mang vi rút tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với các động vật khác và 

lây truyền vi rút, đôi khi gây ra những đợt bùng phát dịch lớn ở tinh tinh, gôrila và các động vật linh 

trƣởng khác (Hình 4). Vi rút Ebola có thể lây truyền sang ngƣời qua tiếp xúc trực tiếp với dơi bị nhiễm 

bệnh hay tiếp xúc với tinh tinh, gôrila, khỉ, linh dƣơng và nhím nhiễm vi rút bị ốm hoặc chết trong 

rừng. Vi rút Marburg có thể lây truyền sang ngƣời khi lƣu lại lâu trong các hang động hoặc mỏ có 

những đàn dơi ăn quả lớn trú ngụ. 

 
Hình 4. Ebola: Đƣờng cong thể hiện tỷ lệ mắc bệnh ở ngƣời và động vật và tại điểm tiếp xúc 

giữa ngƣời và động vật 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bệnh do vi rút Ebola và Marburge lƣu hành ở dơi và khỉ trƣớc khi xảy ra các đợt bùng phát dịch ở 

ngƣời. Do đó, chiến lƣợc phòng, chống dịch bệnh bao gồm những giai đoạn sau: 

(1) Chuẩn bị ứng phó trƣớc khi dịch bùng phát  

(2)    Cảnh báo (phát hiện, điều tra, đánh giá nguy cơ) 

(3)   Ứng phó bùng phát dịch và hoạt động kiềm chế dịch. 

(4)   Đánh giá sau đợt bùng phát dịch. 

 

Tỷ lệ nhiễm vi rút Ebola ở dơi ăn quả 

Số động vật linh trưởng nhiễm bệnh do 

vi rút Ebola  

Số ca mắc bệnh do vi rút Ebola ở người  

Các đợt bùng phát dịch ở động vật 

Các đợt bùng phát 

dịch ở người 
Môi trường khí 

hậu thực vật 

Số ca mắc 

Số ngày 

Vi rút khuếch 

đại ở người 

Vi rút khuếch 

đại ở động vật 

Lây truyền 

Lây truyền 

Lưu hành ở dơi ăn quả 

Lây truyền 
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2.1 Trƣớc dịch: giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát  
 

Trong giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát, các dịch vụ y tế công cộng cần thiết lập hệ thống giám sát để 

phát hiện các trƣờng hợp sốt xuất huyết (VHF). Song nếu chỉ giám sát phát hiện ca bênh VHF ở ngƣời 

thôi là chƣa đủ. 

 
Các vụ dịch bệnh do vi rút Ebola ở động vật thƣờng xảy ra trƣớc khi xuất hiện các ca bệnh ở ngƣời, 

song những đợt bùng phát dịch ở động vật thƣờng ít khi đƣợc phát hiện. Do đó việc kết hợp với các hệ 

thống giám sát tỷ lệ tử vong của động vật hoang dã có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động cảnh báo 

nhanh của cơ quan y tế công cộng. Chiến lƣợc này sử dụng giám sát tỷ lệ tử vong ở động vật nhƣ một 

hệ thống cảnh báo sớm để kích hoạt việc triển khai chƣơng trình phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ 

xảy ra bùng phát dịch ở ngƣời. 

 
Trong giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát cũng cần tăng cƣờng thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

chuẩn ở tất cả các cơ sở y tế. Những biện pháp này giúp làm giảm nguy cơ lây truyền tác nhân gây 

bệnh từ những nguồn đã xác định hoặc chƣa rõ. Biện pháp phòng ngừa chuẩn là mức độ kiểm soát 

nhiễm khuẩn tối thiểu cần đƣợc áp dụng khi chăm sóc, điều trị cho mọi bệnh nhân, để tránh tiếp xúc trực 

tiếp với máu và/hoặc dịch tiết cơ thể. Có thể áp dụng những biện pháp này đối với bệnh do vi rút 

Marburg và Ebola, và các bệnh truyền nhiễm khác lây qua máu- hay dịch tiết cơ thể (nhƣ AIDS, viêm 

gan B, và viêm gan C) khi chăm sóc cho bệnh nhân. 

 
Trong giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát cũng cần phải giúp công chúng hiểu về những hành vi tiềm 

ẩn nguy cơ mắc bệnh do vi rút Ebola hay Marburg, và tuyên truyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

chuẩn để phòng, chống nhiễm khuẩn, ví dụ nhƣ rửa tay.  Tùy mức độ sẵn có của nguồn lực,  cơ quan y 

tế có thể tiến hành các hoạt động giáo dục sức khỏe nhằm vào các nhóm đối tƣợng phù hợp trong cộng 

đồng, nhƣ thợ săn,  cán bộ y tế cộng đồng, thầy lang, ngƣời chăm sóc ngƣời bệnh, v.v. 

 
2.2 Cảnh báo: nghi ngờ bệnh do vi rút Ebola hay Marburg 

Khi có báo cáo về ca nghi nhiễm bệnh do vi rút Ebola và Marburg từ hệ thống giám sát, cần phải cử 

ngay đến thực địa một nhóm– đƣợc trang bị phƣơng tiện phòng hộ cá nhân thích hợp – để điều tra về 

tin đồn, đánh giá nguy cơ bùng phát dịch, thu thập mẫu bệnh phẩm và gửi đến phòng xét nghiệm tham 

chiếu quốc gia, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát ban đầu cho tới khi nhận đƣợc kết quả xét 

nghiệm. 

 
2.3 Trong vụ dịch: giai đoạn dịch lây lan 

 
Khi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola hay Marburg, các đội ứng phó dịch phải triển khai 

chiến lƣợc đa ngành kiềm chế bùng phát dịch, gồm: 

 
(a)  Phối hợp các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và huy động nguồn lực  

 
(b)  Xây dựng hệ thống giám sát để phát hiện các ca bệnh do vi rút Ebola hay 

Marburg, giám sát những ngƣời tiếp xúc trong thời gian 21 n gà y  sau lần phơi nhiễm 

cuối cùng, và chuyển họ sang khoa cách ly nếu thấy xuất hiện dấu hiệu bệnh 

 
(c)  Xúc tiến chƣơng trình can thiệp xã hội và hành vi nhằm thông báo cho công chúng và 

khuyến khích áp dụng các thực hành giảm thiểu lây lan dịch trong cộng đồng  

 
(d)  Quản lý lâm sàng đối với bệnh nhân mắc bệnh do vi rút Ebola và Marburg trong 

khu vực bị ảnh hƣởng, tuân thủ năm quy tắc sau: 

 Tôn trọng nhân phẩm và quyền của ngƣời bệnh và gia đình họ 

 Thiết lập khu vực cách ly và áp dụng biện pháp chăm sóc cách ly phòng ngừa  
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 Tổ chức việc chuyển bệnh nhân từ nhà vào khu vực cách ly một cách an toàn  

 Thực hiện mai táng an toàn, tôn trọng tục lệ và nghi lễ an táng  

 Hỗ trợ tâm lý xã hội phù hợp cho cán bộ y tế, bệnh nhân, gia đình họ, và cộng đồng nơi 

họ sinh sống 

 
(e)  Áp dụng hoặc tăng cƣờng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu vực bị ảnh 

hƣởng và xung quanh. 

 
2.4 Sau dịch: giai đoạn sau đợt bùng phát dịch 

 
Sau khi hết dịch, Tiếp tục các hoạt động của giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát. Trong tuyên bố chính 

thức sau đợt bùng phát dịch cần cảm ơn các bên hữu quan và các đối tác, và bày tỏ sự đoàn kết và 

cảm thông với những quần thể bị ảnh hƣởng. Nhớ phải tiến hành đánh giá  công tác quản lý dịch 

bệnh và viết báo cáo cuối đợt dịch. Cần giữ lại tất cả hồ sơ về đợt bùng phát dịch có thể sử dụng làm tài 

liệu tham khảo cho các nƣớc và cộng đồng quốc tế. 

 
Hình 5 minh họa bốn giai đoạn chính của chiến lƣợc can thiệp đƣợc khuyến cáo áp dụng. 

 
Hình 5. Chiến lƣợc phòng, chống bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola hay Marburg  

Tỷ lệ nhiễm vi rút Ebola ở dơi ăn quả 

Số động vật linh trưởng nhiễm bệnh 

do vi rút Ebola  

Số ca mắc bệnh do vi rút Ebola ở người  

Đáp ứng 

nhanh 

Phát hiện sớm dịch 

bệnh ở động vật và các 

ca bệnh ở người 

Kiểm soát cơ 

hội truyền bệnh 

Lưu {: những khu vực 

màu vàng thể hiện các 

trường hợp có thể 

ngăn chặn bằng hoạt 

động kiềm chế dịch 

Số ca mắc 

Số ngày 

Chuẩn bị ứng phó Cảnh báo Kiểm soát Đánh giá 
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2.5 Sử dụng tài liệu này nhƣ thế nào 
 

 
 

Không nên sử dụng tài liệu này nhƣ một phƣơng pháp luận có tính quy tắc. Tài liệu đƣợc biên soạn để 

tạo thuận lợi cho công tác lập kế hoạch hành động ở tuyến huyện bằng cách mô tả một loạt hoạt động 

đƣợc khuyến cáo áp dụng cho mỗi giai đoạn sau (Hình 6): 

(1) Chuẩn bị ứng phó trƣớc khi dịch bùng phát 

(2) Cảnh báo ((phát hiện, điều tra, đánh giá nguy cơ)  

(3) Ứng phó bùng phát dịch và hoạt động kiềm chế dịch  

(4) Đánh giá sau đợt bùng phát dịch. 

 
Hình 6. Các vụ bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola và Marburg: Chuẩn bị ứng phó, cảnh báo, 

kiểm soát và đánh giá 

Các vụ bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola và Marburg: Chuẩn 

bị ứng phó, cảnh báo, kiểm soát và đánh giá 

1. Chuẩn bị ứng phó 2. Cảnh báo 
3. Kiểm soát 4. Đánh giá 

Hệ thống 

giám sát VHF 

Biện pháp phòng 

ngừa nhiễm khuẩn 

Chương trình nâng 

cao sức khỏe

Phối hợp với dịch vụ 

sức khỏe động vật 

Cảnh báo sớm ở 

động vật: cần làm gì? 

Điều tra dịch 

tễ học 

Thu thập và vận 

chuyển mẫu 

Đánh giá nguồn 

lực và nhu cầu địa 

phương 

Giải thích kết quả 

xét nghiệm 

Đưa ra quyết định 

Thông qua và triển 

khai các chiến lược 

kiểm soát dịch  

Phối hợp 

Giám sát và phòng  

xét nghiệm 

Can thiệp xã hội 

Báo chí 

Quản lý ca bệnh 

Hỗ trợ tâm lý xã hội 

Các vấn đề đạo đức 

Hậu cần 

Môi trường  

Tuyên bố hết dịch  

Tiếp tục các hoạt động 

xã hội và giải quyết vấn 

đề kz thị 

Tiếp tục các hoạt 

động của giai đoạn 

trước dịch 

Viết báo cáo cuối 

đợt dịch  

Lưu hồ sơ  

Đánh giá công tác quản 

lý dịch bệnh 
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Chƣơng 2 – CHIẾN LƢỢC CHUNG – Những thông điệp chính 
 

 

 Tài liệu này đƣợc biên soạn để tạo thuận lợi cho công tác lập kế hoạch 

hành động ở tuyến huyện cho từng giai đoạn sau: 

1) chuẩn bị ứng phó trƣớc khi dịch bùng phát; 

2) cảnh báo (phát hiện, điều tra, đánh giá nguy cơ); 

3) ứng phó bùng phát dịch và hoạt động kiềm chế dịch; 

4) đánh giá sau đợt bùng phát dịch. 
 

 

 Cần có cách tiếp cận phối hợp đa ngành để phòng, chống dịch bệnh. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chƣơng 3. 

TRƢỚC DỊCH: CẦN PHẢI 

LÀM GÌ TRONG GIAI 

ĐOẠN TRƢỚC KHI DỊCH 

BÙNG PHÁT? 
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3 Trƣớc dịch: Cần phải làm gì trong giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát? 
 

3.1 Thiết lập hệ thống giám sát bệnh sốt xuất huyết  
 

3.1.1 Giai đoạn 1. Đẩy mạnh giám sát thƣờng xuyên để phát hiện các trƣờng hợp sốt xuất 

huyết 
 

 
 Áp dụng Định nghĩa của tỉnh hoặc quốc gia về ca bệnh chuẩn nêu trong Hƣớng dẫn Kỹ thuật cho 

Tích hợp giám sát và ứng phó dịch bệnh (IDS) (Phụ lục 3A). 

 Phổ biến định nghĩa ca bệnh trong các cơ sở y tế. 

 Sử dụng định nghĩa ca bệnh chuẩn trong giám sát thƣờng xuyên. 

 Tìm kiếm phát hiện các trƣờng hợp nghi ngờ sốt xuất huyết (VHF) một cách hệ thống trong các 

chuyến giám sát. 

 Báo cáo ngay bất kỳ trƣờng hợp nào phù hợp với định nghĩa ca bệnh. 

 Tập huấn/bồi dƣỡng nhân viên về giám sát VHF. 

 Nâng cao nhận thức của cán bộ y tế tuyến huyện về các yêu cầu về năng lực giám sát nêu trong 

Điều lệ Y tế Quốc tế (Phụ lục 34). 
 

 
 

3.1.2 Giai đoạn 2. Triển khai giám sát dựa vào cộng đồng 
 

 Giải thích và phổ biến hệ thống cảnh báo sớm trong cộng đồng. 

 Xác định những ngƣời có năng lực (nhân viên y tế cộng đồng,  tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ, lãnh 

đạo tôn giáo, bà đỡ, thầy lang, trƣởng làng,  v.v.)  và bồi dƣỡng cho họ về giám sát dựa vào cộng 

đồng. 

 Đều đặn tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe trong cộng đồng, đặc biệt cho những ngƣời sống 

trong khu vực có nguy cơ và những ngƣời tham gia các hoạt động có nguy cơ cao (thợ săn, thợ mỏ, 

và những ngƣời khác). 

 Phổ biến các định nghĩa ca bệnh đơn giản để sử dụng trong cộng đồng. 

 Động viên những ngƣời có năng lực thông báo cho cơ sở y tế hoặc cán bộ y tế bất kỳ nghi ngờ hay 

tin đồn nào và áp dụng các thực hành vệ sinh cơ bản. 

 Cung cấp phản hồi cho những ngƣời có năng lực trong cộng đồng về tình trạng của những tin đồn 

đƣợc báo cáo. 
 

 
 

3.1.3 Giai đoạn 3.  Xây dựng hệ thống thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu 

bệnh phẩm 
 

 
 Đảm bảo có sẵn vật tƣ phục vụ công tác lấy mẫu bệnh phẩm và phƣơng tiện phòng hộ cá nhân 

(PPE) ở các huyện có nguy cơ dịch bệnh. 

 Nắm vững và áp dụng hƣớng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm từ các ca nghi mắc VHF, đóng gói, bảo quản 

và vận chuyển mẫu (Phụ lục 6). 

 Đảm bảo có đủ hộp và thùng đựng để đóng gói ba lớp mẫu bệnh phẩm từ các ca nghi mắc VHF 

(Phụ lục 7). 

 Đảm bảo có sẵn địa chỉ chính xác của (các) phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia. 

 Nắm vững tuyến đƣờng vận chuyển mẫu tới phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia. 

 Hợp tác với (các) phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia. 
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Lƣu ý:   phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia có trách nhiệm chuyển tiếp mẫu tới các phòng xét 

nghiệm quốc tế là trung tâm phối hợp phân tích bệnh do vi rút Ebola hay Marburg của WHO (Phụ lục 

8). 

 
3.1.4 Giai đoạn 4.  Thiết lập /hoặc củng cố các ban quản lý dịch và đội phản ứng nhanh 

 

 
 Xây dựng hoặc rà soát lại năng lực của các ban quản lý dịch và đội phản ứng nhanh. 

 Chỉ định thành viên của ban quản lý dịch và đội phản ứng nhanh 

 Đảm bảo các ban quản lý dịch và đội phản ứng nhanh có thành phần đa ngành. 

 Đảm bảo các ban quản lý dịch và đội phản ứng nhanh có hoạt động. 

 Tổ chức họp định kỳ để xem xét tình hình dịch tễ và dự trữ thuốc men, trang thiết bị và các vật tƣ 

cần thiết khác. 
 

 
 

 

3.2 Biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế 
 

3.2.1 Giai đoạn 5. Áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế 
 

 
 

 Phổ biến Bản ghi nhớ về biện pháp phòng ngừa chuẩn trong cơ sở y tế (Phụ lục 13). 

 Tập huấn cán bộ y tế về biện pháp phòng ngừa chuẩn trong cơ sở y tế. 

 Niêm yết hƣớng dẫn biện pháp phòng ngừa chuẩn tại cơ sở y tế. 

 Triển khai các biện pháp phòng ngừa chuẩn tại cơ sở y tế. 

 Đảm bảo có đầy đủ vật tƣ cơ bản cho kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (găng tay, khẩu trang y tế, 

áo choàng) và vật tƣ vệ sinh (xà phòng, cồn, v.v.) tại cơ sở y tế. 

 Triển khai tài liệu truyền thông về quản lý an toàn rác thải y tế (Phụ lục 14). 
 

 
 

3.2.2 Giai đoạn 6.  Dự trữ phƣơng tiện phòng hộ cá nhân (PPE) và các vật tƣ cần thiết khác 

cho điều tra dịch tễ học ở tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ƣơng  
 

 
 Xây dựng, quản lý và duy trì, trong điều kiện bảo quản phù hợp, dự trữ tối thiểu PPE, hoá chất khử 

trùng và các vật tƣ cần có khác để áp dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn tƣơng ứng với ba hợp 

phần A (Phụ lục 30) và một hợp phần B (Phụ lục 31) của Bộ trang bị phòng hộ cá nhân (PPE Kit) 

trong danh mục của WHO. 

 Xây dựng, quản lý và duy trì, trong điều kiện bảo quản phù hợp, dự trữ tối thiểu những vật tƣ cần 

thiết phục vụ công tác thu thập và vận chuyển mẫu bệnh phẩm. 

 Cập nhật danh sách cơ sở dây chuyền lạnh, hệ thống quản lý rác thả i ,  mạng lƣớ i  liên lạc viễn 

thông và phƣơng tiện vận chuyển sẵn có đang hoạt động tốt ở các cơ sở y tế tuyến huyện. Xem xét 

việc sửa chữa các trang thiết bị có trục trặc. 

 Dự trữ dự phòng nhiên liệu. 
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3.3 Chƣơng trình nâng cao sức khỏe 
 

3.3.1 Giai đoạn 7. Cải thiện những hành vi liên quan đến sức khỏe trong các nhóm có nguy cơ 

cao và dễ bị tổn thƣơng 
 

 
 

 Xúc tiến và đẩy mạnh thực hành chuẩn phòng, chống nhiễm khuẩn trong cộng đồng; VD. rửa tay, 

an toàn thực phẩm, v.v. 

 Phối hợp với các nhóm giám sát để xúc tiến hoạt động phát hiện sớm và báo cáo trong các nhóm  

nguy cơ cao và dễ bị tổn thƣơng. 

 Phối hợp với nhà chức trách quốc gia/lâm thời để phát hiện các nhóm có nguy cơ và hành vi nguy 

cơ, và khuyến khích áp dụng các thực hành giảm thiểu nguy cơ có tác dụng phòng ngừa lây nhiễm 

hoặc giảm mức độ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Điều chỉnh những thực hành đó cho phù hợp 

với hoàn cảnh địa phƣơng. 

 Xây dựng và phổ biến tài liệu tuyên truyền nâng cao sức khỏe nhƣ một phần của chiến 

lƣợc nâng cao sức khỏe nhằm vào những hoạt động giảm thiểu nguy cơ cụ thể. 

 Nâng cao nhận thức của công chúng về bệnh do vi rút Ebola và Marburg, đặc biệt là nhận thức của 

những nhóm đối tƣợng nhƣ thợ săn, thợ mỏ, bà đỡ và thầy lang, cộng đồng tôn giáo, cán bộ y tế, 

những ngƣời tạo dƣ luận, v.v. 
 

 
 

3.4 Phối hợp với cơ quan chăm sóc sức khỏe thợ mỏ (Marburg) và chăm sóc sức 

khỏe động vật hoang dã (Ebola)  
 

3.4.1 Giai đoạn 8.  Xây dựng hoặc tăng cƣờng liên kết, hợp tác giữa các cơ quan y tế và cơ 

quan y tế ở các mỏ (Marburg) 
 

 
 Thiết lập khung hợp tác. 

 Tổ chức họp định kỳ tại thực địa với các cán bộ giám sát mỏ. 

 Thông báo cho thợ mỏ về bệnh do vi rút Marburg, hành vi nguy cơ và biện pháp phòng ngừa nhiễm 

khuẩn cá nhân. 

 Tiến hành giám sát tình trạng bệnh của thợ mỏ trong khu vực nguy cơ để tạo điều kiện phát hiện sự 

xuất hiện của bệnh do vi rút Marburg. 

 Nếu cơ quan y tế mỏ báo cáo có dịch ở thợ mỏ hoặc có các ca nghi VHF, cơ quan y tế địa phƣơng  

phải cảnh giác và hỗ trợ họ tiến hành điều tra (khảo sát dịch tễ học, thu thập mẫu, vận chuyển mẫu 

tới phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia, v.v.). 
 

 

3.4.2 Giai đoạn 9.  Xây dựng hoặc tăng cƣờng liên kết, hợp tác giữa các cơ quan y tế và cơ 

quan chăm sóc sức khỏe động vật hoang dã (Ebola) 
 

 
 Thiết lập khung hợp tác giữa hai ngành. 

 Tổ chức họp định kỳ tại thực địa với các cán bộ giám sát động vật hoang dã. 

 Thông báo cho cán bộ phụ trách nƣớc và kiểm lâm và thợ săn về bệnh do vi rút Ebola, hành vi nguy 

cơ và biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn cá nhân. 

 Tiến hành giám sát để tạo điều kiện phát hiện sự xuất hiện của bệnh do vi rút Ebola và bệnh tật ở 

thợ săn trong khu vực nguy cơ. 

 Yêu cầu nhân viên chăm sóc động vật hoang dã trong các công viên quốc gia và khu bảo tồn tăng 

cƣờng giám sát phát hiện nguyên nhân gây tử vong ở động vật (nhất là gôrila, tinh tinh và khỉ). 
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3.5 Cảnh báo trƣớc dịch: Cần phải làm gì nếu xét nghiệm mẫu lấy từ động vật 

dƣơng tính với vi rút Ebola hay Marburg?  
 

3.5.1 Giai đoạn 10. Thông báo cho cơ quan thú y và cơ quan y tế công cộng 
 

 
 Cần thông báo ngay cho cả cơ quan thú y và cơ quan y tế công cộng nếu kết quả xét nghiệm mẫu 

lấy từ động vật dƣơng tính với vi rút Ebola hay Marburg. 
 

 
 

3.5.2 Giai đoạn 11.  Tiến hành hoạt động nâng cao nhận thức toàn diện, chiến dịch huy động 

xã hội với trọng tâm thúc đẩy các hành vi giảm thiểu nguy cơ và bảo vệ sức khỏe cụ thể   
 

 
 Ngay sau khi đƣa ra cảnh báo về các ca bệnh đã đƣợc xác định ở động vật, Bộ Y tế cần tổ chức 

các đội ứng phó dịch. 

 Các đội ứng phó dịch cần chuẩn bị một chiến dịch nâng cao nhận thức và huy động xã hội tập trung 

vào hành vi để ngăn chặn không để vi rút thâm nhập vào cộng đồng dân cƣ và lây lan. 

 Chiến dịch phòng, chống dịch cần phải: 

-  thông báo cho công chúng về bệnh dịch, về những hành vi nguy cơ, và các biện pháp kiểm soát lây 

nhiễm cho cá nhân và cộng đồng; 

- tiến hành chiến dịch huy động xã hội toàn diện để thúc đẩy áp dụng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, và  

- tăng cƣờng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản tại cơ sở y tế. 
 

 
 

3.5.3 Giai đoạn 12. Đội ứng phó dịch 
 

 
 Đội ứng phó dịch cần phải: 

- đẩy mạnh hoạt động giám sát; 

- tăng cƣờng năng lực chẩn đoán bệnh do vi rút Ebola và Marburg; và 

- tăng cƣờng hợp tác giữa dịch vụ y tế và dịch vụ sức khỏe động vật 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chƣơng 4. 
 

 

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI 

NGHI NGỜ XUẤT HIỆN 

DỊCH BỆNH DO VI RÚT 

EBOLA HAY MARBURG?
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4     Cảnh báo: Cần phải làm gì khi nghi ngờ xuất hiện dịch bệnh do vi rút 

Ebola hay Marburg? 
 

Khi hệ thống giám sát báo cáo có các trƣờng hợp nghi mắc sốt xuất huyết (VHF) ở ngƣời, phải cử 

ngay một nhóm đến thực địa để điều tra, khẳng định hay loại bỏ tin đồn, và áp dụng những biện pháp 

kiểm soát ban đầu nếu cần. 

 
4.1 Điều tra các trƣờng hợp nghi nhiễm vi rút Ebola hay Marburg 

 
4.1.1 Giai đoạn 1. Điều tra dịch tễ học 

 
1. Huy động các thành viên trong đội phản ứng nhanh quốc gia. Đây là một đội đa ngành, thành 
phần cần bao gồm một chuyên gia dịch tễ, một thầy thuốc lâm sàng, một chuyên gia phòng xét nghiệm, 

một cán bộ điều phối hậu cần, và những chuyên gia cần thiết khác (chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn, 

nhà nhân chủng học, chuyên gia huy động xã hội, nhà địa lý, bác sĩ thú y, v.v.) 

 
2. Định rõ năng lực của từng thành viên trong nhóm điều tra. Việc nêu rõ nhiệm vụ mà mỗi thành 

viên phải thực hiện sẽ giúp họ biết chính xác cần phải làm gì khi tới thực địa và công việc mỗi ngƣời 

phải hoàn thành trong chuyến công tác. 

 
3. Nhận trang thiết bị để phục vụ điều tra (phƣơng tiện phòng hộ cá nhân (PPE), dụng cụ lấy 

mẫu, trang thiết bị để vận chuyển mẫu, phiếu điều tra, định nghĩa ca bệnh, tài liệu truyền thông 

về bệnh).  Hãy dùng bảng kiểm vật tƣ và trang thiết bị cần sử dụng tại thực địa. Nếu quên vật tƣ hoặc 

thiết bị thiết yếu sẽ gây bất lợi cho công tác điều tra. 

 
4. Thông báo cho nhà chức trách huyện về nghi ngờ có dịch bùng phát. Yêu cầu họ cho phép và 

hỗ trợ tiến hành điều tra về vụ dịch. 

 
5.  Thông báo và gặp gỡ nhà chức trách địa phƣơng để đƣợc hỗ trợ.  Sự hỗ trợ của nhà chức trách 

địa phƣơng khu vực bị ảnh hƣởng, nơi sẽ tiến hành điều tra dịch, là rất quan trọng. Nhà chức trách địa 

phƣơng cần tham gia vào quá trình điều tra, ví dụ cử một đại diện của địa phƣơng tham gia nhóm 
điều tra. 

 
6. Tổ chức điều tra thực địa. Đảm bảo có sẵn phƣơng tiện di chuyển. Phải chuẩn bị đủ xăng, dầu, các 

loại dầu máy khác. Cũng cần tính đến việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các thành viên trong nhóm 

điều tra (chỗ ở, nƣớc uống, thực phẩm, công tác phí, v.v.) 

 
7. Điều tra các trƣờng hợp nghi nhiễm vi rút Ebola hay Marburg. Thu thập thông tin từ các thành 

viên cộng đồng, ngƣời tạo dƣ luận, nhà chức trách địa phƣơng, nhân viên y tế, và những ngƣời khác. 

    Xác nhận có dịch. 

    Chọn một định nghĩa ca bệnh để áp dụng trong tình huống địa phƣơng và lập danh sách/đăng ký 

tất cả các ca bệnh. 

    Điền phiếu điều tra cho từng ca bệnh đƣợc đăng ký (Phụ lục 4). 

 Sau khi cung cấp cho bệnh nhân thông tin chính xác và rõ ràng về căn bệnh (kể cả giải thích vì sao 

việc lấy mẫu máu lại quan trọng) và đƣợc họ chấp thuận, lấy mẫu máu từ mỗi bệnh nhân để đƣa đi 

xét nghiệm xác định chẩn đoán. 

 Tƣơng tác với cộng đồng địa phƣơng một cách thích hợp, tôn trọng phong tục tập quán xã hội, văn 

hóa và tôn ti thứ bậc của địa phƣơng. 

 Tìm những thông tin quan trọng về hành vi, văn hóa xã hội, kinh tế và chính trị có thể giúp hoặc 

cản trở các hoạt động tiếp tục điều tra về vụ dịch, và triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát ban 

đầu (Phụ lục 11). 
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 Phân tích và giải thích những thông tin thu thập đƣợc trong quá trình điều tra. Phân tích số liệu về 

thời gian, địa điểm và con ngƣời. Mô tả cách thức lây truyền bệnh trong quá trình lây lan. Xác định 

những quần thể có thể có nguy cơ nhiễm bệnh. Xác định nguồn gốc có thể của dịch. So sánh kết 
quả phân tích dịch tễ học với những thông tin về dịch bệnh trƣớc đây. 

    Viết báo cáo. 

 
8. Đánh giá nguy cơ bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola hay Marburg. Nhóm điều tra cần phải 

xây dựng giả thiết chẩn đoán để hƣớng dẫn xét nghiệm. Cần có các giả thiết về: nguồn lây nhiễm; 

nguyên nhân của vụ dịch; phƣơng thức lây truyền; và các quần thể có nguy cơ. Những giả thiết này sẽ 

đƣơc so sánh với các thông tin đã có về bệnh do vi rút Ebola hay Marburg.  Chú ý tới các thực hành và 

sự kiện văn hóa có thể làm lây lan vi rút hay khuếch đại lây nhiễm cần phải xem xét và có biện pháp can 

thiệp; VD. nơi tụ tập đông ngƣời, nhƣ đám tang, nghi lễ ma chay, v.v. Trên cơ sở bằng chứng lâm sàng, 

dịch tễ học và bằng chứng văn hóa xã hội, nhóm điều tra cần đánh giá nguy cơ xảy ra dịch bệnh do vi 

rút Ebola hay Marburg, tức là xác nhận hoặc loại bỏ nghi ngờ mạnh mẽ về bệnh do vi rút Ebola hay 

Marburg. 

 
9. Triển khai các biện pháp ban đầu. Nếu nguy cơ về một đợt bùng phát dịch do vi rút Ebola hay 

Marburg đƣợc xác nhận – thậm chí trƣớc khi có kết quả xác nhận của phòng thí nghiệm – nhóm điều 

tra cần đề xuất triển khai ngay chiến lƣợc kiểm soát bùng phát dịch đa ngành và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống lây nhiễm để bảo vệ những ngƣời chăm sóc bệnh nhân, bệnh nhân và gia đình họ. 

Đề nghị tham khảo phần 5.1 về triển khai các chiến lƣợc kiểm soát dịch. Cần xác định các rào cản 

tiềm tàng đối với việc tuân thủ biện pháp phòng, chống lây nhiễm cần phải xem xét ngay, nhƣ thói 

quen chữa bệnh hiện hành và thuyết phục các thầy lang giới thiệu những ca nghi ngờ mắc bệnh đến 

cơ sở y tế.   

 
10.  Thông báo cho WHO v ề  n g h i  n gờ  b ù n g  p h á t  d ị c h  bện h  d o  v i  r ú t  Ebola  hay  

Marburg  v à  v ề  v i ệc  cử  nhóm  đ i ều  t ra  đ ến  t hực  đ ịa .  Nhóm điều tra cần định kỳ cung 

cấp cho WHO thông tin cập nhật về tình hình, và đặc biệt phải nêu rõ liệu trong tƣơng lai có cần sự hỗ 

trợ của một nhóm lớn hơn hay không. 
 

 
 

4.1.2 Giai đoạn 2. Thu thập và vận chuyển mẫu 
 

 
1. Thông báo cho phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia về chuyến vận chuyển mẫu bệnh phẩm để có 

sự bố trí cần thiết cho việc tiếp nhận mẫu. Phòng xét nghiệm này có thể sẽ cần chuyển mẫu tới một 

phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm phối hợp của WHO (WHO CC) đƣợc trang bị để chẩn đoán bệnh 

sốt xuất huyết. Trong trƣờng hợp xảy ra bùng phát dịch EVD hay MVD, cần liên hệ với phòng xét 

nghiệm WHO CC càng sớm càng tốt. 

 
2. Cần mặc PPE đúng cách để tránh mọi nguy cơ nhiễm khuẩn khi lấy mẫu. Tuân thủ các bƣớc mô tả 

trong hƣớng dẫn (Phụ lục 6) khi thu thập mẫu.  

 
3. Bảo quản và đóng gói mẫu theo hƣớng dẫn an toàn (Phụ lục 7). 

 
4. Liên hệ lại với phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia khi đã sẵn sàng chuyển mẫu đi, để đảm bảo 

phòng xét nghiệm đã sẵn sàng tiếp nhận mẫu. Kiểm tra hai lần với phòng xét nghiệm để chắc chắc đúng 

địa chỉ và tuyến đƣờng vận chuyển. 

 
5. Gửi mẫu bệnh phẩm tới phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia. Mẫu phải đƣợc đóng gói ba lớp theo 

đúng yêu cầu (Phụ lục 7). Những thông tin lâm sàng và dịch tễ học liên quan phải đƣợc đính kèm phiếu 

yêu cầu xét nghiệm gửi kèm mẫu bệnh phẩm. 

 
6. 24 giờ sau khi chuyển mẫu đi, cần xác nhận mẫu đã đƣợc chuyển đến phòng xét nghiệm tham 

chiếu quốc gia. 
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7. Khi nhận đƣợc mẫu bệnh phẩm, phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia phải thông báo cho đội y tế 

và nhà chức trách của huyện đã gửi mẫu tới. 
 

 
 

4.1.3 Giai đoạn 3. Tiếp tục công tác phát hiện ca bệnh và theo dõi những ngƣời tiếp xúc 

 
Nếu trên cơ sở kết quả nghiên cứu lâm sàng và điều tra dịch tễ học nhóm có nghi ngờ mạnh 

mẽ về khả năng bùng phát dịch do vi rút Ebola hay Marburg (cho dù chƣa thực hiện xét nghiệm 

chẩn đoán), nhóm điều tra cần tích cực tìm kiếm các ca bệnh và theo dõi ngƣời tiếp xúc. 

 
→ Đối với mỗi trƣờng hợp nghi ngờ, có khả năng hoặc xác định nhiễm bệnh đã đƣợc phát hiện, 

nhóm điều tra phải áp dụng định nghĩa “ngƣời tiếp xúc” (Phụ lục 5) để lập danh sách tất cả những ngƣời 

đã từng tiếp xúc với họ. 

 
Lƣu ý:  Có thể xem xét lại định nghĩa ca bệnh ban đầu trên cơ sở các giả thiết chẩn đoán do nhóm điều 

tra xây dựng và số liệu lâm sàng và dịch tễ học thu thập đƣợc nếu cần. 

 
4.1.4 Giai đoạn 4. Đánh giá nguồn lực địa phƣơng và nhu cầu về hậu cần 

 
Nếu nhóm điều tra xác nhận nghi ngờ mạnh mẽ về một đợt bùng phát dịch bệnh do vi rút 

Ebola hay Marburg và thấy cần thiết phải triển khai một nhóm điều tra lớn hơn,  

→ nhóm cần đánh giá nguồn lực địa phƣơng và yêu cầu về hậu cần (Phụ lục 32). 
 

 

1.   Đánh giá nguồn lực hậu cần sẵn có trong cộng đồng và lập danh sách những vật tƣ/phƣơng tiện còn 

thiếu; danh sách có thể hoặc không giới hạn ở phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ và đƣờng thủy, 

phƣơng tiện do súc vật kéo, mức độ sẵn có của nhiên liệu, v.v. 

 
2.  Xác nhận có sẵn dự trữ trang thiết bị (phƣơng tiện phòng hộ cá nhân (PPE), hóa chất khử trùng, vật 

tƣ để lấy mẫu và vận chuyển mẫu, thuốc men và những thứ khác) và trang thiết bị khử trùng trong 

cộng đồng và huyện. 

 
3.   Đánh giá phƣơng tiện và cách thức liên lạc và đánh dấu tọa độ GPS của những phƣơng tiện đó 

(đƣờng xá, cầu, radio, điện thoại, đƣờng băng, vật tƣ văn phòng, v.v.) 

 
4.   Thu thập bản đồ về khu vực bị ảnh hƣởng từ các nguồn có sẵn ở địa phƣơng hay các cơ quan chính 

phủ liên quan. 

 
5.   Đánh giá chỗ ở, điện, nƣớc và thực phẩm cho các đội ứng phó dịch. 

 
6.   Đánh giá nguồn lực địa phƣơng (cán bộ y tế, nhân viên y tế cộng đồng, tình nguyện viên Chữ Thập 

Đỏ, các tổ chức phi chính phủ, chuyên gia tƣ vấn kỹ thuật bên ngoài đang làm việc tại khu vực bị 

ảnh hƣởng, và nhân lực khác) 

 
7.   Tiến hành đánh giá sơ bộ nhu cầu tài chính cho các chi phí địa phƣơng cần dùng trong ứng phó dịch 

bệnh. 

 
8.   Thăm và đánh giá các cơ sở y tế trong khu vực bị ảnh hƣởng (số giƣờng bệnh, lò thiêu, dây chuyền 

lạnh, tiếp cận nƣớc sạch, điện, địa điểm thiết lập khu vực cách ly, địa điểm bảo quản) và xác định 

những thay đổi có thể thực hiện đƣợc. Đồng thời đánh giá thói quen chữa bệnh của ngƣời dân, nhƣ 

đến thầy lang hoặc ngƣời thân chăm sóc tại nhà. 
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9.   Xác định những tình huống văn hóa xã hội có thể gây khó khăn cho công tác điều tra và ứng phó 

dịch bệnh. 

 
10. Đánh giá tình hình an ninh trong khu vực bị ảnh hƣởng và xác nhận giai đoạn an ninh đang có 

hiệu lực trong khu vực và quốc gia. Cần định kỳ đánh giá tình hình an ninh. 
 

 

4.2 Lấy mẫu xét nghiệm 
 

4.2.1 Giai đoạn 5. Theo dõi mẫu và lấy kết quả xét nghiệm 

 
Nếu phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia không đủ khả năng phân tích mẫu bệnh phẩm, cần gửi ngay 

mẫu đến một phòng xét nghiệm WHO CC để chẩn đoán VHF (Phụ lục 8). Phòng xét nghiệm quốc gia 
phải liên hệ với phòng xét nghiệm WHO CC để thỏa thuận, gửi mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định 

quốc tế, xác nhận việc tiếp nhận mẫu và nhanh chóng lấy kết quả. 

 
Nhóm điều tra phải liên hệ với Phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia hoặc phòng xét nghiệm WHO 

CC để chẩn đoán VHF, nơi mẫu đƣợc gửi đến, để lấy kết quả xét nghiệm. Trƣớc hết có thể gọi điện hỏi 

kết quả xét nghiệm, để tránh bất kỳ trì hoãn nào. Sau đó bản sao bản gốc kết quả xét nghiệm có thể đƣợc 

gửi qua bƣu điện, ngƣời đƣa tin, fax hay e-mail. 

 

Sau khi nhận đƣợc kết quả xét nghiệm, phải thông báo ngay cho các thầy thuốc lâm sàng trong huyện 

và nhà chức trách địa phƣơng và huyện. Cơ quan y tế địa phƣơng có trách nhiệm thông báo kết quả xét 
nghiệm cho bệnh nhân. Nếu không thể liên hệ đƣợc với bệnh nhân, hoặc bệnh nhân còn quá nhỏ, thông 

tin sẽ đƣợc báo cho ngƣời thân hoặc ngƣời giám hộ hợp pháp. 

 
4.2.2 Giai đoạn 6. Giải thích kết quả xét nghiệm 

Ca bệnh đƣợc coi là dƣơng tính hay xác định khi kết quả cho thấy ngƣời bệnh mới bị nhiễm vi rút 

Ebola hay Marburg, xét nghiệm sử dụng một trong những kỹ thuật sau:  

- xét nghiệm phát hiện kháng nguyên bằng phƣơng pháp ELISA; 

- phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút Marburg hay Ebola; 

- chuyển đổi huyết thanh hoặc tăng hiệu giá kháng thể IgG của hai mẫu lấy cách nhau 

trong vòng một tuần; 

- phát hiện RNA vi rút bằng kỹ thuật enzyme phiên mã ngƣợc - phản ứng chuỗi trùng 

 hợp (RT- PCR) và giải trình tự; 

- phát hiện bằng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC) mẫu mô hay máu của bệnh  

nhân; hoặc  

- Phân lập vi rút 
 
 
 

4.3 Đƣa ra quyết định trên cơ sở kết quả xét nghiệm và kết quả điều tra 
 

Sau khi nhóm điều tra nhận đƣợc kết quả xét nghiệm, có thể có ba tình huống: 

 
1.   Kết quả xét nghiệm dƣơng tính với vi rút Ebola hay Marburg, do đó vụ dịch đƣợc xác nhận. 

  Triển khai các chiến lƣợc ứng phó (tham khảo Chƣơng 5). 

 Thông báo cho WHO về dịch bệnh do vi rút Ebola  hay  Marburg bằng cách liên lạc 

với văn phòng đại diện WHO tại quốc gia đó hoặc Văn phòng khu vực. 
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2.   Kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Ebola hay Marburg, nhƣng phòng xét nghiệm phát hiện 

bệnh nguyên khác. 

 Áp dụng các quy trình chuẩn để phòng, chống và điều trị bệnh. 

 
3.   Kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Ebola hay Marburg và không tìm ra bệnh nguyên khác. 

 
Nếu nghi ngờ mạnh mẽ đó là bệnh do vi rút Ebola hay Marburg: 

 Tiếp tục điều tra và gửi thêm mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm phân tích. 

 
Nếu mức độ nghi ngờ bệnh do vi rút Ebola hay Marburg thấp: 

 Đánh giá lại tình hình và xem xét những nguyên nhân khác có thể gây bệnh.



 

 

Chƣơng 5. 

TRONG THỜI GIAN XẢY 

RA DỊCH: PHẢI LÀM GÌ 

MỘT KHI DỊCH ĐƢỢC 

KHẲNG ĐỊNH? 



- 39 - 

 

 

CHƢƠNG 5– KIỂM SOÁT BÙNG PHÁT DỊCH 
 
 

 

5 Trong thời gian xay ra dịch: Cần phải làm gì một khi dịch đƣợc khẳng 

định? 
 

5.1 Chiến lƣợc kiểm soát dịch bệnh Marburg và/hoặc Ebola 
 

Nếu dịch bệnh Ebola hoặc Marbur đƣợc khẳng định thì: 

- Thông báo ngay lập tức cho các cấp chính quyền từ trung ƣơng tới địa phƣơng; 

- Thông báo cho các đối tác (đặc biệt là các đối tác ở cấp địa phƣơng); 

- Thông báo cho WHO về bùng phát dịch. 

 
Ngay sau khi dịch đƣợc khẳng định một chiến lƣợc đa ngành về kiểm soát dịch Marburg và /hoặc Ebola 

phải đƣợc triển khai với những mục tiêu chiến lƣợc nhƣ sau: 

 
1.   Thành lập một uỷ ban với nhiệm vụ điều phối các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát dịch và huy 

động các nguồn lực. Uỷ ban này chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ các hoạt động và phải định rõ 

trách nhiệm cho các ban ngành khác nhau và các nguồn thông tin cho các hoạt động đối phó với 

bùng phát dịch.  

 

2.   Cộng tác và làm việc với giới truyền thông 

 

3.   Thiết lập một hệ thống giám sát đối với các đƣờng lây truyền, bao gồm:  

a.    Tích cực phát hiện các ca nhiễm và chuyển tuyến tới đơn vị chăm sóc. 

b.  Theo dõi tất cả những ngƣời tiếp xúc trong khoảng thời gian 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối 

cùng và chuyển tuyến đến một đơn vị chăm sóc nếu họ bị bệnh. 

c. Giám sát các nhiễm vi rút dai dẳng trong quá trình hồi phục bệnh nhân (tinh trùng). 

d.   Xác định (các) nguồn lây nhiễm (liên lạc với bộ phận giám sát động vật) và áp dụng các  

chiến lƣợc để ngăn chặn sự xâm nhập trở lại của vi rút vào con ngƣời (liên lạc với bộ phận huy 

động xã hội). 

 
4.   Thành lập một chƣơng trình xã hội hóa và giáo dục sức khỏe để lắng nghe và giải quyết các mối 

quan tâm của công chúng và thúc đẩy tiến hành nhanh chóng các hành động bảo vệ và giảm thiểu 

rủi ro nhằm làm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng. 

 
5.   Ở các khu vực bị ảnh hƣởng bởi dịch bùng phát, phải đảm bảo các bệnh nhân Ebola và Marburg 

đƣợc điều trị an toàn và tôn trọng phẩm giá của họ thông qua các quy tắc sau đây: 

a.  Lập ra một đơn vị chăm sóc riêng biệt để đảm bảo các quy trình an toàn sinh học thích hợp và 

bảo đảm sự riêng tƣ của bệnh nhân. 

b.   Thực hiện các hƣớng dẫn điều dƣỡng làm rào cản bảo vệ. 

c. Tôn trọng phẩm giá và các quyền của bệnh nhân, đặc biệt là quyền đƣợc thông tin và bảo mật.  

d.   Tổ chức vận chuyển bệnh nhân an toàn từ nơi ở của họ đến bệnh viên/ khoa chăm sóc điều trị. 

e.   Hỏi ý kiến của bệnh nhân xem có đồng ý nhập viện. Nếu họ từ chối, hãy thu xếp việc điều trị 

tạm thời tại nhà do gia đình bệnh nhân thực hiện. Cung cấp cho gia đình bệnh nhân 

các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và huấn luyện họ cách sử dụng cũng nhƣ thải bỏ. 

 f. Tiến hành mai táng an toàn, tôn trọng các thủ tục tang lễ nhằm giúp an ủi gia đình bệnh nhân. 

g. Các trợ giúp tâm lý khác đối với bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và các nhân viên y tế. 

 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊCH 

6.   Bên ngoài trung tâm ổ dịch, tăng cƣờng các biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản ở 

tất cả các trung tâm y tế trong vùng bị ảnh hƣởng và tất cả các bệnh viện khu vực lân cận nhằm 

ngăn chặn sự xuất hiện các nguồn lây nhiễm thứ cấp. 

 

7.   Liên kết với ngành thú y: 

a.    Theo dõi các nguyên nhân gây tử vong của động vật hoang dã. 

b.  Phân tích các mẫu bệnh phẩm và thông báo cho các cơ quan y tế cộng cộng. 
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c. Giám sát việc giết mổ động vật hoang dã ở nhà và ở chợ. 

 
8.   Theo Điều lệ Y tế Quốc tế (2005) (IHR 2005), Bộ Y Tế phải thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới 

về sự bùng phát dịch. 

 

9.   Theo Điều lệ Y tế Quốc tế (2005), Tổ chức Y tế Thế giới phải:  

a.    Thông báo cho các quốc gia thành viên. 

b.   Đánh giá nguy cơ sức khoẻ toàn cầu. 

c. Nếu nguy cơ sức khoẻ toàn cầu cao, đƣa ra các khuyến cáo liên quan đến việc đi lại và thƣơng 

mại quốc tế. 
 

 
 

 Hộp 1. Các biện pháp bắt buộc và quyền cơ bản của con ngƣời  

 
Trong thời gian các ổ dịch Ebola và Marburg bùng phát, cần tránh sử dụng 
một cách có hệ thống các biện pháp sau, vì chúng tỏ ra không hiệu quả, 

tốn kém và phản tác dụng: 

   Hạn chế đối với quyền tự do di chuyển của ngƣời và hàng hóa giữa 

các quốc gia hoặc giữa các khu vực khác nhau của một nƣớc. 

    Việc thành lập các rào cản vệ sinh xung quanh nhà hoặc tại cửa khẩu. 

Các biện pháp nhƣ vậy sẽ chuyển hƣớng các nguồn lực và cản trở sự phát 

triển tinh thần hợp tác giữa các tổ chức và quốc gia. 

 
Việc áp dụng các biện pháp cƣỡng chế chỉ nên đƣợc thực hiện sau khi cơ 

quan y tế đã tiến hành đánh giá sâu sắc về tình hình và các tỷ lệ rủi ro / lợi 

ích của từng biện pháp (các biện pháp tƣơng xứng). Các quyền cơ bản của 

các cá nhân đảm bảo sự quan tâm đặc biệt (xem Nguyên tắc Siracusa, Phụ 

lục 29). 
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5.2 Điều phối và huy động nguồn lực 

 
5.2.1 Mục tiêu của ban điều phối và huy động nguồn lực 

 
Mục tiêu chính của uỷ ban điều phối và huy động nguồn lực là nhằm đảm bảo sự phối hợp tổng thể các 

hoạt động. 

 
Uỷ ban điều phối và huy động nguồn lực nên cơ cấu bao gồm nhiều đối tác sẽ thực hiện các hoạt động 

kiểm soát, ví dụ nhƣ: 

- Bộ Y tế, Kế hoạch hóa Gia đình và Phúc lợi Xã hội (chủ tịch)  

- Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản,  

- Bộ Quốc phòng (dịch vụ y tế của các lực lƣợng vũ trang),  

- Phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia, mà thƣờng thuộc thẩm quyền của bộ nghiên cứu  

- Các đối tác quốc tế, bao gồm nhƣ sau: WHO, Tổ chức Thầy thuốc không biên giới (MSF), US CDC, 

UNICEF, USAID, FAO, OIE, Hội Chữ thập đỏ / Trăng lƣỡi liềm đỏ, và có thể nhiều hơn nữa. 

 
Uỷ ban điều phối và huy động nguồn lực quốc gia phải lập một danh sách tất cả các đối tác kỹ thuật và 

các nhà tài trợ tham gia vào việc quản lý dịch bệnh và luôn cập nhật với diễn biến trong tình hình dịch 

tễ học và quản lý bùng phát dịch. 

 
Ở một số nƣớc, Ủy ban có thể đƣợc nhập vào văn phòng quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai. 

 
5.2.2 Năng lực của Ban điều phối và huy động nguồn lực 

 
Vai trò và trách nhiệm của Ban điều phối và huy động nguồn lực quốc gia trong việc điều phối các hoạt 

động kiểm soát ổ dịch đƣợc mô tả trong Hộp 2. 

 
Hộp 2: Trách nhiệm và nhiệm vụ của ban điều phối và huy động nguồn lực  

 

Ban điều phối và huy động nguồn lực chịu trách nhiệm về các công việc sau:  

 

1. Thông qua chiến lƣợc kiểm soát dịch bệnh Ebola và Marburg theo khuyến cáo của WHO (xem 5.1).  

 

2. Xây dựng một kế hoạch hành động chi tiết về đối phó dịch.  

 

3. Xác định trách nhiệm của các ban ngành, tổ chức khác nhau (quốc gia và quốc tế) tham gia trong lĩnh 

vực này.  

 

4. Sắp xếp huy động nguồn lực, cùng với các đối tác.  

 

5. Xác định đƣờng thông tin cho các hoạt động đối phó bùng phát dịch.  

 

6. Liên lạc thƣờng xuyên với báo chí trong nƣớc và quốc tế.  

 

7. Ở cấp địa phƣơng và với sự giúp đỡ từ các đối tác quốc tế, thành lập một ủy ban kỹ thuật và khoa học 

quốc tế để phối hợp các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hàng 

ngày của các nhóm ở thực địa.  

 

8 Triệu tập cuộc họp để phối hợp và các hoạt động giám sát. 
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9. Luôn thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền các diến biễn trong hoạt động kiểm soát dịch. 

 
10. Sắp xếp để phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát sức khỏe động vật hoang dã (vƣờn 

quốc gia, dịch vụ thú y, v.v…).  

 

11. Sắp xếp để phối hợp với các cơ quan quản lý mỏ nếu khi, ví dụ, có báo cáo về bất kỳ ca nhiễm 

Marburg ở những thợ mỏ.  

 
12. Đảm bảo thƣờng xuyên luân chuyển nhân viên ở vùng có ổ dịch.  

 

13. Tránh áp dụng các biện pháp cấm đoán theo nhƣ quy định của Điều lệ YTQT - IHR (2005).  

 

14. Đƣa ra báo cáo chấm dứt dịch bệnh. Báo cáo kỹ thuật, hành chính, tài chính và hậu cần này nên 

đánh giá tác động kinh tế và xã hội của dịch bệnh và việc quản lý dịch bệnh đồng thời đƣa ra các 

khuyến nghị nhằm quản lý tốt hơn các đợt dịch tiếp theo. 
 

 

5.2.3 Các hoạt động chính của ủy ban điều phối và huy động nguồn lực 

 
Các chiến lƣợc kiểm soát ổ dịch Ebola và Marburg đƣợc dựa trên sự lãnh đạo mạnh mẽ của Bộ Y tế 

đƣợc phản ánh, ví dụ, trong việc thành lập (hoặc tăng cƣờng) một ủy ban quốc gia để điều phối hoạt 

động kiểm soát và huy động nguồn lực.  

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải điều phối các nhóm quốc tế (MSF, Hội Chữ thập đỏ, GOARN, US 

CDC, UNICEF, v.v…) và đóng vai trò một đầu mối cho các nhóm thuộc các ban ngành quốc gia và 

quốc tế. 

 
Ủy ban điều phối và huy động nguồn lực quốc gia thƣờng có trụ sở tại thủ đô và báo cáo trực tiếp cho 

Bộ Y tế. Ủy ban quốc gia, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, cần phải thiết lập một ủy ban điều phối 

địa phƣơng để điều phối các hoạt động hàng ngày của các nhóm xung kích tại vùng có ổ dịch. 

 
Cơ cấu của (các) ủy ban địa phƣơng giống nhƣ của Ủy ban quốc gia: tổ chức các cuộc họp điều phối 

hàng ngày với các đại diện của các đối tác làm việc tại ổ dịch; điều phối về mặt kỹ thuật và khoa học 

của hoạt động ứng phó cho các nhóm quốc gia và quốc tế; và giám sát việc thực hiện đúng các chiến 

lƣợc đã đƣợc Ủy ban điều phối quốc gia thông qua. 

 
Lưu ý: trong các tình huống nhất định, ủy ban điều phối và huy động nguồn lực quốc gia và ủy ban điều 

phối địa phƣơng là một tổ chức đồng nhất, đều phải báo cáo trực tiếp cho Bộ Y tế. 

 
Ủy ban điều phối địa phƣơng đƣợc chia thành nhiều tiểu ban phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của 

chiến lƣợc kiểm soát bùng phát dịch Ebola hoặc Marburg. Có ít nhất bảy tiểu ban:ƠNG 5– 

OUTBREAK CONT 
• Tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát và xét nghiệm   

• Tiểu ban về các can thiệp hành vi và xã hội  

• Tiểu ban truyền thông và thông tin liên lạc / huy động xã hội  

• Tiểu ban về quản lý lâm sàng ca bệnh  

• Tiểu ban về các dự án nghiên cứu và các khía cạnh đạo đức  

• Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn  

• Tiểu ban về kiểm soát lây nhiễm và các nguồn truyền nhiễm tự nhiên  

  • Tiểu ban hỗ trợ tâm lý xã hội 

 
Hình 7 minh họa chiến lƣợc đa ngành của các tiểu ban khác nhau đƣợc sử dụng trong các hoạt động 

kiểm soát ổ dịch sốt xuất huyết do vi rút Ebola hay Marburg (VHF) gây ra. 
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Hình 7. Cơ cấu tổ chức của các ủy ban khác nhau tham gia vào hoạt động kiểm soát b ng phát 

dịch do vi rút Ebola hoặc Marburg gây ra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhìn chung, các tiểu ban về hậu cần và an toàn vể truyền thông và thông tin 

liên lạc/ huy động xã hội báo cáo trực tiếp cho Ban điều phối và huy động 

nguồn lực 

Hội Phụ Nữ 

Thầy lang 

Người dẫn dắt dư luận 

Kiểm soát lây nhiễm 
và các nguồn truyền 

nhiễm tự nhiên 

Đánh giá nhân 
chủng học 

Các phương thức 
truyền thông chính 
thức và không 
chính thức 

Truyền thông 

Báo chí 
Các nhà báo 

Tìm kiếm 
nguồn bệnh 

Chủ động tìm kiếm 
các ca nhiễm  

Theo dõi những 

người tiếp xúc 

Xét nghiệm 
mẫu bệnh 

phẩm

Phân tích cơ 
sở dữ liệu 

Điều tra dịch tễ, 
giám sát và xét 

nghiệm  

Các thông lệ  
xã hội và văn hóa 

Can thiệp 
hành vi và xã 

hội 

Hỗ trợ 
tâm lí xã 

hội 

Điều 
dưỡng rào 

cản 

Phân loại các 
ca  nhiễm  

Kiểm soát 
lây nhiễm 

Tổ chức 

tang lễ 

Uỷ ban thử 
nghiệm lâm 
sàng và đạo 

đức 

Quản lý lâm sàng 
ca bệnh  

An ninh 

Cảnh sát 

 
Nơi ở 

Thực phẩm 

Các đội dịch tễ/  
xã hội lưu động 

Tài 
chính 

Lương 

Phương tiện 
di chuyển 

Hậu cần 

Giới 
truyền 
thông 

Khía 
cạnh 

đạo đức

Nghiên cứu 
nhiệm vụ chăm 

sóc 

Điều 
phối 
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5.3 Điều tra dịch tễ học, giám sát và xét nghiệm  

 
5.3.1 Mục tiêu của Tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát, và xét nghiệm  

 
Mục tiêu chính của Tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát, và xét nghiệm trong phòng xét nghiệm là làm 

gián đoạn đƣờng lây truyền. 

 
5.3.2 Năng lực của Tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát, và xét nghiệm  

 
Tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát, và xét nghiệm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động cùng 

với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp / Chăn nuôi, Bộ Môi trƣờng / Tài nguyên (phụ trách động vật hoang dã), 

quân y của Bộ Quốc phòng, và các đối tác trong nƣớc và quốc tế. 

 
Tiểu ban này có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu về tình hình dịch tễ trong cộng đồng dân cƣ và 

quần thể động vật bị ảnh hƣởng bởi ổ dịch Ebola hoặc Marburg. 

 

Tiểu ban phải: 

 Thiết lập và đào tạo các đội giám sát dịch tễ lƣu động và đảm bảo rằng việc đào tạo bao 

gồm các kỹ năng giao tiếp cần thiết và kiến thức chuyên sâu về bệnh và các biện pháp 

phòng chống.  

 Thông qua một định nghĩa ca nhiễm và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh địa phƣơng của 

dịch.  

 Tích cực tìm kiếm các ca nhiễm và điều tra từng ca nhiễm đƣợc báo cáo.  

 Đối với mỗi ca nhiễm còn nghi ngờ, có thể xảy ra, hoặc đã đƣợc xác nhận, lập danh sách các 

địa chỉ liên lạc và theo dõi họ trong khoảng thời gian 21 ngày.  

 Công bố thông tin dịch tễ học hàng ngày dƣới hình thức một bản báo cáo tình hình.  

 Sau khi tham vấn với các phòng xét nghiệm chuẩn thức và các đối tác trong nƣớc, triển khai 

một phòng xét nghiệm lƣu động tại ổ dịch, nếu cần thiết.  

 Liên kết và phối hợp giám sát bệnh dịch ở ngƣời và động vật hoang dã.  

 Thu thập các dữ liệu kỹ thuật cần thiết cho việc cộng bố hết dịch.  

 
5.3.3 Hoạt động của tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát, và xét nghiệm  

 

 
5.3.3.1. Thành lập và tập huấn các đội lƣu động: Cần ƣu tiên hàng đầu vào việc thành lập, tập huấn 

và triển khai các đội giám sát dịch tễ học lƣu động. 

 
5.3.3.2. Thông qua một định nghĩa ca bệnh và ngƣời tiếp xúc: Một định nghĩa ca nhiễm và ngƣời 

tiếp xúc phải đƣợc thông qua và sau đó đƣợc áp dụng phù hợp với hoàn cảnh địa phƣơng có dịch (Phụ 

lục 3C).  

Định nghĩa ca nhiễm và ngƣời tiếp xúc phải hợp lý và cần đƣợc áp dụng cho phù hợp với các bằng 

chứng lâm sàng và dịch tễ học thu thập đƣợc. 

 
5.3.3.3. Tích cực phát hiện ca bệnh: Sau khi thông qua một định nghĩa ca nhiễm và ngƣời tiếp xúc 

phù hợp với bối cảnh dịch tễ địa phƣơng, phải tiến hành thu xếp cho hoạt động phát hiện ca nhiễm và 

tiến hành điều tra mỗi một ca nhiễm đƣợc báo đến. (Xem Hộp 3) 
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1.  Tích cực phát hiện ca bệnh trong các cơ sở y tế, bao gồm cả việc xem xét các hồ sơ bệnh án thăm 

khám bệnh và các cuộc phỏng vấn với nhân viên y tế, sử dụng các định nghĩa ca nhiễm (Phụ lục 

3c). 

2.   Tìm kiếm các ca nhiễm trong cộng đồng bằng cách nói chuyện với lãnh đạo địa phƣơng và phỏng 

vấn gia đình và những ngƣời cung cấp thông tin chủ chốt khác. 

 

3.   Điền vào một mẫu điều tra tiêu chuẩn cho từng ca nhiễm đƣợc điều tra (Phụ lục 4). 
 

4.   Sau khi cung cấp thông tin chính xác và rõ ràng cho bệnh nhân, có đƣợc sự đồng ý của họ, và các 

điều kiện an toàn sinh học đƣợc đáp ứng, tiến hành thu thập các mẫu sinh học (máu, nƣớc bọt, 

v.v...) từ mỗi ca nhiễm đang đƣợc điều tra. 

5.  Giới thiệu các ca nhiễm nghi ngờ và có thể xác thực đƣợc phát hiện trong cộng đồng đến khu cách 

ly để đội quản lý các lâm sàng ca bệnh  điều trị. 

6.   Xác lập các liên kết dịch tễ học giữa các ca nhiễm và mô tả đƣờng lây truyền. 
 

7.   Ghi lại các ca nhiễm, ca tử vong, và những ngƣời tiếp xúc. Tạo lập một cơ sở dữ liệu chi tiết về các 

ca nhiễm đƣợc báo cáo và những ngƣời tiếp xúc. 

 

8.   Tập hợp dữ liệu các ca nhiễm quan trọng nhất dƣới dạng một danh sách, chờ để lập thành một cơ sở 

dữ liệu kỹ thuật số. Cập nhật vào danh sách các ca nhiễm phát hiện hàng ngày. 

9.   Là một phần của việc phát hiện những ngƣời tiếp xúc, thu thập các thông tin sau cho từng ngƣời tiếp 

xúc: tên, địa chỉ, mối quan hệ với bệnh nhân, ngày liên lạc cuối cùng, kiểu tiếp xúc. Nhập thông tin 

này vào cơ sở dữ liệu các ca nhiễm và những ngƣời tiếp xúc. (Xem Phần 5.3.3.4 và Hộp Y.) 

 
 

5.3.3.4. Theo dõi ngƣời tiếp xúc: Sau khi xác định và phân loại ca nhiễm, lập danh sách những ngƣời 
tiếp xúc đối với mỗi ca nhiễm nghi ngờ, có thể xác thực, hoặc đã đƣợc khẳng định và theo dõi họ trong 

khoảng thời gian 21 ngày. (Xem Hộp 4) 

 
Hộp 4: Các hoạt động cần thiết để truy tìm ngƣời tiếp xúc 

 

1.   Lập một danh sách những ngƣời tiếp xúc đối với từng ca nhiễm đƣợc phát hiện, sử dụng định 

nghĩa ngƣời tiếp xúc (Phụ lục 5) 
 

2.  Ghi lại những ngƣời tiếp xúc trong cơ sở dữ liệu “những ngƣời tiếp xúc với ca nhiễm” 
 

3.    Giám sát tất cả những ngƣời tiếp xúc trong khoảng thời gian 21 ngày kề từ cuộc tiếp xúc mới 

nhất của họ: 

- Tiến hành đánh giá lâm sàng đối với những ngƣời tiếp xúc nếu họ bị bệnh trong giai 

đoạn 21 ngày (đánh giá dịch tễ học và lâm sàng để phân loại ca nhiễm sử dụng định nghĩa ca 

nhiễm) 
 

– Giới thiệu ngƣời tiếp xúc đƣợc xác định nhƣ là ca nhiễm nghi ngờ hoặc có thể xác thực tới khoa 

cách ly. 
 
 

Nhóm này có trách nhiệm công bố thông tin về dịch tễ học hàng ngày dƣới dạng một báo cáo tình hình.
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5.3.3.5. Triển khai phòng xét nghiệm lƣu động tại ổ dịch 

 
Hộp 5: Các hoạt động cần thiết cho việc triển khai phòng xét nghiệm lƣu động tại ổ dịch 

 

1.  Sau khi tham khảo ý kiến với phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia và các đối tác, một đội sẽ đánh 

giá các phƣơng án triển khai một phòng xét nghiệm lƣu động tại ổ dịch dựa trên các tiêu chí sau: 

- số ca nhiễm nghi ngờ đƣợc phát hiện mỗi ngày; 
 

-  số ngƣời tiếp xúc đƣợc giám sát mỗi ngày; 
 

- nhu cầu xét nghiệm cho việc chẩn đoán phân biệt (ví dụ, các dịch bệnh Ebola và Shigella đang 

xảy ra đồng thời); 

 

- các nguồn lực sẵn có của phòng xét nghiệm quốc gia; 
 

- Sự sẵn có của một hoặc nhiều phòng xét nghiệm lƣu động và nguồn nhân lực ở cấp khu vực và 

quốc tế; và 

- chi phí phát sinh do việc triển khai một hoặc nhiều phòng thí nghiệm lƣu động. 

 

2.   Nếu thấy cần thiết, lập một phòng xét nghiệm lƣu động tại ổ dịch để chẩn đoán nhanh chóng và 

phân biệt Ebola và Marburg; phòng xét nghiệm lƣu động này sẽ hỗ trợ việc phân loại và quản lý 

bệnh nhân, đặc biệt là trong các ổ dịch quy mô lớn. 

3.  Thiết lập một phòng xét nghiệm y tế lƣu động để theo dõi các thông số sinh hóa, huyết học và miễn 

dịch của bệnh nhân, nhằm nâng cao việc quản lý ca nhiễm. 

4.   Khuyến khích việc thu mẫu máu (huyết thanh bất hoạt) từ những ngƣời sống sót để thiết lập một 

ngân hàng máu có thể đƣợc sử dụng cho nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao kiến thức về dịch 

tễ học và lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết do virus (VHF). Phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia 

cần phối hợp hoạt động này. 

5.   Phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia nên tham gia vào việc triển khai các phòng xét nghiệm lƣu 

động quốc tế, tham gia tích cực vào việc chẩn đoán tại ổ dịch, và để đƣợc hƣởng lợi từ sự chuyển 

giao công nghệ. 

6.  Củng cố mối liên kết giữa các phòng xét nghiệm với các Trung tâm Cộng tác của WHO (WHO 

CCs) để nghiên cứu về VHF và thúc đẩy một cách tiếp cận khu vực và hợp tác quốc tế. 

 

5.3.3.6. Liên hệ và phối hợp giám sát bệnh dịch ở ngƣời và động vật hoang dã (xem mục 5 . 9.1  

Tăng cƣờng giám sát động vật hoang dã): 
 

 

1.   Cần thiết lập một cơ chế cho việc giám sát dịch tễ động vật hoang dã để tiếp nhận báo cáo về các 

ca nhiễm nghi ngờ và nâng cao nhận thức ngƣời dân nông thôn về sự cần thiết phải báo cáo các ca 

nhiễm nghi ngờ ở động vật hoang dã (tức là động vật tìm thấy đã chết trong rừng). 

2.   Thành lập và đào tạo các đội lƣu động để điều tra những tin đồn và các ca nhiễm nghi ngờ ở động 

vật hoang dã đồng thời cũng cung cấp cho họ các thiết bị (ví dụ nhƣ các thiết bị lấy mẫu, thiết bị 

bảo hộ cá nhân (PPE), v.v...) để thu thập mẫu vật theo các thể thức an toàn sinh học. 
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3.   Tổ chức lấy mẫu sinh học (máu, gan, lá lách và các mẫu vật phẩm, nếu một mổ tử thi đƣợc thực 

hiện) để phân tích theo các quy trình an toàn sinh học. 

4.   Tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu chi tiết về các ca nhiễm ở động vật đƣợc báo cáo. 
 

5.   Tạo lập và tổ chức một quy trình chẩn đoán bệnh trong quần thể động vật hoang dã. Để thực hiện 

điều này, cần phải tiến hành chuẩn bị và vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm khu vực hoặc 

trung ƣơng, chuẩn bị sẵn các hƣớng dẫn an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, và phối hợp với 

các phòng xét nghiệm kỹ thuật tiên tiến đối với những xét nghiệm phức tạp hơn. 

6.   Quản lý thông tin về kết quả xét nghiệm. 
 

7.  Củng cố mối quan hệ với các phòng xét nghiệm chuẩn thức và các Trung tâm Cộng tác của WHO, 

đồng thời thúc đẩy một cách tiếp cận khu vực và quốc tế 

8.   Thực hiện các nghiên cứu để đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở động vật và đƣa ra các khuyến nghị. 

 
 
 

Tiểu ban điều tra dịch tễ, giám sát, và xét nghiệm cũng có trách nhiệm xác định ngày kết thúc của dịch 

bệnh, một khoảng thời gian gấp đôi thời gian ủ bệnh tối đa cho Ebola hoặc Marburg (42 ngày) kể từ 

ngƣời tiếp xúc bị nhiễm cuối cùng với ca nhiễm đƣợc khẳng định hoặc có thể xác thực (xem Chƣơng 

6). 
 

5.4 Các can thiệp hành vi và xã hội  
 

5.4.1 Mục tiêu của tiểu ban các can thiệp hành vi và xã hội  
Mục tiêu chính của tiểu ban các biện pháp can thiệp hành vi và xã hội là để lắng nghe và giải quyết các 

quan tâm của cộng đồng và nhanh chóng thúc đẩy việc chấp nhận các thực hành mang tính nhạy cảm 

văn hóa làm giảm nguy cơ lây truyền trong cộng đồng.  

 

Vì chƣa có thuốc điều trị hiệu quả hoặc vắc xin cho vi rút Ebola hoặc Marburg, cách duy nhất để giảm 

nguy cơ lây nhiễm ở ngƣời trong thời gian bùng phát dịch là tham gia vào các cuộc đối thoại rộng rãi 

và truyền đạt các yếu tố nguy cơ và sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa giúp giảm bớt sự tiếp 

xúc và ngăn chặn lây truyền hơn nữa của của các loại vi rút này.  

 
5.4.2 Năng lực của tiểu ban các biện pháp can thiệp hành và xã hội 

 

Tiểu ban các biện pháp can thiệp hành vi và xã hội có nhiệm vụ:  

•  Xác định 1-3 can thiệp hành vi cụ thể để hỗ trợ các mục tiêu kiểm soát ổ dịch. Việc làm này sẽ 

là nền tảng để xây dựng các chiến lƣợc đối thoại cộng đồng và huy động xã hội.  

•  Lắng nghe tích cực và đối thoại với các cộng đồng trong các khu vực bị ảnh hƣởng xung quanh 

ổ dịch về những hành vi đang đƣợc xúc tiến để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ các cộng đồng địa 

phƣơng, thông tin về bệnh và phƣơng thức lây truyền của nó, và các biện pháp kiểm soát dịch 

sử dụng các kênh thích hợp, bao gồm nhƣng không giới hạn: tiếp cận và giáo dục các trƣởng 

thôn,  sử dụng tài liệu in ấn hỗ trợ (áp phích, tờ rơi, v.v...) thông báo phát thanh, và các cuộc 

họp công cộng. 
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 Xác định các nhóm dân số có nguy cơ cao, bao gồm nhƣng không giới hạn ở thợ săn, nhân viên 

y tế, thợ mỏ, ngƣời xử lý tử thi và thực hiện tang lễ, các thầy lang và nữ hộ sinh, nhân viên 

quản lý động vật hoang dã, các nhà sinh thái học và các cộng sự, và những ngƣời chăm sóc tại 

nhà (thƣờng là phụ nữ, ngƣời chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình và công việc tang lễ), và thực 

hiện các hoạt động thông tin liên lạc cụ thể với các nhóm dân số này.  

•  Cung cấp thông tin phản hồi cho các tiểu ban và ủy ban điều phối và huy động nguồn lực về 

mối quan tâm lo lắng của của cộng đồng và các rào cản tiềm ẩn đối với việc thực hiện theo các   

biện pháp kiểm soát.  

•  Thúc đẩy sự tuân thủ của cộng đồng theo các biện pháp kiểm soát ổ dịch nhƣ đƣợc khuyến cáo 

thông qua một sự kết hợp chiến lƣợc và nhạy cảm về văn hoá các kênh truyền thông và các 

hoạt động. 

 
5.4.3 Các hoạt động của tiểu ban can thiệp hành vi và xã hội 

 
5.4.3.1. Với những ngƣời đóng góp ý kiến (chính phủ, truyền thống, cộng đồng, tôn giáo, thể thao, 

v.v...): 

 Yêu cầu sự hỗ trợ và đóng góp của họ đối với việc áp dụng thích hợp các biện pháp kiểm soát 

trong cộng đồng và xác định những rào cản tiềm ẩn và các giải pháp.  

•  Yêu cầu hỗ trợ của họ để thực hiện và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức nhằm tăng 

cƣờng sự tham gia của tất cả các thực thể cộng đồng  

•  Dự đoán và điều hòa những xung đột lợi ích trong cộng đồng  

•  Yêu cầu hỗ trợ để tổ chức và thực hiện các trợ giúp tâm lý xã hội và hoạt động hỗ trợ  

•  Huy động tất cả các thành phần trong cộng đồng có liên quan để thúc đẩy việc tuân thủ các 

chƣơng trình phòng chống và các chƣơng trình ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch này. 

 
5.4.3.2. Ở cộng đồng 

 Tiến hành đối thoại chuyên sâu về các biện pháp kiểm soát và làm thế nào để giảm tiếp xúc và 

truyền bệnh ở nhà và trong cộng đồng. Sử dụng những ngƣời đáng tin cậy và có uy tín cùng  

các kênh thích hợp (giáo dục của các trƣởng thôn, sử dụng các ấn phẩm hỗ trợ - áp phích, tờ rơi 

– bản tin phát thanh, các cuộc họp công cộng)  

•  Tìm hiểu quan điểm của ngƣời dân từ phối cảnh văn hóa xã hội của họ và đáp ứng nhu cầu và 

mối quan tâm của họ cho phù hợp  

•  Tham gia với những ngƣời trong các ngành nghề có nguy cơ cao (thợ săn, nhân viên y tế, nhân 

viên điều dƣỡng, thợ mỏ, nhân viên mai táng, thầy lang, nhân viên động vật hoang dã, các nhà 

sinh thái học, bác sĩ thú y, v.v...)  

•  Xác định và tiến hành các cách tiếp cận phụ nữ ví dụ: thông qua các tổ chức của phụ nữ, bởi vì  

 phụ nữ thƣờng là những ngƣời chịu trách nhiệm chăm sóc tại gia hoặc các công việc tang lễ 

trong các nhóm dân số bị ảnh hƣởng.  

•   Gặp gỡ các thầy lang để giúp họ hiểu về sốt xuất huyết do vi rút (VHF) và thúc đẩy việc sử 

dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn  

•  Khuyến khích cộng đồng thực hiện theo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhƣ đƣợc khuyến 

cáo 

 Tăng cƣờng năng lực của nhân viên cộng đồng:  

o  Để thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn khi chăm sóc bệnh 

nhân tại nhà và khi xử lý và tiêu huỷ động vật chết đƣợc tìm thấy trong rừng,  

o  Để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát dịch tễ học tại cộng đồng 

(báo cáo, cảnh báo)  

•  Thúc đẩy việc tổ chức chôn cất an toàn bởi các đội chuyên biệt dƣới sự giám sát của đội ngũ y 

tế, tôn trọng các nghi lễ đám tang  

•  Khuyến khích cộng đồng nhanh chóng đƣa những ca nghi là sốt xuất huyết do virus đến nhân 

viên chăm sóc y tế (nhóm giám sát).  

•  Đả phá những chuyện hoang đƣờng bằng những phản bác đúng đắn và đƣợc sự hƣởng của cộng 

đồng 

CHƢƠNG 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊCH 
5.4.3.3. Tại các cơ sở y tế:  
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• Đảm bảo thông tin liên quan đến bệnh nhân đƣợc thông báo cho các gia đình.  

• Trong phạm vi có thể, tạo điều kiện cho gia đình thăm bệnh nhân một cách an toàn. 

 

 Xem thêm Mục 5.5 về truyền thông và thông tin liên lạc 

 
Về vi rút Ebola và Marburg, các thông tin sau đây có thể đƣợc sử dụng ở cấp cộng đồng 

 
Các đội điều tra phải xác định những nguy cơ lây truyền chính và các chuyên gia phải lựa chọn thông tin 

quan trọng và các can thiệp ƣu tiên phù hợp với hoàn cảnh địa phƣơng. Các nguy cơ lây truyền bao 

gồm:  

• lây truyền từ động vật hoang dã sang ngƣời;  

• lây truyền từ ngƣời sang ngƣời trong cộng đồng thông qua tiếp xúc;  

• lây truyền từ ngƣời sang ngƣời trong cộng đồng tại các tang lễ; và  

• lây truyền từ ngƣời sang ngƣời qua việc sử dụng dụng cụ tiêm không đúng quy cách. 

 
1. Nhằm giảm nguy cơ lây truyền từ động vật hoang dã sang ngƣời sau khi tiếp xúc với động vật 

hoang dã (ví dụ nhƣ khỉ và các loài linh trƣởng khác, linh dƣơng , nhím, dơi, v.v...), sau khi xử lý mô 

động vật, trong quá trình giết mổ hoặc giết mổ, và sau khi tiêu thụ thịt sống:  

•  tránh chạm vào động vật đã chết hoặc bị bệnh trong rừng;  

•  ở những khu vực có dịch bệnh Ebola- hoặc Marburg, chỉ ăn thịt dơi và thịt thú rừng đã đƣợc nấu 

chín;  

•  trong công việc, hoạt động nghiên cứu, hoặc du lịch trong các hầm mỏ hoặc các hang động là nơi 

sinh sống của đàn dơi, cần đeo găng tay và các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp (bao gồm cả mặt nạ);  

•  đeo găng tay và quần áo bảo hộ thích hợp khác khi xử lý động vật hoang dã hoặc mô và trong trong 

quá trình giết mổ;  

•  rửa tay ngay sau khi cởi bỏ găng tay các thiết bị bảo hộ cá nhân khác. 

 
2.  Nhằm giảm nguy cơ lây truyền từ ngƣời sang ngƣời trong cộng đồng thông qua tiếp xúc trực 

tiếp hoặc gần gũi với các bệnh nhân bị nhiễm, đặc biệt là dịch cơ thể:  

•  tránh chạm vào bệnh nhân mà không có sự bảo vệ. Phải tránh bất kỳ sự tiếp xúc gần gũi về cơ thể 

với bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola hoặc Marburg;  

•  tránh chạm vào chất dịch cơ thể của bệnh nhân, cũng nhƣ cơ thể bệnh nhân hoặc trong môi trƣờng 

của họ;  

•  đeo găng tay và các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp trong các môi trƣờng chăm sóc tại nhà;  

•  rửa tay ngay sau khi tháo bỏ găng tay hoặc các thiết bị bảo hộ cá nhân khác;  

•  rửa tay bằng xà phòng sau khi đi thăm ngƣời thân bị ốm trong bệnh viện hoặc sau khi kết thúc công 

việc chăm sóc tại nhà;  

•  Báo cáo các ca nhiễm nghi ngờ phát hiện trong cộng đồng ngay lập tức cho các đội phản ứng và 

đƣa ngƣờ bệnh đến một trung tâm y tế; và  

•  ngăn cấm việc tiêm thuốc tại nhà trong khi xảy ra các ổ dịch. 

 
3. Nhằm giảm nguy cơ lây truyền từ ngƣời sang ngƣời tại cộng đồng trong thời gian tang lễ, ví dụ: 

thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gần với cơ thể của ngƣời quá cố, đặc biệt là với dịch cơ thể:  

• chôn cất bệnh nhân Ebola hoặc Marburg chết một cách nhanh chóng và an toàn trong sự hiện diện của 

gia đình hoặc ít nhất một đại diện của gia đình, và  

• tránh chạm vào cơ thể của ngƣời đã chết mà không có sự bảo vệ thích hợp.  

 

4. Nhằm giảm nguy cơ lây truyền từ ngƣời sang ngƣời qua việc sử dụng dụng cụ tiêm không thích 

hợp (bơm kim tiêm, chai, v.v...):  

• chỉ sử dụng dụng cụ tiêm dùng một lần và  

• giới thiệu ngƣời yêu cầu tiêm đến một trung tâm y tế.
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5.4.4 Đóng góp của phƣơng pháp truyền thông tác động hành vi  

 

Các can thiệp hành vi và xã hội có thể đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp Truyền thông Tác động Hành 

vi (COMBI) do Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác xây dựng. Phƣơng pháp này là nhằm mục đích 

thúc đẩy việc thực hiện các hành vi cụ thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ sức khỏe (Phụ lục  

10). 

 
COMBI sử dụng một quá trình có hệ thống để đánh giá các biện pháp kiểm soát bùng phát dịch trong 

các bối cảnh kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội để xác định những gì là khả thi, phù hợp với văn hóa 

và tốt về mặt kỹ thuật. COMBI đề xuất một sự kết hợp chiến lƣợc để thúc đẩy việc áp dụng các biện 

pháp kiểm soát bùng phát dịch thông qua việc:  

•  huy động hành chính / quan hệ công chúng / vận động và hợp tác chặt chẽ với các chính quyền 

quốc gia / liên bang, dân sự, chính trị, quân sự, và các cơ quan truyền thống;  

•  giao tiếp giữa các cá nhân và tƣ vấn thông qua đối thoại;  

•  huy động cộng đồng thông qua các cuộc thảo luận nhóm, hội họp, v.v... .;  

•  tăng cƣờng các địa bàn cung cấp dịch vụ, chẳng hạn nhƣ các phòng khám và các trung tâm chuyển 

tuyến / thông tin đặc biệt; và  

•  phát triển các sản phẩm thông tin và các tài liệu cần thiết. 
 

5.4.5 Đóng góp của nhân chủng học y tế 

 
Tiểu ban các biện pháp can thiệp hành vi và xã hội sẽ dựa trên đóng góp của nhân chủng học y tế để:  

•  giải quyết nỗi sợ hãi lan toả do dịch bệnh Ebola hoặc Marburg gây nên;  

•  xác định các hành vi văn hóa xã hội đa dạng của ngƣời dân địa phƣơng và đề xuất các biện 

pháp can thiệp phù hợp;  

•  hiểu biết tốt hơn về các đƣờng lây truyền vi-rút; và  

•  thổi tính nhân văn vào các can thiệp, tạo thế cân bằng giữa các biện pháp bắt buộc và sự thấu 

hiểu và lòng thƣơng. 

 

Trong các hoạt động kiểm soát dịch bệnh Ebola và Marburg trong trƣớc đây, các nhà nhân chủng học 

đã là một phần trong các hoạt động ứng phó quốc tế ở các cấp độ khác nhau: điều tra dịch tễ học, giám 

sát; chăm sóc bệnh nhân và gia đình; tổ chức mai táng; nâng cao nhận thức và huy động; và đào tạo 

nghề liên tục (Phụ lục 11).  

 

Sự tham gia của họ đã khẳng định rằng tính cấp thiết và nghiêm trọng của dịch bệnh không nên ngăn 

cản các bên liên quan khác nhau lắng nghe ngƣời dân và tính đến các mật mã bản địa cũng nhƣ kiến 

thức về tập tục văn hóa, trình độ chuyên môn, và niềm tin.  

 

Sự tham gia của các nhà nhân chủng học đã giúp hiểu biết tốt hơn về các đƣờng lây truyền vi rút và các 

hành vi của các nhóm dân số. Điều này đã làm sáng tỏ các khái niệm bản địa về nhiễm trùng, bệnh tật 

và tử vong, đồng thời giúp đối phó với các tình huống khủng hoảng bằng cách đảm bảo có một phiên 

giải tức thời về văn hóa và tâm lý của diễn ngôn và sự kiện, đặc biệt là phản ứng của các thách thức 

hoặc thậm chí thù địch từ ngƣời dân địa phƣơng. Nhiều ngƣời trong các nhóm dân số bị ảnh hƣởng, cho 

dù họ đƣợc giáo dục hay không biết chữ, có thể không sẵn sàng chấp nhận lời giải thích của các đội y tế 

về dịch bệnh. Kiệt quệ bởi nghèo đói và đôi khi bởi hàng thập kỷ chiến tranh, họ không tin vào năng 

lực của các chính trị gia hay chuyên gia trong nƣớc và quốc tế. 
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Nghiên cứu y học dân tộc hƣớng tới những lời giải thích bản địa nổi trội về sự bất hạnh: bệnh là do 

không chỉ bởi độc lực của vi rút và hành vi của con ngƣời, mà còn bởi những hành động "xấu xa" của 

con ngƣời và các lực lƣợng không phải con ngƣời.  

 

Trong trƣờng hợp dịch bệnh Ebola và Marburg, vì không có thuốc điều trị hay vắc-xin, mô hình vi rút 

học chỉ là một trong nhiều lời giải thích, nhƣ vậy phó mặc hoàn toàn cho những kẻ phủ nhận vai trò của 

vi sinh vật học và những nhà lý thuyết đầy mƣu mô khát vọng.  

 

Một điều cũng quan trọng là suy nghĩ về giai đoạn trƣớc và sau dịch bệnh ở những khu vực có các cơ 

sở y tế công không đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là ở ngoại vi của công viên quốc gia. Nhằm ngăn chặn sự 

xuất hiện của vi rút từ trong rừng, các điều kiện sống tốt hơn và tiếp cận với chăm sóc sức khỏe là rất 

quan trọng cho ngƣời dân ở ven rìa các công viên quốc gia hoặc khu vực nông thôn. Áp đặt một lệnh 

cấm săn bắn, điều mà thƣờng đƣợc cố tình bỏ qua ngay cả bởi những ngƣời có trách nhiệm kiểm soát 

nó, là không hiệu quả.  

 

Cuối cùng, các phƣơng pháp tiếp cận nhân chủng học đƣa ra các khuyến nghị cụ thể cho một cách tiếp 

cận nhân đạo hơn đối với các nạn nhân, cho dù còn sống hay đã chết, và gia đình họ; tức là, mọi ngƣời 

phải đƣợc đối xử nhƣ những con ngƣời và với phẩm giá con ngƣời, không chỉ là những cá thể hay 

nhóm ngƣời bị nhiễm bệnh. Điều này tránh gây tổn thƣơng hơn nữa một cộng đồng dân cƣ vốn đã 

khiếp sợ và trở nên dễ bị tổn thƣơng bởi một nỗi bất hạnh mà họ vật vã tìm hiểu. Nó giúp tăng cƣờng 

sự tuân thủ của một cộng đồng dân cƣ theo các khuyến nghị y tế và sức khỏe khi chúng đƣợc áp dụng 

một cách thích hợp với bối cảnh văn hóa địa phƣơng. 

 
Trong tình hình có các hoạt động khẩn cấp chẳng để lại nhiều không gian cho các cá nhân và các biện 

pháp y tế đƣợc áp đặt có thể làm tăng thêm nghèo đói do mất đi một ngƣời thân yêu, khi phân tích liệu 

các đề nghị của họ là phù hợp và có tính khả thi để ngƣời dân địa phƣơng có thể chấp nhận, các đội y tế 

phải luôn luôn tự hỏi: liệu các biện pháp y tế sẽ đƣợc chấp nhận nếu các đội y tế ở vào vị trí của ngƣời 

dân bị ảnh hƣởng, hoặc nếu ngƣời thân yêu của mình trong tình trạng nguy hiểm?  

 

Quan trọng là phải nhớ rằng, bên cạnh những hƣớng dẫn và chỉ dẫn của các cơ quan y tế công cộng 
khác nhau, nhân chủng học y tế giúp đƣa ra các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh địa phƣơng, hoá giải 

những khó khăn về sức khỏe và nhu cầu của địa phƣơng, cho dù về bản chất đó là những nhu cầu về  

sinh thái, kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý, lịch sử hay tôn giáo. 
 

 

Lƣu ý: Một đóng góp nữa của nhân chủng học y tế là đã sản xuất ra những video mang tính dân tộc học 

về nghi thức tang lễ an toàn, đƣợc phổ biến trong thời gian dịch bệnh với mục đích huy động xã hội và 

trong bối cảnh đào tạo nghề đang diễn ra giữa các đợt dịch bệnh (Phụ lục 33). 
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    5.5     Truyền thông trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 

 
5.5.1 Mục tiêu của các tiểu ban truyền thông và thông tin liên lạc  

Mục tiêu chính của tiểu ban truyền thông thông tin liên lạc là thiết lập giao tiếp hiệu quả với giới truyền 

thông. 

 
5.5.2 Năng lực của tiểu ban truyền thông thông tin liên lạc 

 
Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn và tiểu ban truyền thông - thông tin liên lạc thông thƣờng báo cáo 

trực tiếp cho uỷ ban điều phối và huy động nguồn lực. 

 

Công nghệ hiện đại và khả năng truyền bá thông tin nhanh chóng có nghĩa là báo chí theo dõi sát sao 

việc quản lý dịch bệnh, đặc biệt trong trƣờng hợp bùng phát ổ dịch do vi rút Ebola hoặc Marburg. 
 

Cần có một sự liên kết chặt chẽ và các cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng giữa tiểu ban truyền thông 

thông tin liên lạc và tiểu ban can thiệp hành vi và xã hội. Điều này sẽ cho phép hành động thích hợp và 

theo dõi những tin đồn và thông tin sai lạc cũng nhƣ việc đƣa tin dựng chuyện giải thích từ góc độ cá 

nhân về các biện pháp kiếm soát bùng phát dịch. Một cơ chế truyền thông mạnh mẽ cũng giúp chứng 

minh cho công chúng rằng chính quyền địa phƣơng của họ đang lắng nghe và đáp ứng những mối quan 

tâm của cộng đồng địa phƣơng. Điều này, về mặt khác cũng hỗ trợ sự minh bạch và sự tin tƣởng. 
 
 

Các nhiệm vụ liên quan đến truyền thông nhƣ sau:  

1.  Xây dựng kế hoạch truyền thông cùng với Bộ Y tế, Bộ Chăn nuôi / Nông nghiệp và Bộ Môi trƣờng 

/ Tài nguyên (chịu trách nhiệm về động vật hoang dã) để truyền tải các thông điệp nhất quán và 

toàn diện về Ebola và Marburg. Nếu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về dịch vụ quân y, họ cũng 

phải đƣợc mời tham gia vào việc xây dựng kế hoạch chung.  

2. Tập trung vào quan hệ đối tác với giới truyền thông và vào việc cung cấp thông tin hiệu quả cho 

công chúng (báo chí có thể là một đối tác trong việc đối phó với dịch bệnh).  

3. Góp phần huy động các nguồn lực cho các dự án nghiên cứu bằng cách lôi cuốn giới báo chí quốc 

gia và quốc tế tham gia.  

4 Tập huấn các nhà báo để nâng cao truyền thông về Ebola và Marburg.  

5. Huấn luyện các nhân viên truyền thông trong chính phủ và các cơ quan hữu quan để tăng cƣờng 

truyền thông trong tình huống khủng hoảng, bao gồm sự bùng phát các ổ dịch Ebola hoặc Marburg. 
 

 
 

Giao tiếp hiệu quả với giới truyền thông là một yếu tố quan trọng trong quản lý dịch bệnh Ebola hoặc 

Marburg. Theo hƣớng dẫn của Tổ chức Y tế Thê giới (WHO) về truyền thông khi dịch bùng phát (Phụ 

lục 9), hiệu quả của tiểu ban truyền thông và thông tin liên lạc đƣợc dựa trên năm thực hành tốt nhất 

mang tính quyết định:  

•  Xây dựng lòng tin: Xây dựng một mối quan hệ dựa trên lòng tin với giới truyền thông là cơ sở 

cho tất cả sự truyền thông hiệu quả và có thể truyền đi thông điệp để thông báo, chỉ đạo, và làm 

dịu công chúng liên quan đến việc ứng phó với bùng phát dịch.  

•  Thông báo sớm: thông báo sớm về sự bùng phát dịch thông qua các phƣơng tiện truyền thông 

có thể đóng góp tích cực và hiệu quả để ngăn chặn sớm và xây dựng niềm tin của công chúng.  

•  Hãy minh bạch: một cách tốt nhất có thể, trong công bố thông tin quan trọng, điều quan trọng 

là truyền thông theo những cách minh bạch, rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên, đôi khi, minh bạch 

cần có những giới hạn thích hợp. Ví dụ, khi liên quan đến thông tin bảo mật về bệnh nhân, vì 

những lý do đạo đức có thể không tiết lộ thông tin cho giới truyền thông. ƢƠNG 5 - KIỂM 

SOÁT Ổ DỊCH 
 
 

 Tôn trọng mối quan tâm của công chúng: mối quan tâm của công chúng rất đa dạng, nhƣng 

hợp pháp, cần đƣợc khám phá và tôn trọng, vì chúng có thể có tác động đến việc công chúng 

phản ứng nhƣ thế nào đối với sự bùng phát dịch và cũng nhƣ việc họ chấp nhận các biện pháp  
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phòng và kiểm soát nhƣ thế nào.  

•  Lên kế hoạch trƣớc: Lên kế hoạch trƣớc về sự bùng phát ổ dịch nên là một phần của kế hoạch 

quản lý ổ dịch. 
 

5.5.3 Hoạt động của tiểu ban truyền thông và thông tin liên lạc  
 

 

Kế hoạch hành động chung phải giải quyết các hoạt động sau:  

 
1  Thu thập thông tin hàng ngày từ uỷ ban đối phó và phối hợp, bao gồm những cập nhật mới nhất, và 

viết thông cáo báo chí để những ngƣời phát ngôn của các bộ chủ chốt liên quan (y tế, chăn nuôi / 

nông nghiệp, môi trƣờng / tài nguyên thiên nhiên, quốc phòng) tuyên bố. 

 

2  Thiết lập một quy trình cho việc chuẩn bị nhanh chóng và phát hành các tài liệu báo chí của các bộ 

có liên quan để đảm bảo phổ biến nhanh chóng.  

 
3.  Tổ chức truyền thông chung, nhanh chóng, thƣờng xuyên và minh bạch với báo chí quốc gia và quốc 

tế.  

 

4  Tổ chức các trang tin /báo về những diễn biến mới nhất (một trang tin /báo đầu tiên nói về các hoạt 

động trong tƣơng lai là rất quan trọng, đặc biệt là cho việc huy động xã hội).  

 

5  Viết và phân phát, kể cả thông qua Internet, các bản tin chung thƣờng xuyên hoặc thông cáo 

báo chí chung.  

 

6  Xác định các phƣơng tiện truyền thông hiệu quả nhất để tiếp cận đối tƣợng ngƣời nghe lớn 

nhất trong khu vực đô thị và nông thôn đồng thời yêu cầu các phƣơng tiện truyền thông này 

công bố những thông điệp chính về phòng chống (hạn chế những thực hành thúc đẩy sự lây 

truyền) và giám sát (báo cáo tin đồn và các ca nhiễm nghi ngờ).  

 

7  Tổ chức một cuộc họp báo để cung cấp thông tin sâu cho các nhà báo về tình hình hiện tại và 

về vi rút Ebola và Marburg nói chung.  

 

8  Chụp ảnh và quay video (B-roll footage) về công việc của các đội quản lý dịch bệnh để lƣu làm 

tƣ liệu về các hoạt động của họ đồng thời cung cấp cho các phƣơng tiện truyền thông để nâng 

cao nhận thức về các hoạt động ứng phó tại ổ dịch.  

 

9  Thƣờng xuyên gặp gỡ các đội huy động xã hội, / nâng cao sức khỏe, / và nhân chủng học để 

tìm hiểu những sự cách biệt và điều chỉnh thông điệp truyền thông. 
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5.6 Quản lý lâm sàng ca bệnh  
 

5.6.1 Mục tiêu của tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh  

 
Mục tiêu chính của tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh là nhằm đảm bảo bệnh nhân đƣợc cung cấp chăm 

sóc thích hợp, các hƣớng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn đƣợc giám sát ở tất cả các cơ sở y tế, và đội ngũ y 

tế chăm sóc lâm sàng tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo phong tục nhằm giúp đỡ các gia đình trong lúc 

đau buồn. 

 
5.6.2 Năng lực của tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh  

 

Tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh  có nhiệm vụ:  

 

•  Đảm bảo sự tuân thủ các quy chế của bệnh nhân nội trú (Phụ lục 12).  

•  Tổ chức quản lý bệnh nhân Ebola và Marburg và áp dụng các Khuyến nghị Chống nhiễm 

khuẩn Tạm thời (Phụ lục 15) cho (các) khu vực bị ảnh hƣởng.  

•  Tăng cƣờng hoặc đƣa ra ca biện pháp phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc sức khỏe (Phụ lục 13) 

cho việc quản lý tất cả các bệnh nhân khác trong (các) khu vực bị ảnh hƣởng.  

•  Tăng cƣờng đƣa ra ca biện pháp phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện 

ở khu vực bên ngoài khu vực bị ảnh hƣởng.   

•  Tổ chức vận chuyển an toàn bệnh nhân từ nhà đến trung tâm chăm sóc sức khỏe và các cơ sở 

điều trị.  

•  Tổ chức chôn cất các nạn nhân. 

 
5.6.3 Hoạt động của tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh  

 
Việc quản lý bệnh nhân Ebola hoặc Marburg phải tuân thủ các quy chế của bệnh nhân nội trú 

của từng bệnh viện (Phụ lục 12):  

•  An toàn của bệnh nhân trong bệnh viện là một quyền cơ bản phải đƣợc đảm bảo cho tất cả các 

bệnh nhân của bệnh viện.  

•  Nhân viên điều dƣỡng phải ƣu tiên thực hiện có chất lƣợng việc tiếp nhận, điều trị và chăm sóc  

bệnh nhân.  

•  Nhân viên bệnh viện phải hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và gia đình của họ.  

•  Bệnh nhân và gia đình của họ có quyền đƣợc thông tin minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận, 

và đáng tin cậy.  

•  Mỗi can thiệp y tế đòi hỏi phải có sự đồng ý của bệnh nhân trên cơ sở tự nguyện và đƣợc thông 

tin đầy đủ. Sự chấp thuận có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng (Phụ lục 26).  

•  Trong khuôn khổ nghiên cứu y sinh học, giấy chấp thuận phải đƣợc viết bằng ngôn ngữ quốc 

gia. Nếu bệnh nhân không thể đƣa ra sự đồng ý (ví dụ nhƣ tuổi vị thành niên), thì sự cần có sự 

đồng ý của cha mẹ hoặc ngƣời giám hộ hợp pháp trên cơ sở tự nguyện và đƣợc thông tin đầy 

đủ. Nếu bệnh nhân không biết chữ, thì một bên thứ ba có thể làm nhân chứng.  

•  Tín ngƣỡng và tôn giáo của bệnh nhân phải đƣợc tôn trọng.  

•  Quyền riêng tƣ và sự bảo mật của bệnh nhân phải đƣợc tôn trọng.  

•  Bệnh nhân và gia đình của họ phải có cơ hội tham gia vào các quyết định chăm sóc sức khỏe 

ảnh hƣởng đến họ. 

 
Điều trị dựa trên:  

•  Chăm sóc giảm nhẹ: tiếp nƣớc là rất cần thiết (đƣờng miệng hoặc những cách khác tùy theo 

hoàn cảnh), và nên bao gồm việc duy trì sự cân bằng chất điện phân (ví dụ với một chất bổ 

sung kali) và hỗ trợ chức năng thận và gan. 
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CHƢƠNG 5 - KIỂM SOÁT BÙNG PHÁT DỊCH 
 
 

•  Điều trị triệu chứng: thuốc giảm đau, thuốc chống chống nôn, anxiolytics để chống lo âu, thuốc 

kháng sinh, thuốc chống sốt rét.  

•  Chăm sóc tăng cƣờng: sử dụng oxy.  

•  Trong trƣờng hợp xuất huyết nghiêm trọng và nếu điều trị tĩnh mạch là một lựa chọn: truyền 

máu hoặc các thành phần trong máu đƣợc kiểm tra trƣớc (tức là tế bào hồng cầu, tiểu cầu đậm 

đặc, huyết tƣơng tƣơi đông lạnh).  

•  Sử dụng các thiết bị để theo dõi giá trị sinh hóa và máu của bệnh nhân để duy trì sự cân bằng 

chất điện phân.  

•  Không sử dụng sản phẩm có chứa salicylate (tức là acetylsalicylic acid / aspirin) hoặc các thuốc 

chống viêm khác không có steroid (NSAID) vì những loại này gây loãng máu và làm tăng nguy 

cơ chảy máu.  

•  Theo nhƣ hiểu biết hiện tại, liệu pháp huyết thanh (serotherapy) không đƣợc khuyến cáo để 

điều trị Ebola hoặc Marburg. 

• Kết quả của các xét nghiệm chẩn đoán phòng xét nghiệm về Ebola hoặc Marburg là rất quan 

trọng để phân loại các ca nhiễm nghi ngờ tại ổ dịch. 
 

 

CHÚ Ý. Trong trƣờng hợp tiếp xúc tình cờ (chấn thƣơng kim đâm, tiếp xúc với chất dịch cơ 

thể, v.v...):  

•  Ngay lập tức rửa bằng nƣớc xà phòng (sử dụng nƣớc tinh khiết cho đôi mắt)  

•  Báo cáo ngay sự việc cho ngƣời giám sát.  

•  Theo dõi ngƣời tiếp xúc trong thời gian 21 ngày, bao gồm cả tình trạng chung, tình trạng tâm 

lý, nhiệt độ, v.v... 
 

 

Bệnh nhân (hoặc gia đình của họ, nếu họ không thể làm nhƣ vậy) phải đƣa ra sự đồng ý của mình về 

việc nhập viện. Nếu bệnh nhân từ chối, chăm sóc tại nhà phải đƣợc bố trí để giảm nguy cơ lây truyền 

bệnh trong nhà và nên bao gồm cả việc cung cấp thiết bị bảo hộ. Chăm sóc tại nhà phải là một ngoại lệ, 

vì nó không cung cấp cùng một mức độ an toàn và chất lƣợng chăm sóc nhƣ trong bệnh viện. Về mô tả 

chi tiết chăm sóc tại nhà, xem Phụ lục 16. Để biết thêm thông tin về cách ly cƣỡng chế hoặc giam giữ, 

xem Phần 5.8.  

 
Tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh, phối hợp với đội hỗ trợ tâm lý xã hội, phải phát triển một quy trình 

cho sự tái hòa nhập bệnh nhân trở lại gia đình và cộng đồng (Phụ lục 17). Việc tái hòa nhập thành công 

của những ngƣời sống sót khỏi bệnh dịch Ebola và Marburg đòi hỏi phải có cuộc đối thoại sâu với gia 

đình và trƣởng làng trƣớc khi những ngƣời này trở về cộng đồng. Bằng việc đồng ý sắp xếp việc chăm 

sóc theo đề xuất của đội y tế, bệnh nhân có cơ hội hồi phục tốt hơn và ngăn ngừa lây truyền trong gia 

đình hoặc cộng đồng, qua đó tái khẳng định thông điệp rằng bệnh nhân có thể trở lại thành công với 

cộng đồng của họ.  

 
Tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh phải cung cấp cho bệnh nhân một giấy chứng nhận y tế khi xuất viện. 

Giấy chứng nhận phải ghi rõ bệnh nhân không gây ra nguy cơ rủi ro cho gia đình hoặc hàng xóm của 

mình. Nam bệnh nhân phải đƣợc thông báo rằng tinh trùng của họ vẫn có thể lây nhiễm cho một khoảng 

thời gian ba tháng và họ phải quan hệ tình dục an toàn / đƣợc bảo vệ trong giai đoạn này. Đội y tế phải 

cung cấp đủ lƣợng bao cao su. Cảnh báo này phải đƣợc ghi trên giấy chứng nhận y tế giao cho ngƣời 

bệnh trong ngày xuất viện.  

 

Vắc-xin và các liệu pháp mới (tức là thuốc kháng virus, kháng thể đơn dòng) phòng và điều trị bệnh dịch 

Ebola và Marburg chƣa đƣợc đƣa ra sử dụng quy mô lớn ở nơi bùng phát dịch. Một chiến lƣợc liên quan 

đến tiêm chủng sau phơi nhiễm bằng vắc-xin tái tổ hợp hoặc kháng thể đơn dòng (ví dụ nhƣ sau khi tiếp 

xúc với một ca nhiễm Ebola hoặc phơi nhiễm với vi rút) có thể đƣợc đề xuất sớm, nhƣng các đề cƣơng 
nghiên cứu cần đƣợc trình lên các ủy ban nghiên cứu đạo đức của các nƣớc liên quan trƣớc khi thực hiện 

(xem phần 5.8).  
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Hộp 3. Quyền đƣợc tiếp cận điều trị sẵn có và đầy lòng thƣơng 

 

Bùng phát dịch Ebola và Marburg tạo nên một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng ở miền 

Trung và Tây Phi. Những dịch bệnh này có ảnh hƣởng nghiêm trọng đối hệ thống y tế, vì 

chúng gây ra biến động xã hội sâu sắc giữa ngƣời dân địa phƣơng và gắn liền với một tỷ 

lệ tử vong từ 25% đến 90%. Cho đến nay, chƣa có vắc xin  hay điều trị kháng vi rút đƣợc 

chấp thuận cho sử dụng ở con ngƣời. Chăm sóc hiện thời chỉ là giảm nhẹ và hỗ trợ. 

 
Trong các trƣờng hợp rất hiếm gặp, gây nhiễm ngẫu nhiên với Ebola hoặc Marburg đã 

xảy ra ở những ngƣời làm việc trong phòng xét nghiệm có sự bảo đảm an toàn sinh học 

tối đa ở các nƣớc công nghiệp hóa. Năm 2009 ở Đức, một nhà khoa học vô tình đâm vào 

mình bằng một cây kim bị nhiễm virus Ebola. Trong vòng chƣa đầy 48 giờ, một loại vắc 

xin tái tổ hợp thử nghiệm phát triển ở Canada đã đƣợc điều chế để điều trị sau phơi 

nhiễm. Đây là lần sử dụng vắc-xin ở đầu tiên ngƣời. Quyết định sử dụng vắc-xin đã đƣợc 

thực hiện sau khi tham vấn các chuyên gia Đức và Canada. Từ năm 2007, các nhà khoa 

học đã chỉ ra rằng vắc-xin này có hiệu quả cao trong bảo vệ sau phơi nhiễm đối với các 

loài linh trƣởng bị thực nghiệm nhiễm bệnh. Nhà khoa học nêu trên sống sót, nhƣng 

không rõ liệu điều này là do việc điều trị vắc xin hay là bà ta đã không bị nhiễm bởi mũi 

kim đâm đó. Những nỗ lực nhằm đem lại cho nhà khoa học Đức một cơ hội lớn hơn để 

sống sót trƣớc việc có thể đã bị nhiễm một mầm bệnh chết ngƣời nhƣ vi rút Ebola là rất 

đáng khen ngợi và đúng đắn.  

 

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho điều trị sau phơi nhiễm trong quá trình hoạt động kiểm soát 

dịch bệnh Ebola và Marburg ở châu Phi là khả thi và chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cao, 

nhất là đối với nhân viên y tế đƣợc yêu cầu chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm. Từ quan điểm 

luân thƣờng đạo lý, việc yêu cầu những nỗ lực tƣơng tự đƣợc thực hiện để có sẵn vắc-xin 

thử nghiệm cho điều trị sau phơi nhiễm ở châu Phi, nhƣ trƣờng hợp ở Đức là một điều 

hợp pháp. 
 
 
 

5.6.4 Các biện pháp phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc sức khỏe 

 
5.6.4.1     Quản lý bệnh nhân Ebola hoặc Marburg trong (các) khu vực bị ảnh hưởng 

 

Trong (các) khu vực bị ảnh hƣởng, tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh, bao gồm phòng chống và kiểm 

soát nhiễm khuẩn, phải đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quy trình rào cản điều dƣỡng đối với việc 

quản lý bệnh nhân Ebola hoặc Marburg (Phụ lục 15). Điều này bao gồm:  

•  thành lập một khu cách ly;  

•  tập huấn cán bộ y tế cần thiết để làm việc trong khu cách ly;  

•  cung cấp và thẩm định thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE, mặt nạ, áo, giày, v.v...)  

 và các công cụ đặc biệt cho thủ thuật xâm nhập an toàn;  

•  vận chuyển an toàn bệnh nhân đến khu cách ly;  

•  khử trùng các khu vực nhiễm bẩn và các phƣơng tiện vận tải;  

•  quản lý an toàn chất thải y tế (Phụ lục 14);  

•  kiểm tra, phân loại bệnh nhân khi tiếp nhận vào khu cách ly;  

•  soạn thảo và phổ biến một phác đồ điều trị chuẩn; và  

•  cung cấp cho bệnh nhân thuốc và thiết bị cần thiết.  

•   trong khu vực cách ly, đội ngũ y tế chịu trách nhiệm về an sinh của bệnh nhân nhập viện (nƣớc, 

thức ăn, ánh sáng, vệ sinh) và bệnh nhân cần đƣợc chăm sóc y tế và thực phẩm miễn 

phí.CHƢƠNG 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊCH 

•  bệnh nhân sẽ đƣợc (các) bác sĩ thăm khám thƣờng xuyên.  

•  gia đình vào thăm cho bệnh nhân. Vì sự an toàn của mình, ngƣời tới thăm phải mặc đầy đủ thiết 

bị bảo hộ cá nhân.  

•  hạn chế vào khu vực cách ly để:  
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 bảo vệ sự riêng tƣ và nhân phẩm của bệnh nhân (ví dụ nhƣ ngăn chặn sự xâm nhập của các 

phƣơng tiện truyền thông) và  

  ngăn chặn ô nhiễm từ ngƣời thăm nom và sự lây lan của căn bệnh này. 

 
5.6.4.2     Quản lý bệnh nhân khác ở (các) khu vực bị ảnh hƣởng  

 
Tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh phải thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa chuẩn trong 

chăm sóc sức khỏe (Phụ lục 13) trong việc quản lý và chăm sóc tất cả các bệnh nhân khác ở tất cả các 

cơ sở y tế, do nhân viên y tế và các thầy lang, nhƣ có thể đƣợc bệnh nhân yêu cầu, thực hiện ở (các) 

khu vực bị ảnh hƣởng. 

 

5.6.4.3     Bên ngoài (các) khu vực bị ảnh hƣởng 

 
Tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh phải bảo đảm việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn 

trong chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện ở khu vực lân cận. 

 
5.6.5 Tổ chức chôn cất do tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh thực hiện 

 
Trong quá trình diễn ra dịch bệnh Marburg và Ebola, bất kỳ việc xử lý không đƣợc bảo vệ nào đối với 

thi thể của bệnh nhân nhiễm bệnh đã chết sẽ tạo ra mối nguy hiểm về an toàn sinh học. Do đó, quản lý 

việc mai táng là trách nhiệm của tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh hoặc đội y tế, phối hợp với các 

chuyên gia trong công tác phòng chống và kiểm soát lây nhiễm.  

 

Tiểu ban quản lý lâm sàng ca bệnh đƣợc giao nhiệm vụ thành lập một nhóm chuyên gia giám sát 

việc chôn cất an toàn cho nạn nhân. Nhóm chuyên gia này phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau 

đây:  
•  Bày tỏ lời chia buồn và sự cảm thông với gia đình của nạn nhân.  

•  Giải thích rõ ràng, nhƣng bằng giọng thông cảm, các thủ tục cho việc xử lý thi thể của ngƣời đã 

chết vì Ebola hoặc Marburg và nêu vắn tắt lý do tại sao và nhƣ thế nào các thủ tục chuẩn bị tử 

thi cho mai táng và việc mai táng thực tế sẽ cần phải khác với truyền thống / chuẩn mực địa 

phƣơng. Nếu có thể, hợp tác với một nhà tâm lý trong giao tiếp với gia đình của ngƣời quá cố 

(xem phần 5.7.3).  

•  Tiến hành việc chôn cất bằng một tang lễ, với sự tôn trọng đối với ngƣời đã chết, để giúp an ủi 

gia đình họ trong lúc đau thƣơng.  

•  Trong tang lễ, giải thích cho những ngƣời tham dự các quy trình khử trùng và tiêu chuẩn an 

táng là nhƣ thế nào để ngăn chặn tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc chất dịch cơ thể của ngƣời đã 

chết và tại sao điều này là quan trọng.  

•  Đảm bảo rằng nhà của bệnh nhân đƣợc khử trùng. 

 

Nhân viên y tế, các thành viên gia đình, và đội mai táng phải thực hiện biện pháp phòng ngừa tiêu 

chuẩn trong chăm sóc sức khỏe khi xử lý một nạn nhân Ebola hoặc Marburg bị chết. Quá trình này bao 

gồm việc sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân, việc tuân thủ theo hƣớng dẫn vệ sinh tay, và các biện 

pháp phòng ngừa tiêu chuẩn khi tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh, dịch cơ thể và vật dụng, đặc biệt là 

các vết bám trên bề mặt.  
 

Theo các Khuyến nghị Chống nhiễm khuẩn Tạm thời đối với việc chăm sóc bệnh nhân bị nghi ngờ 

hoặc đƣợc khẳng định mắc bệnh Sốt xuất huyết Filovirus (Ebola, Marburg) (Phụ lục 17), các khuyến 

nghị chính bao gồm: 

•  Việc xử lý tử thi nên đƣợc giữ ở mức tối thiểu  

•  Các khuyến nghị sau đây cần đƣợc tôn trọng về nguyên tắc, nhƣng có thể xem xét vận dụng 

cho phù hợp với tập tục văn hóa và tôn giáo và phải đƣợc thông báo cho các thành viên gia đình 

của ngƣời quá cố:  

• Không nên rửa hoặc ƣớp tử thi.  

•  Chỉ nhân viên đƣợc đào tạo thực hiện xử lý xác chết trong quá trình bùng phát dịch và 

sau khi chết.  

•  Các nhân viên xử lý tử thi phải mặc các thiết bị bảo hộ cá nhân (găng tay, áo, bộ tyvek, 

khẩu trang phẫu thuật, và bảo vệ mắt) và giày buộc kín có thể chống nhiễm.  

 Tử thi phải đƣợc đặt trong một chiếc túi đựng tử thi không thấm nƣớc hoặc, nếu không  
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có sẵn thì bọc trong vải không thấm nƣớc rồi sau đó, nếu có thể, đặt bên trong một chiếc 

quan tài. Tử thi nên đƣợc chôn cất ngay lập tức.  

• Thiết bị bảo hộ nên đƣợc mặc vào tại nơi lấy tử thi và mặc suốt trong quá trình lấy xác, 

đặt xác vào túi và đặt túi xác vào quan tài. Các thiết bị bảo hộ cá nhân chỉ đƣợc cởi bỏ sau 

khi tử thi đƣợc đặt an toàn trong quan tài.  

•  Trong quá trình vận chuyển quan tài, cả nhân viên ngồi trong buồng lái cũng nhƣ ngƣời 

thân đi theo quan tài phía sau xe, đều không cần mặc trang thiết bị bảo hộ cá nhân. Tuy 

nhiên, những ngƣời khiêng quan tài phải đeo găng tay dày.  

•  Theo yêu cầu của gia đình, quan tài có thể đƣợc chôn cất theo tín ngƣỡng địa phƣơng. 

Các gia đình có thể giúp mang quan tài đến nghĩa trang dƣới sự giám sát của tiểu ban 

quản lý lâm sàng ca bệnh  hoặc đội y tế.  

 Các ngôi mộ của nạn nhân Ebola và Marburg nên đƣợc xác định đánh dấu, phù hợp với 

phong tục địa phƣơng. 

 
Nếu bệnh nhân tử vong trong khi ở bệnh viện, điều lý tƣởng nhất là tử thi của họ nên đƣợc xử lý trong 

một phòng chăm sóc đặc biệt (có thể là phòng của bệnh nhân trong bệnh viện hoặc phòng khám nghiệm 

tử thi, nếu khám nghiệm tử thi đƣợc thực hiện với bệnh nhân).  

 

Khi xử lý tử thi tại nhà, đội mai táng phải có ít nhất ba ngƣời mặc trang thiết bị bảo hộ cá nhân: hai 

ngƣời xử lý tử thi và một ngƣời tiến hành phun khử trùng trong toàn bộ và xung quanh nhà. Tuy nhiên, 

nếu tử thi quá nặng, cần thiết phải bổ sung thêm ngƣời. Phạm vi vòng ngoài của khu vực xử lý tử thi, 

nên có một ngƣời mặc quần áo bình thƣờng quan sát, điều phối và hƣớng dẫn thành viên trong đội xử 

lý tử thi. 

ƢƠNG 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊCH 

5.7 Quản lý về tâm lý xã hội 
 

5.7.1 Mục tiêu của tiểu ban quản lý tâm lý xã hội 

 
Mục tiêu chính của tiểu ban quản lý tâm lý xã hội là nhằm đảm sự sẵn sàng cho việc hỗ trợ tâm lý đối 

với gia đình của nạn nhân, cộng đồng, và nhân viên y tế chăm sóc. 

 
5.7.2 Năng lực của tiểu ban quản lý tâm lý xã hội 

 
Tiểu ban quản lý tâm lý xã hội có nhiệm vụ:  

 

•  Thực hiện hỗ trợ tâm lý xã hội cho các gia đình, đặc biệt là bằng việc xoa dịu tâm trạng căng 

thẳng liên quan đến tang lễ.  

•  Đảm bảo rằng các gia đình nạn nhân đƣợc bồi thƣờng cho các đồ đạc bị phá hủy trong quá trình 

khử trùng.  

•  Thực hiện hỗ trợ tâm lý cho nhân viên chăm sóc y tế.  

•  Ngăn chặn trƣớc những kỳ thị và tạo điều kiện tái hòa nhập xã hội cho bệnh nhân đã hồi phục và 

gia đình của họ về cộng đồng.  

•  Nếu cần thiết, xác định và tạo ra một cơ chế cho việc chăm sóc trẻ em mồ côi. 

 
5.7.3 Hoạt động của tiểu ban quản lý tâm lý xã hội 

 
Bởi chính bản chất của chúng, các ổ dịch Ebola hoặc Marburg gây ra sự lo lắng, sợ hãi, và thậm chí 

hoảng loạn. Cá nhân, gia đình, hoặc toàn bộ cộng đồng có thể bị ảnh hƣởng. Ngƣời ta có thể bị mất 

những ngƣời thân yêu của mình, bị tách ra từ gia đình hoặc cộng đồng, hoặc phải chứng kiến cảnh bạo 

lực hoặc phá huỷ tài sản. Mọi ngƣời đều bị ảnh hƣởng bởi những sự kiện này; nhiều ngƣời có thể cảm 

thấy choáng ngợp, bối rối hoặc mất phƣơng hƣớng. Một số có thể phản ứng nhẹ, trong khi những ngƣời 

khác có thể phản ứng rất mạnh mẽ.  

 

Một số ngƣời đặc biệt dễ bị tổn thƣơng trong thời gian bùng phát các ổ dịch nên có thể họ cần giúp đỡ  
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thêm. Đó là những ngƣời có nguy cơ phơi nhiễm (ngƣời tiếp xúc, gia đình, thợ săn, nhân viên chăm sóc 

y tế, v.v…), những ngƣời cần hỗ trợ thêm vì tuổi tác (trẻ em, ngƣời cao tuổi) hoặc những ngƣời có 

khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất, hoặc bởi vì họ thuộc về những nhóm có thể bị gạt ra ngoài lề xã 

hội hoặc là mục tiêu của bạo lực.  

 

Trong thời gian các dịch Ebola hoặc Marburg bùng phát, các hoạt động y tế công cộng là rất quan 

trọng, nhƣng phải đƣợc bổ sung bằng các can thiệp y tế xã hội và tinh thần. Can thiệp xã hội thƣờng 

không nằm trong chuyên môn của các chuyên gia sức khỏe tâm thần, nhƣng họ giải quyết vấn đề quan 

trọng có ảnh hƣởng đến sức khỏe tâm thần. Để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp can thiệp xã hội 

thích hợp, các chuyên gia chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần phải hợp tác với các thành phần trung 

gian khác trong cộng đồng, nhƣ giáo viên, trƣởng thôn, các nhà lãnh đạo tôn giáo, mạng lƣới bảo vệ trẻ 

em, các nhóm phụ nữ, dịch vụ xã hội, giới truyền thông, các tổ chức đóng ở cộng đồng, và cả các thầy 

lang khi thích hợp. 

 
Can thiệp xã hội trong thời gian dịch bùng phát 

 
•  Thiết lập và phổ biến một dòng liên tục những thông tin đáng tin cậy về: (a) bản chất của bệnh và 

các phƣơng pháp đƣợc khuyến cáo để giảm nguy cơ lây nhiễm; (b) sự sẵn có của giám định y khoa 

và điều trị và tiếp cận chúng nhƣ thế nào và ở đâu; (c) bất kỳ những nỗ lực cứu trợ khác (bao gồm cả 

những gì từng tổ chức cứu trợ đang làm) và vị trí của chúng. Thông tin cần đƣợc phổ biến theo các 

nguyên tắc của truyền thông nguy cơ: phải đƣợc kịp thời (để tránh những tin đồn gây định kiến), dễ 

hiểu (tức là dễ hiểu cho trẻ 12 tuổi) và nhấn mạnh (xem Phần 5.5 và Phụ lục 11).NG 5 - KIỂM 

  Để thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ, các nhân viên tham gia tại ổ dịch cần đƣợc quán triệt về  

lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về sợ hãi, đau buồn, mất 

phƣơng hƣớng, và các nhu cầu của ngƣời dân.  

•  Nếu khả thi, thiết lập một hệ thống hỗ trợ điện thoại để giảm sự cô lập của bệnh nhân đã nhập viện.  

•  Nếu các khu vực ảnh hƣởng bởi dịch bệnh bị cách ly, tăng cƣờng sự tiếp cận thông tin liên lạc với 
ngƣời thân và bạn bè vắng mặt.  

•  Giảm tâm trạng căng thẳng liên quan đến tang lễ. Việc thu xếp mai táng phải giúp an ủi nỗi đau 

buồn của gia đình (xem mục 5.6.5). Tuỳ theo thực tế, phong tục văn hóa và tôn giáo địa phƣơng 

cần đƣợc tôn trọng. Tang quyến cần đƣợc tạo điều kiến tiến hành các nghi lễ tang lễ và – nếu tử thi 

không bị cắt bỏ phần nào hoặc phân hủy – nhìn mặt để nói lời tạm biệt. Nhớ thực hiện ghi giấy 

chứng tử để tránh hậu quả tài chính và pháp lý cần thiết cho ngƣời thân.  

•  Sau khi dịch bệnh chấm dứt và nếu nhƣ việc làm này là an toàn và không vi phạm quy trình phòng 
chống lây nhiễm, khuyến khích việc nối lại các hoạt động xã hội đã bị gián đoạn nhƣ một phần của 

nỗ lực để kiềm chế lây truyền từ ngƣời sang ngƣời (xem Mục 6.3) 

 
Can thiệp sức khỏe tâm thần trong thời gian dịch bùng phát 

 Tới mức tốt nhất có thể, hãy chữa trị tâm trạng căng thẳng cấp mà không cần dùng thuốc theo các 
nguyên tắc trợ giúp tâm lý ban đầu (Phụ lục 21): lắng nghe; truyền đạt lòng trắc ẩn; đánh giá nhu cầu; 

đảm bảo nhu cầu cơ bản đƣợc đáp ứng; không buộc phải nói chuyện; cung cấp hoặc huy động ngƣời 

làm bầu bạn, tốt nhất từ gia đình hoặc bạn bè thân thiết; khuyến khích nhƣng không ép buộc hỗ trợ xã 

hội; bảo vệ khỏi bị tổn thƣơng hơn nữa.  

 Trợ giúp tâm lý ban đầu là sự hỗ trợ cơ bản, tự nhiên, và có thể huấn luyện một cách nhanh chóng 
cho các cán bộ chuyên môn chăm sóc sức khỏe, ngƣời không có chuyên môn, tình nguyện viên, và 

các cá nhân nguồn khác trong cộng đồng (ví dụ nhƣ giáo viên, giáo sĩ).  

•  Trợ giúp tâm lý ban đầu nên đƣợc chuẩn bị sẵn sàng trong cộng đồng và tại các trung tâm chăm sóc 

sức khỏe cũng nhƣ cho những thân nhân đau buồn. Một cấu phần thiết yếu của sự trợ giúp tâm lý ban 

đầu này là sự bảo vệ. Điều đó là quan trọng bởi vì cảm giác lo lắng liên quan đến một căn bệnh nhƣ 

Ebola hoặc Marburg có thể khiến ngƣời ta cƣ xử phi lý theo cách đặt những ngƣời khác trong tình 

trạng nguy hiểm.  

 Chữa trị các bệnh tâm thần và thần kinh khẩn cấp (ví dụ nhƣ rối loạn tâm thần, trầm cảm nặng) 

càng sớm càng tốt. Đảm bảo luôn sẵn có thuốc hƣớng thần thiết yếu ở tất cả các tuyến trong hệ thống 

chăm sóc sức khỏe để đảm bảo điều trị cho ngƣời bị rối loạn tâm thần từ trƣớc. Nhân viên y tế nên 

tránh kê đơn khối lƣợng lớn loại thuốc benzodiazepin để điều trị bệnh lo âu cấp. Kê đơn quá nhiều 

thuốc benzodiazepin là điều phổ biến trong các cuộc khủng hoảng y tế và tiềm ẩn sự lệ thuộc vào 
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 thuốc 

•  Xây dựng các kế hoạch dự phòng cho việc quản lý bệnh nhân tâm thần, khó kiểm soát, và truyền 

nhiễm (ví dụ nhƣ đặt phòng bệnh viện riêng biệt cho những bệnh nhân này). 

CHƢƠNG 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊ 
5.8 Các dự án nghiên cứu và các vấn đề đạo đức 

 
5.8.1 Mục tiêu của tiểu ban dự án nghiên cứu và các vấn đề đạo đức 

 
Tiểu ban dự án nghiên cứu và các vấn đề đạo đức hoạt động trong hai bối cảnh: nghiên cứu và quản lý 

lâm sàng. Mục tiêu chính của tiểu ban là: 

 
Trong bối cảnh nghiên cứu 

•  Hãy chắc chắn rằng tất cả các đề cƣơng nghiên cứu do các đội trong nƣớc và quốc tế đề xuất đã 

đƣợc xem xét đánh giá công đức khoa học của họ.  

•  Hãy chắc chắn rằng các dự án đã đƣợc xem xét đánh giá bởi một ủy ban đạo đức nghiên cứu.  

•  Giúp bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân trong các hoạt động nghiên cứu lâm sàng.  

 

Hãy lƣu ý rằng tiểu ban không tự xem xét đánh giá đề cƣơng nghiên cứu riêng của mình, nhƣng thay 

vào đó tiểu ban phải tham khảo ý kiến của ủy ban đạo đức nghiên cứu quốc gia. Nếu trong nƣớc không 

có một ủy ban đạo đức nghiên cứu, việc đánh giá có thể đƣợc thực hiện ở cấp khu vực và quốc tế (Phụ 

lục 27). 

Trong bối cảnh quản lý lâm sàng 

 Hãy chắc chắn rằng các nguyên tắc về y đức (Phụ lục 22) và quyền của bệnh nhân đƣợc tôn 

trọng:  

o Minh bạch về thông tin liên quan sàng lọc và truyền thông các kết quả  

o Đƣa ra sự đồng ý bằng văn bản hoặc bằng lời  

o Bảo mật dữ liệu cá nhân và tôn trọng sự riêng tƣ  

o Không phân biệt đối xử  

o Tiếp cận bình đẳng tới các dịch vụ chăm sóc  

•  Khẳng định lại rằng các nhân viên y tế phụ trách bệnh nhân Ebola hoặc Marburg có nghĩa vụ  

 chăm sóc các bệnh nhân, tùy thuộc vào những giới hạn nhất định (xem bên dƣới).  

•  Hãy chắc chắn rằng các của quyền bệnh nhân đƣợc tôn trọng khi áp đặt những gì có thể đƣợc 
cảm nhận hay hiểu lầm là biện pháp y tế cƣỡng chế, phối hợp với đội quản lý lâm sàng ca bệnh. 

 
5.8.2 Năng lực của các tiểu ban dự án nghiên cứu và các vấn đề đạo đức 

 
Trong thời gian xảy ra bệnh dịch Ebola hoặc Marburg, nghiên cứu có thể đƣợc thực hiện trong các lĩnh 

vực khác nhau: nghiên cứu lâm sàng; thử nghiệm điều trị; thử nghiệm vắc-xin; sinh bệnh học; dịch tễ 

học; xét nghiệm; sinh thái; nhân chủng học; và khoa học xã hội.  

 

Trong bối cảnh nghiên cứu, Tiểu ban dự án nghiên cứu và các vấn đề đạo đức đƣợc giao nhiệm vụ đóng 

góp vào:  

•  Xác định đề tài nghiên cứu trọng điểm, ƣu tiên cho các dự án có lợi cho các nhóm quần thể bị 

ảnh hƣởng trực tiếp.  

•  Thông báo cho các đội phản ứng rằng tất cả các đề xuất nghiên cứu phải đƣợc gửi để xem xét 

vấn đề khoa học và đạo đức của các nghiên cứu.  

•  Xây dựng một danh sách các đề xuất nghiên cứu và trình cho các chuyên gia trong nƣớc và / 

hoặc quốc tế để xét duyệt. 

•   Đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu đã nộp tất cả các đề cƣơng nghiên cứu để ủy ban đạo đức địa 

phƣơng. Nếu trong nƣớc không có một ủy ban đạo đức, việc đánh giá có thể đƣợc thực hiện ở 

cấp khu vực và quốc tế.  

•  Thông báo cho ngƣời đứng đầu các dự án nghiên cứu về những quyết định cuối cùng của tiểu 

ban dự án nghiên cứu và các vấn đề đạo đức và / hoặc ủy ban đạo đức quốc gia.-KIỂM 

SOÁT  DỊCH 

Trong bối cảnh quản lý lâm sàng, tiểu ban đƣợc giao nhiệm vụ đảm bảo rằng:  
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• Các quyền của bệnh nhân đƣợc tôn trọng.  

•  Nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc của họ.  

•  Các nhà chức trách quốc gia đã cung cấp các phƣơng tiện cần thiết cho việc thực 

hiện các khuyến nghị kiểm soát lây nhiễm về chăm sóc cho bệnh nhân Ebola hoặc 

Marburg.  

•  Với sự hỗ trợ của ủy ban đạo đức quốc gia của nƣớc có liên quan hoặc bất cứ 

chuyên gia khác, các khuyến nghị đã đƣợc thực hiện trên hàm ý đạo đức về quản lý 

lâm sàng của bệnh nhân, ví dụ nhƣ:  
•  Vị trí chăm sóc đƣợc cách ly  
•  Kiểm dịch y tế  
•  Kiểm soát biên giới  
•  Việc lập ra một phòng tuyến kiểm dịch và hạn chế về tƣơng tác cộng đồng  
•  Vai trò và nhiệm vụ của nhân viên điều dƣỡng trong bùng phát dịch Ebola hoặc 

Marburg, bao gồm cả các nghĩa vụ đạo đức, chuyên môn, hợp đồng, và pháp lý. 

 
5.8.3 Hoạt động của tiểu ban nghiên cứu đạo đức  

 
Trong bối cảnh nghiên cứu 

 
1. Xác định một ủy ban đạo đức của địa phương  

Trong thời gian một bùng phát dịch Ebola hoặc Marburg, một trong những việc làm đầu tiên của tiểu 

ban nghiên cứu đạo đức là tìm ra nơi có một ủy ban nghiên cứu đạo đức của địa phƣơng hoặc trung 

ƣơng. Nếu không có, tiểu ban phải chuyển đề cƣơng nghiên cứu tới một ủy ban đạo đức khu vực (Ủy 

ban Đạo đức khu vực: Afro REC) hoặc quốc tế để xem xét.  

 
2. Viết đề cương nghiên cứu  

Xét tính chất khó lƣờng của bùng phát dịch Ebola hoặc Marburg, các đội y tế mong muốn xây dựng các 

đề cƣơng nghiên cứu trong thời những ổ dịch này bùng phát nên chuẩn bị đề cƣơng nghiên cứu khái 
quát trƣớc, đặc biệt là về nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm điều trị, và thử nghiệm vắc-xin.  

 

Các đề cƣơng nghiên cứu khái quát cần phải đƣợc viết trong giai đoạn trƣớc khi dịch bùng phát. Sau đó 

các đề cƣơng này cần đƣợc thông qua trƣớc bởi: các ủy ban đạo đức của các viện nghiên cứu liên quan, 

Ủy ban Đạo đức của WHO và Ủy ban đạo đức của các nƣớc Trung Phi. Trong thời gian dịch bùng phát 

các đề cƣơng cần đƣợc điều chỉnh cho thích hợp với bối cảnh địa phƣơng và trình lên tiểu ban dự án 

nghiên cứu và các khía cạnh đạo đức để thông qua lần cuối cùng trƣớc khi triển khai thực hiên.  

 

3.  Tầm quan trọng của các hoạt động trước khi dịch bùng phát  

Ngày nay, việc xem xét khía cạnh đạo đức của các đề cƣơng nghiên cứu trƣớc khi tiến hành nghiên cứu 

là một yêu cầu thiết yếu cho nghiên cứu có chất lƣợng ở tất cả các nƣớc. Do tầm quan trọng của các ủy 

ban đạo đức trong thời gian bùng phát các ổ dịch Ebola hoặc Marburg, các uỷ ban này phải đƣợc thành 

lập trong giai đoạn trƣớc khi xảy ra dịch bệnh này. Chƣơng trình đào tạo cho việc đánh giá các nghiên 

cứu đạo đức có sẵn trên Internet (Phụ lục 28).  

 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng nghiên cứu Y tế vì Sự phát triển (COHRED) đã thiết lập 

một hệ thống Internet toàn cầu (Web Nghiên cứu Sức khỏe: HRWeb) để cung cấp thông tin thực tế và 

các công cụ hỗ trợ các nƣớc và các cá nhân trong việc quản lý hệ thống nghiên cứu y tế quốc gia của họ 

một cách hiệu quả hơn và tăng cƣờng vai trò và đạo đức của các cơ quan nghiên cứu (Phụ lục 27).  

 

Thông tin bổ sung có thể đƣợc tìm thấy trong mỗi quốc gia về quản trị nghiên cứu và chính sách, các 

ƣu tiên quốc gia, các mạng lƣới và các cơ quan nghiên cứu qua các đầu mối ủy ban đạo đức quốc gia, 

và các ủy ban xem xét đánh giá chịu trách nhiệm về nghiên cứu y tế quốc gia. 

ƠNG 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊCH 

Trong bối cảnh quản lý lâm sàng của bệnh nhân 

 
1. Quyền và nghĩa vụ của nhân viên y tế chịu trách nhiệm về bệnh nhân Ebola hoặc Marburg  
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Với sự hỗ trợ của các đội quốc tế, các nhà chức trách quốc gia có nghĩa vụ phải cung cấp cho nhân viên 

y tế các phƣơng tiện cần thiết cho việc thực hiện các khuyến nghị kiểm soát lây nhiễm về chăm sóc cho 

bệnh nhân Ebola hoặc Marburg (Phụ lục 15). Các nhà chức trách có nghĩa vụ:  

•  Đào tạo, trang bị và bảo vệ những ngƣời phụ trách bệnh nhân Ebola hoặc Marburg.  

•  Cung cấp cho các nhân viên y tế năng lực và kiến thức để thực hiện các kỹ thuật rào cản điều 

dƣỡng.  

•  Đƣa ra các hƣớng dẫn rõ ràng về các điều kiện theo đó nhân viên y tế nên hoạt động theo những 

gì đƣợc mong đợi từ họ, và những rủi ro vốn có của tình hình.  

•  Đền bù thỏa đáng những cống hiến của các nhân viên y tế; đền bù có thể dƣới hình thức phí bảo 

hiểm rủi ro và bảo hiểm cho họ và gia đình họ, trợ cấp tàn tật cho những ngƣời bị lây nhiễm. 

 
Với điều kiện đƣợc đào tạo, đƣợc cung cấp vật tƣ, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ hợp lý cho việc 

thực hiện các kỹ thuật điều dƣỡng rào cản, các nhân viên y đã có đủ tƣ cách pháp nhân cho việc chăm 

sóc bệnh nhân Ebola và Marburg. Khi đó, họ có nghĩa vụ đạo đức để chăm sóc cho bệnh nhân Ebola và 

Marburg, mặc dù công việc này có những rủi ro nhất định.  

 

Nhiệm vụ chăm sóc của bác sĩ gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của hệ thống chăm sóc sức khỏe để thực 

hiện nghĩa vụ đối với sự an toàn của nhân viên chăm sóc y tế (và ngƣợc lại). Nếu không đƣợc nhƣ vậy 

và kết quả là những ngƣời chăm sóc sức khoẻ trong hệ thống chăm sóc y tế phải đối mặt với nguy cơ 

đáng kể, việc từ chối công việc là hợp lý về mặt đạo đức. Trong trƣờng hợp này, chính là hệ thống, chứ 

không phải cá nhân ngƣời chăm sóc, phải chịu trách nhiệm đạo đức đối với bất kỳ biến chứng phát sinh 

ở bệnh nhân. 

 

 

 
 
 
 
 

2. Các biện pháp y tế bắt buộc: Nên làm gì nếu bệnh nhân từ chối cách ly hoặc điều trị?  

Việc quản lý các ca nhiễm Ebola hoặc Marburg phải đƣợc thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Bệnh nhân 

(hoặc gia đình của họ, nếu bệnh nhân không thể làm nhƣ vậy) phải chấp thuận và hợp tác trên cơ sở 

đƣợc thông tin đầy đủ. Để bệnh nhân tham gia trong các quyết định về việc điều trị của họ cho thấy sự 
tôn trọng đối với họ, ủng hộ quyền tự chủ, và làm tăng khả năng hợp tác của họ với đội y tế. Tức là, 

trong thực tế, việc ngƣời có đƣợc thông tin đầy đủ về những hạn chế và lợi ích của điều trị Ebola từ 

chối chăm sóc là rất hiếm. 

 

Đôi khi, mặc dù những nỗ lực hợp lý đã đƣợc thực hiện, bệnh nhân có thể không muốn đƣợc chăm sóc 

tại một trung tâm y tế. Nếu bệnh nhân từ chối, việc chăm sóc tại nhà phải đƣợc tổ chức nhằm giảm 

nguy cơ lây truyền trong gia đình hoặc trong cộng đồng. Chăm sóc tại nhà phải là ngoại lệ, vì nó 

không cung cấp cùng một mức độ an toàn và chất lƣợng chăm sóc nhƣ trong một bệnh viện (Phụ lục 

16). Giải pháp này phải đƣợc xem nhƣ là một phƣơng tiện để đối thoại và giao tiếp với ngƣời thân để 

khuyến khích họ chấp nhận chuyển đến một đơn vị cách ly ở bệnh viện ở giai đoạn sau.  

 

Việc cách ly cƣỡng chế đối với bệnh nhân có đồng ý chăm sóc tại nhà là vô ích và không phù hợp. 

Chừng nào mà chƣa nguy hiểm tới lợi ích của cộng đồng, chăm sóc tại nhà luôn là một lựa chọn tốt 

hơn so với cách ly cƣỡng chế.ƠNG 5 - KIỂM SOÁT Ổ DỊCH 
 

Cách ly không bao giờ đƣợc sử dụng nhƣ một hình thức trừng phạt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 

Bệnh nhân từ chối điều trị và do đó đặt cộng đồng nguy cơ nguy hiểm phải đƣợc thông báo trƣớc là 

việc họ từ chối có thể dẫn đến biện pháp cách ly cƣỡng chế.  

 

Cách ly cƣỡng chế đối với bệnh nhân Ebola hoặc Marburg phải đƣợc sử dụng thì nó chỉ nhƣ là một 

phƣơng sách cuối cùng.  

 

Chú ý: Nếu nhân viên y tế tin rằng điều kiện làm việc không an toàn, họ phải thu hút sự chú ý 

của chính quyền địa phƣơng và quốc gia với tình hình. Chính phủ và hệ thống chăm sóc sức 

khỏe có nghĩa vụ thực hiện các thay đổi cần thiết, mà không gây nguy hiểm cho việc cải thiện 

biện pháp ngăn ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn, để đảm bảo nhân viên có thể cung cấp dịch vụ 

chăm sóc một cách an toàn. 
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Nếu, trong những trƣờng hợp hiếm hoi, cách ly cƣỡng chế đƣợc coi là cách hợp lý duy nhất để bảo 

vệ công chúng, việc thực hiện cƣỡng chế phải dựa trên sự tôn trọng các giá trị đạo đức và nhân 

quyền. Nhƣ đƣợc quy định trong các Nguyên tắc Siracusa (Phụ lục 31), biện pháp này phải:  

  phù hợp với pháp luật;  

 vì một mục tiêu chính đáng;  

 thực sự cần thiết trong một xã hội dân chủ;  

 áp dụng khi không có các phƣơng tiện ít xâm hại và mang tính áp đặt hơn; và  

 không đƣợc áp dụng tùy tiện, bất hợp lý, hoặc một cách phân biệt đối xử.  
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5.9 Công tác hậu cần và đảm bảo an toàn 
 

5.9.1 Mục tiêu của Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn  

 
Mục tiêu chính của Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn là cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động 

thực địa và đảm bảo an toàn cho các đội ứng phó dịch. 

 
5.9.2 Năng lực của Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn  

 
Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn sẽ báo cáo trực tiếp công việc cho Ban điều phối và huy 

động nguồn lực. 

 
Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn chịu trách nhiệm:  

 Quản lý cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác kiểm soát dịch; 

 Đảm bảo hoạt động vận chuyển cho cán bộ tham gia và trang thiết bị; 

 Vận chuyển mẫu bệnh phẩm; 

 Kế toán và quản lý triển khai nhân sự; 

 Quản lý an toàn tại thực địa; và  

 Điều phối các hoạt động và yêu cầu về hậu cần để phối hợp với hoạt động của các Tiểu ban 

khác. 

 
5.9.3 Hoạt động của Tiểu ban hậu cần và đảm bảo an toàn 

 
Viễn thông 

Lắp đặt hệ thống viễn thông để hỗ trợ liên lạc với nhóm cán bộ tại thực địa nơi có ổ dịch (sóng VHF) 

và với các lãnh đạo cấp quốc gia và quốc tế (điện thoại, internet). 

 
Xây dựng và quản lý văn phòng thực địa  

Tại nơi có dịch bùng phát: 

• Xây dựng các văn phòng làm việc giúp triển khai các hoạt động của cán bộ và làm nơi tổ chức họp 

cho các Ban. 

• Tổ chức hoạt động kế toán (mua các vật dụng, chi trả công tác phí và lƣơng, v.v…)  

• Đặt mua các vật dụng cho văn phòng (máy tính, máy in, máy phô tô, GPS). 

• Thực hiện kiểm kê đánh giá nguồn lực sẵn có tại địa phƣơng (cơ sở vật chất và nhân lực). 

• Đặt mua và bổ sung kịp thời các trang thiết bị. 

 
Hoạt động vận chuyển và di dời của cán bộ chương trình  

• Cung cấp phƣơng tiện đi lại cần thiết cho các hoạt động của nhóm ứng phó dịch nhƣ giám sát, huy 

động xã hội, mai táng ngƣời bệnh tử vong, v.v…  

• Phối hợp để vận chuyển nhóm cán bộ cơ động (giám sát, huy động xã hội, mai táng ngƣời bệnh tử 

vong). 

• Lên kế hoạch luân chuyển cán bộ trong nƣớc và quốc tế. 

• Điều phối quản lý hoạt động đi lại cho cán bộ quốc tế. 

 
Hỗ trợ và cung ứng trang thiết bị cho chương trình  

• Đảm bảo việc cung ứng và vận chuyển các trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) (quần áo phòng 

dịch, mặt nạ, kính, giày, v.v…)  

• Đảm bảo cung cấp trang bị bảo hộ cá nhân và thuốc khử trùng cho nhóm ứng phó và nhóm mai táng 

ngƣời bệnh tử vong. 

• Quản lý chất thải từ hoạt động y tế và đơn vị cách ly để phối hợp với các hoạt động của Tiểu ban 

quản lý lâm sàng ca bệnh. 
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Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn và phòng chống dịch 

• Tùy thuộc vào hoàn cảnh, cung cấp thực phẩm cho ngƣời bệnh và các đội ứng phó dịch hoặc đảm bảo cung 

cấp thực phẩm cho các tổ chức và nhóm có liên quan  

• Đảm bảo an toàn cho các cán bộ tham gia vào công tác kiểm soát bùng phát dịch. 

•  Báo cáo các vấn đề liên quan đến an toàn cho các cán bộ chƣơng trình trƣớc khi triển khai công tác ở thực 

địa. Nếu cần thiết, tổ chức tập huấn về hậu cần cho cán bộ chƣơng trình. 

CHƢƠNG 5 – KIỂM SOÁT BÙNG PHÁT DỊCH 
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  CHƢƠNG 5 – KIỂM SOÁT BÙNG PHÁT DỊCH 

 
 

5.10   Quản lý môi trƣờng 
 

5.10.1   Tăng cƣờng giám sát động vật hoang dã  

 
Kinh nghiệm cho thấy rằng dịch Ebola bùng phát trƣớc tiên ở động vật hoang dã rồi lây sang cho con 

ngƣời. Trong khi dịch đang bùng phát, cần phải tăng cƣờng giám sát hoạt động của các động vật hoang 

dã và xây dựng các hoạt động phối hợp giữa cán bộ chăm sóc động vật và lãnh đạo y tế trong cộng 

đồng để đảm bảo cảnh báo sớm về khả năng bùng phát dịch Ebola trên con ngƣời. 

 
Ngay khi có các tin đồn liên quan đến động vật chết, cán bộ của công viên quốc gia (hoặc cán bộ thú y) 

cần trang bị phƣơng tiện bảo hộ và lấy mẫu bệnh phẩm từ xác động vật chết để phân tích. Mẫu bệnh 

phẩm này phải đƣợc gửi đến các phòng xét nghiệm để phân tích. 

 
Ngay sau khi nguyên nhân tử vong ở động vật đƣợc xác nhận, cán bộ chăm sóc động vật phải đƣa ra 

cảnh báo tới lãnh đạo y tế cộng cộng để họ có thể đƣa ra các chƣơng trình phòng chống bùng phát dịch 

ở ngƣời.  

 
Khi trƣờng hợp này xảy ra, các thông điệp phòng chống Ebola cần đƣợc ƣu tiên tuyên truyền và phổ 

biến đến cho những ngƣời đi săn và ngƣời dân sống trong rừng. Các thông điệp chính là (xem Phần 

5.4.5): 

• Không chạm vào xác động vật chết trong rừng; 

• Không chạm vào xác chết của khỉ, khỉ đột hoặc tinh tinh trong rừng; 

• Báo cáo thông tin về xác động vật chết trong rừng cho cán bộ của công viên quốc gia; 

• Không săn bắn trong khu vực có xác động vật chết đƣợc tìm thấy; 

• Không tiếp xúc trực tiếp với máu động vật (sử dụng găng tay chống nƣớc hoặc găng nhựa) khi 

giết mổ động vật trong nhà, trong rừng hoặc ngoài chợ; 

• Rửa tay ngay sau khi cởi găng và các dụng cụ bảo hộ cá nhân; và 

• Không ăn thịt động vật sống hoặc nội tạng động vật và nấu chín kỹ trƣớc khi ăn. 

 
5.10.2   Tăng cƣờng giám sát tại các mỏ than  

 
Trong đợt bùng phát vi rút Marburg gần đầy, tất cả các trƣờng hợp mắc bệnh đƣợc ghi nhận đều là 

công nhân làm việc tại các mỏ, nơi cƣ trú của loài dơi nhiễm bệnh. Công nhân mỏ thƣờng không sử 

dụng bảo hộ cá nhân cần thiết khi làm việc. Họ thƣờng chỉ đi ủng và đeo găng tay. Làm việc trong các 

mỏ và tiếp xúc thƣờng xuyên với dơi ở trong không gian chật hẹp dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh 

truyền nhiễm rất cao của công nhân mỏ.  

 
Giám sát các ca sốt xuất huyết là một hoạt động rất quan trọng trong nhiều mỏ tại Châu Phi, nơi sinh 

sống của loài dơi. Các công ty mỏ cần đảm bảo an toàn cho công nhân của mình để làm giảm nguy cơ 

mắc bệnh.  

 
Trong trƣờng hợp này, thông điệp để phòng chống vi rút Marburg cần đƣợc tuyên truyền và phổ biến 

đến tất cả các công ty mỏ và công nhân mỏ. Thông điệp chính là:  

• Đảm bảo thông thoáng tại các hầm mỏ  

• Đảm bảo công nhân mỏ đeo khẩu trang, mũ, găng tay và đi giầy. 

 
5.10.3   Giám sát thú y tại các trang trại chăn nuôi lợn  

 
Trong năm 2008-09, vi rút Ebola Reston đã đƣợc tìm thấy trên lợn tại Philippines sau khi bùng phát 

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS).  
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Bên cạnh đó, có nhiều bằng chứng cho thấy bệnh đã lây truyền sang ngƣời chăm sóc và ngƣời giết mổ 

do tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh. Thí nghiệm tại các phòng xét nghiệm động vật cho thấy lợn có nguy cơ 

lây nhiễm vi rút Ebola Zaïre và vi rút có thể sản sinh và lây truyền cho lợn lành. Các trang trại chăn 

nuôi lợn ở khu vực bùng phát dịch vì vậy là một khu vực có khả năng ủ bệnh và nguy cơ do tiếp xúc 

cần phải đƣợc giám sát.  

 
Để làm giảm nguy cơ lây truyền vi rút trên lợn khi bùng phát dịch vi rút Ebola và Marburg, các cấp 

quản lý nhân y và thú ý cần:  

• Xây dựng hệ thống giám sát lâm sàng và huyết thanh học ở khu vực chịu ảnh hƣởng để phát 

hiện nhanh chóng sự lây truyền của vi rút trong các trang trại lợn. 

• Nếu có trƣờng hợp lợn nhiễm bệnh đƣợc xác nhận, cán bộ thú y cần cảnh báo các cán bộ y tế 

công cộng ngay lập tức để họ có thể triển khai các chƣơng trình phòng chống cụ thể.  

• Nếu việc lây nhiễm vi rút giữa các trang trại đƣợc xác nhân, các biện pháp y tế cần thiết (tiêu 

hủy lợn nhiệm bệnh, tiêu hủy xác động vật, đền bù thiệt hại cho ngƣời nuôi, cấm vận chuyển 

lợn từ khu vực nhiễm bệnh và các biện pháp khác theo khuyến nghị quốc tế) cần đƣợc triển khai 

để dập dịch trên lợn.  

• Lựa chọn các biện pháp để phòng lây truyền bệnh từ động vật sang ngƣời ở các trang trại, bao 

gồm:  

•  Tránh tiếp xúc trực tiếp với máu và cơ thể của động vật ốm hoặc xác của chúng: không 

giết mổ hoặc đụng chạm xác hoặc thai của lợn mà không sử dụng biện pháp bảo vệ. 

•  Đeo găng và khẩu trang (hoặc các biện pháp bảo vệ khác nhƣ đeo bao ny lông hoặc quần 

áo có khẩu trang để tránh tiếp xúc trực tiếp) khi cầm động vật ốm hoặc xác của chúng, 

đặc biệt khi phải đỡ đẻ (thai và rau), giết mổ và chôn động vật. 

•  Đeo kính bảo vệ khi giết mổ hoặc giải phẫu động vật nhiễm bệnh. 

•  Rửa tay với thuốc sát trùng hoặc xà phòng ngay sau khi tiếp xúc với dịch hoặc cơ thể động 

vật. 

•  Nấu chín kỹ các sản phẩm từ động vật (thịt, máu và sữa) trƣớc khi ăn. 

• Củng cố hệ thống sản xuất thực phẩm bằng cách đảm bảo rằng lợn nhiễm bệnh không đƣợc thu 

mua để chế biến và giám sát nơi giết mổ tại nhà và lò giết mổ động vật. 

• Triển khai các biện pháp an toàn sinh học để đảm bảo phòng chống lây truyền vi rút Ebola cho 
trang trại lợn từ dơi (ví dụ, không trồng cây ăn quả trong trang trại và bán kính 50 m xung 

quanh, xây lƣới hoặc hàng rào để ngăn rơi vào trang trại chăn nuôi lợn, v.v…)  

 
Lãnh đạo thú ý quốc tế cần đảm bảo việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế trong buôn bán và vận chuyển 

động vật và các sản phẩm động vật do Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) ban hành. 

 
Nhóm chăm sóc sức khỏe cho ngƣời và động vật cần phối hợp với ngƣời chăn nuôi lợn, ngƣời bán lẻ và 

ngƣời xuất khẩu lợn để tăng cƣờng hiểu biết của họ về việc lây truyền nguy cơ bệnh khi vận chuyển 

động vật và vận động họ tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch.  
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DỊCH KẾT THÚC? 
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6     Sau khi hết dịch: cần triển khai những hoạt động gì sau khi 

dịch kết thúc? 
 

6.1 Công bố hết dịch  
 

Chính phủ của các nƣớc có dịch, cần phối hợp với WHO, công bố hết dịch theo khuyến cáo của Ủy ban 

điều phối và huy động nguồn lực. Tiểu ban giám sát, dịch tễ và xét nghiệm có trách nhiệm đƣa ra 

ngày kết thúc dịch và chuyển lại ngày này cho Ủy ban điều phối. Ngày này thƣờng tính bằng cách 

cộng ngày mà trƣờng hợp nhiễm bệnh cuối cùng (nghi ngờ hoặc đã xác nhận) với thời gian ủ bệnh của 

vi rút Ebola hoặc Marburg nhân hai lần (42 ngày). 

 
Chính quyền cấp quốc gia cần phối hợp với đối tác quốc tế và WHO để đƣa ra công bố hết dịch chính 

thức và bày tỏ sự cảm ơn tới các nhà hoạt động trong nƣớc và quốc tế vì sự đóng góp trong dập dịch và 

thông cáo báo chí. Sau đó, cần bày tỏ tình đoàn kết và lời chia buồn sâu sắc đến bệnh nhân, gia đình 

ngƣời bệnh và quần thể dân cƣ bị dịch tác động.  

 
6.2 Tiếp tục các hoạt động ở giai đoạn tiền dịch  

 
Khi bùng phát dịch đã bị khống chế, các lãnh đạo y tế công cộng cần tập trung vào triển khai các hoạt 

động giám sát và phòng chống dịch dài hạn nhƣ đƣợc mô tả trong Chƣơng 3. 

 
6.3 Theo dõi sức khỏe của ngƣời khỏi bệnh  

 
Sau dịch, các cơ quan quản lý y tế các cấp cần phải triển khai các hoạt động theo dõi sức khỏe ngƣời đã 

khỏi bệnh (ví dụ, đảm bảo họ đã khỏi và hồi phục hoàn toàn, theo dõi các biến chứng sau khi khỏi 

bệnh, theo dõi bệnh nhân nam về tinh trùng có thể bị nhiễm của họ. Xem thêm phần 5.6.3). 

 
Ngoài ra, các cơ quan quản lý y tế các cấp cần theo dõi sức khỏe tâm thần của những bệnh nhân đã khỏi 

bệnh (Xem Phần 6.4). 

 
6.4 Giám sát ngƣời khỏi bệnh và các vấn đề xã hội  

 
Sau khi hết dịch, các cơ quan quản lý y tế các cấp cần theo dõi sức khỏe tâm thần cho ngƣời khỏi bệnh. 

Các can thiệp về sức khỏe tâm thần và xã hội ở giai đoạn đã hết dịch đƣợc mô tả chi tiết ở sau. 

 
Bên cạnh những can thiệp này, các chiến dịch truyền thông toàn diện cho cộng đồng cần đƣợc triển 

khai để giảm kỳ thị xã hội và giảm nỗi sợ hãi về nguy cơ bị nhiễm bệnh của cộng đồng do tiếp xúc trực 

tiếp với những ngƣời hoặc cán bộ y tế đã từng mắc bệnh, hoặc bất kỳ niềm tin sai lệch nào khác về 

bệnh của cộng đồng. 

 
Can thiệp xã hội trong giai đoạn hết dịch  

 
Tiếp tục các hoạt động xã hội khi dịch đã kết thúc  

• Việc cấm tụ tập đông ngƣời trong giai đoạn dịch bùng phát cản trở các hoạt động văn hóa và thể 

thao. Công bố hết dịch sẽ giúp giảm căng thẳng trong cộng đồng ngƣời dân địa phƣơng và cần đi 

cùng với các biện pháp chính thức để bắt đầu trở lại các hoạt động xã hội.  

• Nếu đƣợc coi là an toàn (nghĩa là các hoạt động không vi phạm quy trình tiêu chuẩn trong phòng 
chống bệnh truyền nhiễm), cần khuyến khích bắt đầu trở lại các sự kiện tôn giáo, văn hóa và thể 

thao thông thƣờng (bao gồm tục mai táng ngƣời đã chết mà có mối liên hệ với các lãnh đạo tôn 

giáo và tinh thần). 
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• Khuyến khích các hoạt động xã hội mà có sự tham gia của ngƣời có ngƣời thân bị mất, trẻ mồ côi, 

ngƣời góa chồng/vợ. 

• Hỗ trợ tổ chức các hoạt động giải trí và khuyến khích trẻ em quay trở lại trƣờng học, thậm chí khi 

trƣờng học mới chỉ hoạt động một phần. 

 
Triển khai các biện pháp xã hội phù hợp mô tả trong Phần 5.4. 

 
Can thiệp sức khỏe tâm thần trong giai đoạn kết thúc dịch  

 
• Đào tạo và giám sát kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế. Kiến thức cơ bản 

bao gồm: đánh giá rối loạn tâm thần; hỗ trợ ban đầu về tâm lý; tƣ vấn hỗ trợ; làm việc với gia đình 
ngƣời bệnh; cung cấp các thuốc điều trị hƣớng thần phù hợp; phòng chống tự tử; xử trí than phiền 

thực thể không có nguyên nhân; xử trí rối loạn tâm thần hữu cơ; vấn đề về sử dụng nghiện chất       

và chuyển tuyến. 

 
•   Đào tạo và giám sát cán bộ cộng đồng để hỗ trợ cán bộ y tế khi quá tải bệnh nhân. 

Các cán bộ cộng đồng có thể là những ngƣời tình nguyện, cán bộ bán chuyên môn hoặc chuyên 
môn tùy vào tình hình cụ thể. Họ cần đào tạo tập huấn kỹ về một số kỹ năng thiết yếu: đánh giá 

bệnh nhân, ngƣời nhà và nhận thức của nhóm về vấn đề; hỗ trợ ban đầu về tâm lý; hỗ trợ cảm xúc, 

tƣ vấn nỗi buồn, xử trí căng thẳng và tƣ vấn giải quyết vấn đề; huy động nguồn lực từ gia đình và 

trong cộng đồng và chuyển tuyến. 

 
• Giáo dục nhân viên cứu trợ nhân đạo và lãnh đạo trong cộng đồng (ví dụ, trƣởng thôn, giáo 

viên, v.v…) về các kỹ năng chăm sóc tâm lý thiết yếu: hỗ trợ ban đầu về tâm lý; hỗ trợ cảm xúc; 

cung cấp thông tin chính xác và phù hợp; trả lời các câu hỏi thƣờng gặp; khuyến khích các biện 

pháp thực tiễn để đối phó; nhận biết các vấn đề chính về sức khỏe tâm thần để tăng cƣờng nhận 

thức và hỗ trợ của cộng đồng và tăng hiệu quả của chuyển tuyến. 

 
• Hỗ trợ thành lập nhóm hỗ trợ và tự lực dựa vào cộng đồng. Các nhóm tự lực trong cộng đồng 

thƣờng tập trung vào chia sẻ các vấn đề, động não tìm ra giải pháp hoặc các biện pháp giải quyết hiệu 

quả, cung cấp các hỗ trợ tình cảm giữa các cá nhân, và đôi khi khuyến khích các sáng kiến dựa vào 

cộng đồng. 

 
6.5    Viết báo cáo kết thúc dịch  

 
Mục đích chính của báo cáo kết thúc dịch là mô tả các hoạt động đƣợc triển khai cũng nhƣ các rào cản 

và khó khăn khi dịch bùng phát. Báo cáo này là một tài liệu quan trọng nêu chi tiết việc quản lý dịch và 

những bài học kinh nghiệm. Báo cáo cần đƣợc viết bởi Ủy ban điều phối và đi kèm báo cáo kỹ thuật và 

báo cáo quản lý và tài chính.  

 
Sau khi kết thúc, báo cáo cần đƣợc đệ trình lên nhóm làm việc gồm các chuyên gia trong nƣớc và đối 

tác kỹ thuật đƣợc lựa chọn để thông qua. Sau đó, báo cáo sẽ đƣợc chuyển tới các cấp chính quyền và 

đối tác quốc gia và quốc tế.  

 
Nếu có thể, tác giả của báo cáo nên viết bài báo chứa các thông tin chính và khuyến nghị trong báo cáo 

để xuất bản trong các tạp chí khoa học hoặc tạp chí trong nƣớc và quốc tế để những thách thức và bài 

học chính đƣợc phổ biến chính thức và tiếp cận đƣợc với nhiều cán bộ y tế công cộng hơn.  

 
6.6     Giữ lại các hồ sơ về dịch  
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• Thu thập tất cả các báo cáo, tranh ảnh và các tài liệu khác về quản lý dịch. 

• Lƣu tất cả các hồ sơ này ở một nơi dễ tiếp cận để có thể sử dụng trong tƣơng lai. 

 
6.7 Đánh giá việc quản lý dịch  

 
Khi dịch vi rút Ebola hoặc Marburg kết thúc, các cấp quản lý y tế và đối tác trong cộng đồng có thể 

quyết định triển khai đánh giá chất lƣợng can thiệp ứng phó với dịch bùng phát, đƣa ra các bài học kinh 

nghiệm và khuyến nghị để có thể quản lý dịch sốt xuất huyết (VHF) trong tƣơng lai. Nếu khả thi, đánh 

giá cần đƣợc tiến hành bởi nhóm các chuyên gia trong nƣớc và đối tác kỹ thuật. 

 
Trong đánh giá, các cấu phần khác nhau của chiến lƣợc ứng phó cần đƣợc rà soát chi tiết: phối hợp, 

quan hệ với giới truyền thông, điều tra dịch tễ, hệ thống giám sát và xét nghiệm, can thiệp hành vi và xã 

hội, quản lý các lâm sàng ca bệnh , các khía cạnh đạo đức và hậu cần, v.v…  

 
Khi triển khai, đoàn đánh giá có thể tổ chức cuộc họp với đại diện của Bộ Y tế, báo cáo đánh giá kết 

thúc dịch, các hồ sơ và phỏng vấn các quần thể đối tƣợng đích (ví dụ, hội liên hiệp phụ nữ, hội săn bắn, 

v.v…)  

 
Cụ thể hơn, đánh giá cần:  

• Đánh giá sự sẵn sàng ứng phó với dịch ở cấp quốc gia  
•   sự sẵn có của hệ thống cảnh báo sớm  

•   sự sẵn có của Ủy ban kiểm soát dịch cấp quốc gia và địa phƣơng  

•   sự sẵn có của kế hoạch quốc gia về ứng phó dịch 

•   mức độ tập huấn về quản lý dịch cho cán bộ y tế  

•   mức độ nhận thức của cộng đồng 

•  sự sẵn có của trang thiết bị và phƣơng tiện y tế trƣớc khi dịch bùng phát để ứng phó với dịch 

ở cấp quốc gia và địa phƣơng 

•   sự sẵn có Ủy ban đạo đức  

 Đánh giá các hoạt động ứng phó dịch, đặc biệt là các hoạt động sau:  

•  chiến lƣợc ứng phó toàn cầu (quy trình, chiến lƣợc và hành động, tốc độ ứng phó và triển 

khai ở các giai đoạn khác nhau, công cụ và quan hệ với đối tác, v.v…)  

•   phát hiện dịch (điều tra tin đồn, xác nhận qua xét nghiệm, v.v…)  

•   xây dựng hệ thống cảnh báo và báo cáo: thời gian, độ chính xác của số liệu và mức độ hoàn 

thiện của báo cáo  

• xây dựng hệ thống phát hiện và giám sát ca bệnh: thời gian, độ chính xác của số liệu, sử dụng 

định nghĩa trƣờng hợp bệnh theo chuẩn, giám sát, theo dõi và liên hệ  

•   phối hợp quản lý dịch cấp quốc gia và tại địa phƣơng  

•   quản lý lâm sàng ca bệnh  (đánh giá việc thực hiện chính xác phác đồ điều trị và việc tuân 

thủ với các khuyến cáo về kiểm soát và phòng chống truyền nhiễm trong chăm sóc sức 

khỏe)  

•  can thiệp hành vi và xã hội (bao gồm đánh giá những can thiệp đƣợc triển khai tốt và chƣa tốt 

để cung cấp thông tin cho các chính sách và thay đổi việc thực hiện quy trình chuẩn) 

•   cộng đồng và đối tác có cơ hội đƣa ra phản hồi của họ  

•   khuyến nghị một cơ chế để đƣa ra các bài học kinh nghiệm từ cộng đồng và đối tác tại địa 

phƣơng 

•   tuyền truyền về dịch: thông tin cho các bên liên quan, cho các phƣơng tiện truyền thông đại 

chúng và cộng đồng 

•   các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và cá nhân 

•   công tác hậu cần 
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•   đảm bảo an toàn 

•   quản lý sức khỏe tâm thần (đặc biệt đánh giá tình trạng tâm thần của ngƣời khỏi 

bệnh, gia đình và cán bộ y tế tham gia xử trí các trƣờng hợp nhiễm vi rút Ebola 

hoặc Marburg) 

•   huy động nguồn lực 

 
Đƣa ra các khuyến nghị và khuyến cáo về tất cả lĩnh vực đƣợc đánh giá và đƣa vào báo cáo 

cuối cùng. 

 
Khi hoàn thành báo cáo đánh giá, kết quả báo cáo cần đƣợc báo cáo lại cho các cấp quản lý y tế 

và các đối tác quốc tế và cần có biện pháp phổ biến kết quả báo cáo. 
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7 Các phụ lục 
  
Các phụ lục về thông tin chung về Ebola và Marburg 

 
Phụ lục 1. Bản thông tin của WHO về sốt xuất huyết do vi rút Ebola (số 103) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/index.html 
 

Phụ lục 2. Bản thông tin của WHO về sốt xuất huyết do vi rút Marburg (Tháng 11 năm 2012) 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs_marburg/en/index.html 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs_marburg/en/index.html
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Các phụ lục giám sát và dịch tễ học 
 

 
 

Phụ lục 3a. Định nghĩa ca bệnh chuẩn sốt xuất huyết do vi rút cho công tác giám sát thƣờng xuyên 

 
Các định nghĩa này đƣợc trích từ tài liệu Hƣớng dẫn kỹ thuật về giám sát bệnh và ứng phó đồng bộ 

(IDS) tại khu vực Châu Phi, có thể truy cập trên trang web: http://www.afro.who.int/en/clusters-a-

programmes/dpc/integrated-disease- surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-

disease-surveillance-and-response-in- the-african-region.html 
 

 
 

Các ca bệnh Ebola hoặc Marburg nghi ngờ phục vục 

công tác giám sát thƣờng xuyên: 
Bệnh khởi phát với biểu hiện sốt và không đáp ứng với biện pháp điều trị các nguyên nhân sốt 

thông thƣờng trong khu vực, và ít nhất có một trong các dấu hiệu sau: tiêu chảy có máu, chảy 

máu lợi, chảy máu dƣới da (ban xuất huyết), chảy máu trong mắt và nƣớc tiểu có máu. 

 
Các ca bệnh Ebola hoặc Marburg khẳng định phục vụ 

công tác giám sát thƣờng xuyên: 
Ca bệnh nghi ngờ có xét nghiệm khẳng định (kháng thể IgM dƣơng tính, PCR dƣơng tính, 

hoặc cô lập vi rút). 

 
Chú ý: Trong quá trình bùng phát, các định nghĩa ca bệnh này có thể đƣợc thay đổi để phù hợp với 

thực tế sự việc tại địa phƣơng. 
 
 
 
 

Phụ lục 3b. Định nghĩa ca bệnh chuẩn sốt xuất huyết do vi rút cho công tác giám sát dựa vào 

cộng đồng 

 
Định nghĩa “ca bệnh cảnh báo” (“alert cases”) này về bệnh vi rút Ebola hoặc bệnh vi rút Marburg đã 

đƣợc xây dựng để sử dụng bởi các tình nguyện viên cộng đồng hoặc dựa vào cộng đồng. Định nghĩa 

này có thể đƣợc sử dụng cho công tác giám sát dựa vào cộng đồng trong giai đoạn trƣớc dịch trong quá 

trình bùng phát. 

 
Ca bệnh cảnh báo: 

Bệnh khởi phát với biểu hiện sốt và không đáp ứng với biện pháp điều trị các nguyên nhân sốt 

thông thƣờng trong khu vực,  

HOẶC ít nhất có một trong các dấu hiệu sau: chảy máu, tiêu chảy có máu, nƣớc tiểu có máu  

HOẶC bất cứ trƣờng hợp tử vong bất ngờ nào. 

 
Hƣớng dẫn: 

Nếu có ca bệnh cảnh báo (còn sống hay đã tử vong) đƣợc ghi nhận: 

Báo cáo ca bệnh cho nhóm giám sát hoặc trung tâm y tế gần nhất 

http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
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Phụ lục 3c. Ví dụ các định nghĩa ca bệnh đối với bệnh vi rút Ebola có thể sử dụng trong quá trình bùng 

phát 

 
(a) Định nghĩa ca bệnh để sử dụng cho các nhóm cơ động hoặc trạm y tế và trung tâm y tế 

 
CA BỆNH NGHI NGỜ: 
Bất cứ ngƣời nào, còn sống hay đã tử vong, đang bị hoặc đã bị khởi phát sốt cao đột ngột và đã tiếp xúc 

với: 

- ca bệnh Ebola hoặc Marburg nghi ngờ, có khả năng, hoặc khẳng định; 

- động vật chết hoặc ốm (đối với Ebola) 

- mỏ (đối với Marburg) 

 
HOẶC: bất cứ ngƣời nào bị khởi phát sốt cao đột ngột và có ít nhất ba trong các triệu trứng sau: 

• đau đầu                                                                    • nôn 

• chán ăn                                               • tiêu 

chảy 

• ngủ lịm                                                                     • đau bụng 

• đau cơ hoặc khớp                                              • khó nuốt 

• khó thở                                                                     • nấc 

 
HOẶC: bất cứ ngƣời nào bị chảy máu không rõ nguyên nhân 

 
HOẶC: bất cứ trƣờng hợp tử vong đột ngột, không rõ nguyên nhân. 

 

 

Hƣớng dẫn khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ: 

       Báo cáo ca bệnh cho nhóm giám sát 

        Sau khi đƣợc sự đồng ý rõ ràng, lấy mẫu bệnh  

       Điền phiếu thông báo ca bệnh 

       Lập danh sách những ngƣời tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ 

Nếu đối tƣợng vẫn còn sống, giải thích cho bệnh nhân và gia đình sự cần thiết phải đi bệnh viện để 

đƣợc chăm sóc y tế đầy đủ. Sau khi đƣợc sự đồng ý của bệnh nhân hoặc gia đinh, sắp xếp đƣa bệnh 

nhân đi bệnh viện. Nếu đối tƣợng đã chết, giải thích cho gia định sự cần thiết phải thực hiện mai táng 

an toàn. Sau khi đƣợc sự đồng ý, phối hợp tổ chức đám tang với đội mai táng. 

 
(b) Định nghĩa ca bệnh để sử dụng riêng cho bệnh viện và nhóm giám sát 

 
CA BỆNH CÓ KHẢ NĂNG: 
Bất cứ ca bệnh nghi ngờ nào đƣợc thầy thuốc lâm sàng đánh giá 

 
HOẶC: Bất cứ ca bệnh nghi ngờ đã tử vong nào (trƣờng hợp không thể lấy mẫu bệnh phẩm để xét 

nghiệm khẳng định) có mối liên quan dịch tễ học với một ca bệnh khẳng định. 

 
Chú ý: Nếu mẫu xét nghiệm đƣợc lấy từ ngƣời bệnh trong thời gian mắc bệnh, loại ca bệnh nghi ngờ 

hoặc có nhiều khả năng phải đƣợc phân loại lại là ca bệnh “xét nghiệm khẳng định” hoặc là ca 

“không mắc” khi nhận đƣợc kết quả xét nghiệm. 

 
CA BỆNH XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH: 
Bất cứ ca bệnh nghi ngờ hay có khả năng nào có kết quả xét nghiệm dƣơng tính. Ca bệnh xét nghiệm 

khẳng định phải có xét nghiệm dƣơng tính với kháng nguyên vi rút, hoặc là thông qua phát hiện vi rút 

RNA bằng phƣơng pháp RT-PCR (reverse transcriptase- polymerase chain reaction) hoặc phát hiện 

kháng thể IgM kháng vi rút Marburg hoặc Ebola. 
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CA KHÔNG MẮC: 

Bất cứ ca bệnh nghi ngờ hay có khả năng nào có kết quả xét nghiệm âm tính. Các ca không mắc là các ca không cho 

thấy kháng thể đặc hiệu, RNA hoặc kháng nguyên đặc thù có thể phát hiện đƣợc.  
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Phụ lục 4. Truy tìm ngƣời tiếp xúc: Định nghĩa chuẩn về ngƣời tiếp xúc với vi rút Ebola hoặc 

Marburg 

 
Ngƣời tiếp xúc ca bệnh Ebola hoặc Marburg: 
Bất cứ ngƣời nào đã tiếp xúc với bệnh vi rút Ebola hoặc Marburg trong vòng 21 ngày trƣớc khi khởi 

phát các triệu chứng theo một trong những hình thức dƣới đây: 

 ngủ cùng nhà với một ca bệnh 

 đã tiếp xúc trực tiếp thực tế với ca bệnh (ngƣời bệnh còn sống hoặc đã chết) trong thời gian mắc 

bệnh 

 đã tiếp xúc trực tiếp thực tế với ca bệnh (ngƣời bệnh đã chết) tại đám tang 

 đã chạm vào máu hoặc dịch cơ thể của ngƣời bệnh trong thời gian mắc bệnh 

 đã chạm vào quần áo hoặc đồ vải của ngƣời bệnh 

 đã đƣợc ngƣời bệnh cho bú (trẻ em) 

 
Ngƣời tiếp xúc với động vật chết hoặc ốm: 
Bất cứ ngƣời nào đã tiếp xúc với động vật ốm hoặc đã chết trong vòng 21 ngày trƣớc khi khởi phát các 

triệu chứng theo ít nhất một trong những hình thức dƣới đây: 

 đã tiếp xúc trực tiếp thực tế với động vật 

 đã tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của động vật 

 đã cắt thịt động vật 

 đã ăn thịt động vật hoang dã sống 

 
Ngƣời tiếp xúc với phòng xét nghiệm: 
Bất cứ ngƣời nào đã làm việc trong phóng xét nghiệm trong vòng 21 ngày trƣớc khi khởi phát các triệu 

chứng theo ít nhất một trong những hình thức dƣới đây: 

 đã tiếp xúc trực tiếp với mẫu bệnh phẩm thu đƣợc từ ngƣời bệnh Ebola hoặc Marburg nghi ngờ 

 đã tiếp xúc trực tiếp với mẫu bệnh phẩm thu đƣợc từ ca bệnh Ebola hoặc Marburg nghi ngờ ở 

động vật 

 
Lƣu ý quan trọng: Trong quá trình phát dịch, các định nghĩa ca bệnh này có thể đƣợc thay đổi để phù 

hợp với thực tế sự việc tại địa phƣơng. 

 
Các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh khác bao gồm: tiếp xúc với một bệnh viện có điều trị ca bệnh Ebola 

hoặc Marburg; nhiễm bệnh; hoặc tiêm vắc xin trong vòng 21 ngày trƣớc khi khởi phát các triệu chứng. 



-  

CHƯƠNG 7 – CÁC PHỤ LỤC  

 

 
 

Phụ lục 5. Phiếu điều tra và ghi nhận ca bệnh virút Ebola hoặc Marburg 

Mã số ca bệnh:    
Ngày phát hiện ca bệnh       _/    _/   
Đơn vị báo cáo ca bệnh (đánh dấu và ghi rõ): 

 Nhóm cơ động số    

 Bệnh viện    

 

 
 Trung tâm YT    

 Khác:    

Ngƣời điền thông tin (họ và tên)                                                                                                                     

Ngƣời cung cấp thông tin (họ và tên)                                                                                                     

Quan hệ với bệnh nhân 

 
Danh tính bệnh nhân                                                                           Tên phụ (Nickname):                                                           

Họ                                             Tên đệm                                  Tên                                        

Con trai/con gái của (tên bố/mẹ)                                                                                                            

Ngày sinh     _/    _/   tuổi (           )_   Giới tính  Nam  Nữ 

Chỗ ở hiện tại: Chủ hộ (Họ và tên)      

Xã/Khu vực lân cận   Quận/huyện    

Tọa độ GPS nơi ở: Vĩ độ    Kinh độ     

Quốc tịch:   Dân tộc:     

 
 Nghề nghiệp bệnh nhân  (đánh dấu ô thích hợp và ghi rõ nếu cần) 

 Công nhân nông trại  Nội trợ  Trẻ em  Thợ săn/Bán thịt động vật hoang dã 

 Nhân viên chăm sóc y tế, ghi rõ: cơ sở y tế   Trình độ    

 Công nhân mỏ/Thăm dò vàng   Ngày bắt đầu hoạt động khai khoáng:

 

 Học sinh/sinh viên            Nghề khác (ghi rõ)    

 
Tình trạng bệnh nhân 

Tình trạng bệnh nhân khi phát hiện  Còn sống   Tử vong 

Nếu đã tử vong, ngày tử vong     _/    _/   

Nơi tử vong:   Cộng đồng, xã/khu vực lân cận   Quận/huyện  

 Bệnh viện, tên và khoa, phòng     Quận/huyện   

Nơi mai táng, tên xã/khu vực lân cận   Quận/huyện  

 
Bệnh sử 

Ngày khởi phát triệu chứng 

 
    _/    _/   

Tên xã nơi bệnh nhân phát bệnh    Quận/huyện   Từ 

khi phát bệnh, bệnh nhân có di chuyển không?  Có  Không  Không rõ (DK) 

Nếu “có”, điền vào danh sách các xã, cơ sở chăm sóc y tế, và quận/huyện: 

Xã                                        

Xã                                        

Xã                                       

Cơ sở chăm sóc y tế                                          Quận/huyện                                 

Cơ sở chăm sóc y tế                                          Quận/huyện                                 

Cơ sở chăm sóc y tế                                           Quận/huyện                                 

 
Lâm sàng 
Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng nào dƣới đây không (đánh dấu tất cả các ô thích hợp) 

Bệnh nhân có bị sốt không?  Có  Không  DK 

Nếu có, ngày khởi phát sốt:     _/    _/   

 
Bệnh hiện có hay đã có triệu chứng nào sau đây không (đánh dấu ô tương ứng và ghi chi tiết nếu cần): 

 đau đầu  Có  Không  DK 
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tiêu chảy 

đau bụng 

nôn  

ngủ lịm 

chán ăn 

đau cơ 

khó nuốt  

khó thở  

ho nhiều 

phát ban trên da 

chảy máu vết tiêm 

chảy máu lợi (Viêm lợi) 

chảy máu trong mắt (tiêm kết mạc) phân 

sẫm màu hoặc có máu (phân đen) nôn ra 

máu (thổ huyết) 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Có 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 Không 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

DK 

 

 

chảy máu mũi (chảy máu cam) 

âm đạo có máu ngoài kỳ kinh nguyệt 

 Có 

 Có 

 Không 

 Không 

 

DK 

 

DK 
 

Nguy cơ phơi nhiễm 
  Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ hoặc khẳng định trong vòng 3 tuần trƣớc khi khởi phát 

các triệu chứng không?  Có  Không  

DK 

Nếu có, ghi rõ: Họ    Tên    

Tại thời điểm tiếp xúc, ca bệnh nghi ngờ  còn sống hay  đã chết? Nếu đã chết, ngày chết     _/    _/   

Ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh     _/    _/   

 
  Bệnh nhân có đƣợc nhập viện hay đã đến bệnh viện gần đó trong vòng 3 tuần trƣớc khi khởi phát 

các triệu chứng không?  Có  Không  DK 

Nếu có, ở đâu    Khi nào (ngày, tháng)     _/    _/   -     _/    _/   

 
 Bệnh nhân có khám lƣơng y chữa bệnh cổ truyền trong vòng 3 tuần trƣớc khi khởi phát các triệu 

chứng không? 

 Có  Không  DK 

Nếu có, họ:   Xã   Quận/huyện    

Việc khám diễn ra ở đâu và khi nào? Địa điểm   Ngày tháng:     _/    _/   

Bệnh nhân có đƣợc điều trị theo phƣơng pháp cổ truyền không?  Có  Không            

DK 

Nếu có, ghi rõ hình thức điều trị cổ truyền:    

 
  Bệnh nhân có dự lễ tang nào trong vòng 3 tuần trƣớc khi khởi phát các triệu chứng không? 

 Có  Không  DK 

Nếu có, họ và tên của ngƣời chết:    

 
  Bệnh nhân có tiếp xúc với động vật hoang dại trong vòng 3 tuần trƣớc khi khởi phát các triệu 

chứng không?  Có  Không  DK 

Nếu có, loại động vật   Khu vực   Ngày tháng     _/    _/   

 
  Bệnh nhân có làm việc hoặc tới/ở khu mỏ/hang, động có đàn dơi trú ngụ trong vòng 3 tuần trƣớc 

khi khởi phát các triệu chứng không? 

   Có   Không  DK 

Nếu có, tên khu mỏ _  Khu vực   Ngày tháng     _/    _/   

 
  Bệnh nhân có di chuyển/đi lại trong vòng 3 tuần trƣớc khi khởi phát các triệu chứng không? 

   Có   Không  DK 
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Nếu có, đi đâu    trong thời gian nào     _/    _/  đến    _/    _/   

 
Lấy mẫu bệnh 

phẩm 
Câu hỏi dành cho nhóm điều tra: sau khi cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ cho bệnh nhân (hoặc với 

gia đình hoặc ngƣời giám hộ hợp pháp khi vắng mặt bệnh nhân), anh/chị có có đƣợc sự đồng ý rõ ràng 

và/hoặc trên cơ sở đầy đủ thông tin với việc lấy mẫu không? 

 Có  Không  DK 

 
    Anh/chị có lấy mẫu không?   Có                    Không                 

 DK 

Nếu có, khi nào      _/    

_/   

Loại mẫu?          Máu  Nƣớc tiểu  Nƣớc dãi   Sinh thiết  

 Phân 

 
Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 
Phần do nhóm cơ động và trung tâm y tế điền thông tin 

Bệnh nhân có đƣợc đƣa đến bệnh viện?       Có  Không 

Nếu có, tên bệnh viện      Ngày đi viện     _/    _/   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Thông tin cập nhật do đơn vị cách ly cung cấp 

Phần do bệnh viện HOẶC văn phòng giám sát điền thông tin 

 
Bệnh nhân có đƣợc chuyển tới khu vực cách ly không?  Có  Không 

Nếu có, tên bệnh viện      Ngày nhập viện       _/    _/   

 

Ngƣời nhà đi cùng bệnh nhân, họ và tên   

 

Ngày ra viện     _/    _/   HOẶC Ngày tử vong     _/    _/   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Dữ liệu xét nghiệm 

Mẫu xét nghiệm đƣợc lấy từ:  Ngƣời ốm      Bệnh nhân đang phục hồi  Khám nghiệm tử thi 

Ngày lấy mẫu     _/    _/   Ngày nhận kết quả     _/    _/   Phòng xét nghiệm    
 

Loại mẫu  Mẫu máu dùng ống nghiệm khô  Máu có thuốc chống đông 

  Nƣớc dãi  Phân / Nƣớc tiểu 

  Sinh thiết  Khác, ghi rõ    
 

Kết quả Kháng nguyên  (+)  (-)  NA Ngày tháng     _/    _/   

 Huyết thanh IgM 

serology 

 (+)  (-)  NA Ngày tháng     _/    _/   

 Huyết thanh IgG  (+)  (-)  NA Ngày tháng     _/    _/   

 RT-PCR  (+)  (-)  NA Ngày tháng     _/  /   

 Cấy Virus  (+)  (-)  NA Ngày tháng     _/    _/   

 Nhuộn hóa mô miễn dịch         (+)  (-)  NA Ngày tháng     _/    _/   

Miễn dịch huỳnh quang   (+)  (-)  NA          Ngày tháng     _/    _/   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Kết quả (xác nhận sau 4 tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng) 

 còn sống   đã chết 

Nếu đã chết, ngày chết     _/    _/   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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Phân loại ca bệnh cuối cùng (đánh dấu ô thích hợp) 

 
 Nghi ngờ  Có khả năng  Khẳng định  Ca không mắc 
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Các phụ lục liên quan đến xét nghiệm 
 

Phụ lục 6. Hƣớng dẫn lấy mẫu lâm sàng trong quá trình điều tra ổ dịch tại thực địa 

(WHO/CDS/CSR/EDC/2000/4) 

http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/index 

.html 

 
Phụ lục 7. Hƣớng dẫn thực hiện quy định vận chuyển chất nhiễm bệnh 2011-2012 
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_20100801_en.pdf 

http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/index.html
http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/index.html
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_20100801_en.pdf
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Phụ lục 8. Danh mục phòng xét nghiệm và Trung tâm phối hợp của WHO về chẩn đoán bệnh sốt xuất 

huyết do vi rút Ebola hoặc Marburg 

 
Janusz Paweska, Trƣởng đơn vị 

Đơn vị độc lực đặc biệt  

Trung tâm phối hợp của WHO về tham chiếu và nghiên 

cứu bệnh vi rút Arbor và sốt xuất huyết do vi rút  

Viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm 

Private Bag X4 

Sandringham 2131 

Nam Phi 

ĐT: +27 (0) 11 386 6382 

Fax: +27 (0) 11 882 37 41 

E-mail: januszp@nicd.ac.za 

 
Eric Leroy 

Nghiên cứu viên cao cấp 

Viện nghiên cứu phát triển (IRD) 

Trung tâm nghiên cứu y học quốc tế 

BP 769 

Franceville 

Gabon 

ĐT: +241 (07) 85 06 13 

Fax: +241 67 70 95 

E-mail: Eric.Leroy@ird.fr 

 
Rosemary Sang, Trƣởng đơn vị 

Đơn vị nghiên cứu vi rút arbo và sốt xuất huyết do vi rút 

Viện nghiên cứu y học Kenya (KEMRI)  

P. O. Box 54628 

Nairobi 

Kenya 

ĐT: +254 (02) 2722541 ext 3391 

Di động: +254 (07) 22 759492 

E-mail: RSang@kemri.org 

E-mail 2: Rsang@wrp-nbo.org 

 
Julius Lutwama 

Phòng Vi rút Arbo (Arbovirology Department) 

Viện nghiên cứu vi rút học Uganda 

Plot 52-59 Nakiwogo Road / PO Box 49 

Entebbe 

Uganda 

Bus: +256 (41) 320 387 

Di động: +256 (75) 650 251 

E-mail: arbovir@infocom.co.ug 

 
Amadou Sall, Giám đốc 

Trung tâm phối hợp của WHO về tham chiếu và nghiên 

cứu bệnh vi rút Arbor và sốt xuất huyết do vi rút 

Institut Pasteur, Dakar 

mailto:januszp@nicd.ac.za
mailto:Eric.Leroy@ird.fr
mailto:RSang@kemri.org
mailto:Rsang@wrp-nbo.org
mailto:arbovir@infocom.co.ug


-  

CHƯƠNG 7 – CÁC PHỤ LỤC  

 

 

BP 220 

Dakar 

Senegal 

ĐT: +221 (33) 839 92 23 

Fax: +221 (33) 839 92 10 

Email: asall@pasteur.sn 

 
Pierre Rollin, Trƣởng chi nhánh 

Chi nhánh độc lực đặc biệt của vi rút 

Trung tâm phối hợp của WHO về tham chiếu và nghiên cứu bệnh vi rút Arbor và sốt xuất huyết do vi rút 

Trung tâm quốc gia về bệnh truyền nhiễm mới nổi và bệnh động vật 

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ 

1600 Clifton Road 

Atlanta, Georgia 30333 

Hoa Kỳ 

ĐT: (1) 404 639 1115 

Fax: (1) 404 639 1118 

E-mail: pyr3@cdc.gov 

 
Gary Kobinger, Trƣởng bộ phận 
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Các phụ lục về can thiệp xã hội và hành vi và truyền thông 
 

Phụ lục 9. Truyền thông dịch bệnh (Outbreak Communication). Các thông lệ tốt nhất về truyền 

thông với công chúng trong thời gian phát dịch. (WHO/CDS/2005.32) 

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_32/en/ 

 
Phụ lục 10. Truyền thông tác động về hành vi (COMBI): Bộ công cụ truyền thông hành vi và xã 

hội khi ứng phó bùng phát. 

http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/index.html 
 

Phụ lục 11. Bộ công cụ COMBI: Sách bài tập thực địa về các bƣớc lập kế hoạch COMBI khi ứng phó 

bùng phát. 
http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreaks/en/index.htm 

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_32/en/
http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/index.html
http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreaks/en/index.html
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Phụ lục 12. Các biện pháp can thiệp hành vi và xã hội: bảng kiểm thực hiện phân tích tình huống 

nhanh khi xảy ra ca bệnh Ebola và Marburg nghi ngờ 
 

 
 

Sử dụng bảng kiểm này khi nào và nhƣ thế nào? 

 
Bảng kiểm sau có thể đƣợc sử dụng khi xảy ra ca bệnh Ebola và Margurg nghi ngờ trong giai đoạn điều 

tra ban đầu để thu thập thông tin về hành vi, văn hóa xã hội, kinh tế và chính trị có thể giúp hay cản trở 

việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ban đầu và các hoạt động điều tra dịch tễ học (Mục 4.1.1.). 

 
Bảng kiểm này có thể đƣợc sử dụng nhƣ bản hƣớng dẫn và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Mục tiêu 

chính của phân tích này là đảm bảo rằng (những) hành vi giảm nguy cơ đƣợc đề xuất là đúng đắn và 

khả thi về kỹ thuật và phù hợp về văn hóa. Có thể cần xác định cách thức sao cho việc huy động xã hội 

có thể trợ giúp cho các mục tiêu sức khỏe công cộng và tiếp thu (các) hành vi giảm nguy cơ. Có thể cần 

xây dựng các hoạt động cụ thể dành cho các nhóm đối tƣợng cần có các phƣơng pháp truyền thông và 

phƣơng pháp truyền đạt khác nhau.   
 

 
 

Các nhóm đối tƣợng và nhóm dân cƣ có nguy cơ 
    Có thể phân khúc và nhận biết các đối tƣợng và ngƣời thụ hƣởng cụ thể không? 

 Đối với trƣờng hợp phơi nhiễm nghề nghiệp với bệnh: ví dụ, nhân viên chăm sóc y tế, thợ săn, 

thợ mỏ, ngƣời phục vụ tang lễ; và lƣơng y chữa bệnh cổ truyền. 

 Đối với trƣờng hợp phơi nhiễm trong gia đình và cộng đồng với bệnh và ngƣời chết: ví dụ, phụ 

nữ chăm sóc ngƣời nhà bị bệnh, ngƣời phụ trách tổ chức tang lễ. 

    Có các nhóm đối tƣợng đặc biệt dễ bị tổn thƣơng, có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ cao mà 

cần phải tiếp cận không? 

 
Kiến thức, ý thức và nhận thức 

 Anh chị biết gì về văn hóa và tập quán của các cá nhân và cộng đồng liên quan đến việc tìm hiểu 

quá trình lây truyền và lan rộng bệnh trong đợt dịch hiện tại? 

    Các cá nhân và cộng đồng hiểu biết gì về nguyên nhân và sự lây truyền bệnh? 

    Các thuật ngữ hoặc cách mô tả bệnh tại địa phƣơng? 

    Nhận thức của các nhân và cộng đồng về nguy cơ của đợt bùng phát nhƣ thế nào? 

 Các cá nhân và cộng đồng đã trải qua các đợt bùng phát dịch trƣớc đó chƣa? Họ đã xử lý bùng phát 

nhƣ thế nào? 

    Những thông điệp gì hiện đang đƣợc lƣu hành trong cộng đồng? 

 
Nguồn thông tin, kênh thông tin và môi trƣờng thông tin 

 Ngƣời dân trong cộng đồng thu nhận thông tin ở đâu và từ ai và tại sao? Ai là nguồn thông tin tin 
tƣởng và đáng tin cậy, và điều gì khiến cho họ là nguồn thông tin nhƣ vậy? Ví dụ, lãnh đạo địa 

phƣơng, ngƣời đứng đầu tôn giáo, nhân viên chăm sóc y tế, và những ngƣời có ảnh hƣởng (chính 

thức và không chính thức)? 

 Các kênh truyền thông nào (cơ cấu và con ngƣời) hiện có sẵn để phổ biến thông tin? 

    Các kênh nào là đƣợc tiếp cận, phổ biến và có ảnh hƣởng nhất? 

   Phƣơng tiện thông tin truyền thống nào đƣợc sử dụng (ví dụ, phƣơng tiện truyền thông truyền 

thống, các cuộc họp cộng đồng, phƣơng tiện truyền thông xã hội)? 

 Hiện có những mạng cộng đồng hoặc cơ cấu cộng đồng nào đang hoạt động? Ngƣời dân địa 

phƣơng nhận thức và sử dụng chúng nhƣ thế nào? 

 Các tổ chức nào khác có tham gia vào hoạt động phòng, chống bùng phát dịch trong cộng đồng? 

    Môi trƣờng nào là phù hợp cho các biện pháp can thiệp truyền thông, ví dụ, phòng khám, 

gia đình, làng xã? 
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Tập quán gia đình và cộng đồng 
 Tập quán chăm sóc sức khỏe và các phƣơng án lựa chọn hiện có về chăm sóc y tế? 

 Tập quán tổ chức tang lễ hiện tại (bao gồm hình thức mai táng)? 

 Cách thức đƣa ra quyết định về chăm sóc sức khỏe và tổ chức tang lễ trong cộng đồng và gia đình? 

 Tập quán hiện hành có làm lan rộng nguy cơ lây truyền bệnh không? Tín ngƣỡng nào và những giá 

trị nào chi phối các hoạt động đó? 

 Có những tập quán hiện tại nào có thể giảm đƣợc nguy cơ không? Ví dụ, rửa tay, nấu chín kỹ thức 

ăn. Tín ngƣỡng nào và những giá trị nào chi phối các hoạt động đó? 

 
Bối cảnh văn hóa xã hội, kinh tế và môi trƣờng 

 Có tình trạng căng thẳng về xã hội và chính trị có thể ảnh hƣởng đến việc áp dụng các thông lệ 

giảm nguy cơ không? 

 Ngƣời dân có đƣợc tiếp cận đủ nguồn lực để thực hiện các thông lệ giảm nguy cơ không? (Ví 

dụ, chăm sóc y tế, tổ chức tang lễ)? 

 Ngƣời dân có đƣợc tiếp cận nƣớc sạch không? 

 Dịch vụ y tế có đƣợc cung cấp sẵn và dễ tiếp cận không? 

 Có khó vận chuyển ngƣời bệnh đến phòng khám hoặc bệnh viện không? 

 Có những tín ngƣỡng truyền thống và giá trị xã hội có thể cản trở ngƣời dân thực hiện các 

thông lệ giảm nguy cơ không? 

 Có những tín ngƣỡng truyền thống và giá trị xã hội có thể tạo điều kiện thực hiện các thông lệ 

giảm nguy cơ không? 
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Phụ lục 13. Sự đóng góp của nhân chủng học y học đối với hoạt động chống dịch sốt xuất huyết 

do vi rút Ebola và Marburg 
 

Tài liệu đƣợc biên soạn bởi Alain Epelboin
1
, Asiya Odugleh-Kolev

2 
and Pierre Formenty

2
 

 
1. Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) và Bảo tàng lịch sử thiên nhiên quốc gia (MNHN), Paris, 

Pháp 

2. Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva, Thụy Sỹ 
 

 
 

Trong các đợt dịch bệnh vi rút Ebola và Marburg đã xảy ra tại Châu Phi, các nhà nhân chủng học đã 

tham gia vào các nhóm ứng phó dịch quốc tế ở các cấp khác nhau: trong các cuộc điều tra dịch tễ học 

và hoạt động giám sát; hỗ trợ hoạt động chăm sóc bệnh nhân và gia đình bệnh nhân; giúp tổ chức mai 

táng an toàn; trao đổi với thầy thuốc y học cổ truyền; và tƣ vấn về hoạt động thuyết phục và huy động 

xã hội. 

 
Trong hoạt động y tế công cộng nói chung và đặc biệt là trong các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, luôn có 

hai thái cực mà tầm quan trọng tƣơng đối của chúng khác nhau theo hoàn cảnh: phƣơng pháp độc đoán 

ép buộc và phƣơng pháp đồng cảm. Phƣơng pháp ép buộc có xu hƣớng chỉ xem xét vi rút và các cơ 

quan, các cá nhân ẩn danh, hoặc các cộng đồng mà ý kiến của họ có ít trọng lƣợng. Phƣơng pháp đồng 

cảm coi trọng tính đặc thù của của con ngƣời và cộng đồng dân cƣ, cố gắng mang lại lợi ích cho nhiều 

ngƣời nhất – đặc ân thƣờng dành cho gia đình, ngƣời thân và bạn bè. 

 
Nhân chủng học y học góp phần vào sự thành công của các nỗ lực kiếm soát dịch bệnh trong nhiều 

lĩnh vực thông qua: 

 Thu thập kiến thức về các chuỗi lây truyền bệnh tật; 

 Xác định các hành vi đa dạng về tâm lý, xã hội và văn hóa của dân cƣ địa phƣơng và đề xuất 

các biện pháp can thiệp phù hợp; 

 Xử lý tin đồn và tâm lý sợ hãi lan rộng do dịch bệnh Ebola hoặc Marburg; và 

 Đƣa ra các biện pháp can thiệp mang yếu tố con ngƣời, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thi hành 

độc đoán các biện pháp vệ sinh và phƣơng pháp đồng cảm. 
 

 
 

A) Thu thập kiến thức về các chuỗi lây truyền bệnh tật  

 

Trong 11 trong số 17 đợt dịch Ebola đƣợc báo cáo lên WHO, không có gì nghi ngờ về chuỗi lây truyền 

dịch tễ học. Các bƣớc sau đã đƣợc ghi nhận theo trật tự thời gian: 

  dịch động vật có tỷ lệ tử vong cao ở đƣời ƣơi (gorilla) hoặc tinh tinh (chimpanzee); 

  nhóm thợ săn giết chết một động vật bị nhiễm bệnh hoặc tìm xác động vật nhiễm bệnh; 

  sau vài ngày, một thành viên của nhóm thợ săn bị ốm, thƣờng là ngƣời vác hoặc làm thịt động 

vật hoang dã; 

  lây nhiễm sang ngƣời bạn của ngƣời bệnh thông qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể bị nhiễm bệnh; 

  nhiễm sang ngƣời có quan hệ gần gũi về không gian hoặc tâm lý với ngƣời bệnh mà không 

ngại ngùng thông qua việc xử lý chứng nôn, tiêu chảy và chảy máu (chị em, mẹ, vợ chồng, 

ngƣời chăm sóc trong gia đình hoặc bạn thân, cán bộ nhân viên y tế, ngƣời đứng đầu tôn giáo 

và lƣơng y); 

  lây nhiễm sang ngƣời khác, trực tiếp từ ngƣời chăm sóc hoặc thông qua phơi nhiễm vô tình 

với vật dụng y tế bị nhiễm 

  lây nhiễm lan rộng trong môi trƣờng bệnh viện; 

  lây nhiễm sang những ngƣời rửa thi thể hoặc ngƣời chạm vào thi hài trong nghi thức tang lễ… 



- 92  

CHƯƠNG 7 – CÁC PHỤ LỤC  

 

 

Khó có thể tái dựng một cách chính xác các chuỗi lây truyền bệnh mà không có kiến thức về dân tộc 

học liên quan đến hành vi con ngƣời; trong cuộc sống hằng ngày cũng nhƣ trong các buổi hành lễ; ở 

nhà và ở nơi làm việc; trên đồng ruộng, trong rừng hay trong môi trƣờng đô thị; ở ngƣời lƣơng y chữa 

bệnh cổ truyền, linh mục hay ngƣời chăm sóc y tế. 

 
Ba tháng sau trận dịch Ebola tại Yambio, Sudan năm 2004, một nhà nhân chủng học chuyên nghiên 

cứu về tộc ngƣời Azande đã có công trong việc xác định chính xác nguồn gốc phức tạp của căn bệnh, 

đó là một con khỉ đầu chó đã chết đƣợc tìm thấy trong rừng bởi một nhân viên ngân hàng Sudan đang 

đi săn qua biên giới thuộc nƣớc Cộng hòa Dân chủ Công Gô. Thông tin có tính chất sống còn trong 

việc tìm hiểu nguồn gốc của trận dịch và do đó chấm dứt đƣợc những lỗi giải thích theo tƣ tƣởng hoài 

nghi, thần bí hay mang tính chính trị không đúng sự thật. 

 
Trong trận dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô năm 2007, một cuộc điều tra dịch tế học – nhân 

chủng học đã đƣa ra một mô hình lây truyền trực tiếp từ dơi sang ngƣời, mà không cần có vật trung gian 

là động vật linh trƣởng. Trong trƣờng hợp này, ổ dịch có vị trí gần một sông lớn của Châu Phi chạy dọc 

theo tuyến đƣờng di cƣ ồ ạt của dơi quả. Có thể bắn hạ hơn một trục con dơi bằng một phát súng trƣờng 

khi đàn dơi đậu lại để ăn vào ban ngày trên một hòn đảo trong khu rừng ven sông có nhiều hoa quả, cách 

không xa một số trang trại dầu cọ của thực dân trƣớc đây mà hiện nay bị bỏ hoang hoặc chỉ khai thác 

một phần. Năm 2007, vài tuần trƣớc khi xuất hiện vi rút và trong một cuộc di cƣ lớn theo mùa của đàn 

dơi, ngƣời dân địa phƣơng đã có một nguồn thịt dồi dào tạo cơ hội cho vi rút Ebola xâm nhập từ động 

vật sang ngƣời. 

 
Tuy nhiên, trong 6 trong số 17 trận dịch Ebola, chƣa có bằng chứng nào về sự tiếp xúc giữa ngƣời với 

động vật hoang dã đƣợc chứng minh. Tƣơng tự nhƣ vậy, sự tiếp xúc giữa ngƣời và dơi đƣợc lƣu ý trong 

ca bệnh chỉ điểm (một khách du lịch Châu Âu, một trẻ vị thành niên ngƣời bản xứ) cũng áp dụng đúng 

cho chỉ 7 trong số 9 trận dịch. Trong trận dịch năm 2004 – 2005 tại Angola để lại 329 ngƣời chết, không 

có động vật nào đƣợc phát hiện là nguồn gốc của quá trình lây nhiễm sang ngƣời. 

 
Liệu các yếu tố không chắc chắn về nguồn gốc của dịch bệnh là sự phản ánh những thiếu sót của điều 

tra dịch tễ học hay đó là do chu kỳ tự nhiên bí ẩn của vi rút Ebola? Kho tàng kiến thức của chúng ta đã 

đƣợc bổ sung từ khi vi rút Ebola và Marburge lần đầu tiên đƣợc khám phá, nhƣng vẫn còn nhiều điều 

không chắc chắn và chƣa biết liên quan đến: vắc xin, điều trị, ổ chứa của vi rút; lây truyền giữa các 

loài; nắm bắt đƣợc độc lực của vi rút; tỷ lệ lây nhiễm và hậu quả bệnh tật khác nhau giữa những ngƣời 

phơi nhiễm với cùng một chủng vi rút; và trƣờng hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng… 

 
Do đó, các nhà nhân chủng học đã giúp đƣa ra ý nghĩa tâm lý và xã hội cho các chuỗi lây truyền bệnh 

tật và lịch sử căn bệnh, trên cơ sở từng trƣờng hợp, thông qua sự hiểu biết rõ ràng về các cá nhân và xã 

hội bị ảnh hƣởng và thông qua hành vi, tâm tính, và thông lệ và tập quán địa phƣơng, cho dù là nêu rõ 

hay ngụ ý, công khai hay không đề cập đến. 
 

 
 

B)   Xác định các hành vi đa dạng về tâm lý, xã hội và văn hóa của dân cƣ địa phƣơng và đề 

xuất các biện pháp can thiệp phù hợp  

 
Nhiều yếu tố con ngƣời có thể góp phần làm lan rộng vi rút Ebola và Marburg bao gồm các yếu tố sau: 

- đi săn trong thời gian dịch động vật (nhất là động vật linh trƣởng); 

- tiêu dùng động vật đã chết đƣợc tìm thấy trong rừng; 

- nghi thức tang lễ trong cộng đồng liên quan đến mức độ tiếp xúc nhiều với thi thể ngƣời chết; 

- đào tạo chƣa đầy đủ về vệ sinh vi sinh vật cho nhân viên chăm sóc y tế; 

- thiếu găng tay và thuốc khử khuẩn tại các cơ sở y tế; 

- thực hành vệ sinh bệnh viện kém do thiếu kinh phí và thiếu nguồn lực; 
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- tuân thủ kém với các chỉ dẫn sức khỏe, chỉ trích các chỉ dẫn sức khỏe  hoặc từ chối tuân thủ, hoặc các 

chỉ dẫn sức khỏe không phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng; 

- phản đối mô hình vi rút học để ủng hộ những lý thuyết liên quan đến ý nguyện thiêng liêng, hoạt động 

của vật thể ngoài con ngƣời, ngƣời có năng lực siêu nhiên, hoặc các cuộc thí nghiệm mang tính tội 

phạm trong phòng thí nghiệm; 

- nạn nhân tìm cách trả thù khi họ thấy mất nguồn lực tài chính đáng kể đã huy động đƣợc cho dịch 

bệnh từ nhà tài trợ và bản thân họ. 

 
Trong bối cảnh này, vai trò của nhà nhân chủng học là làm thay đổi nhận thức, phá vỡ chủ nghĩa vị 

chủng, chiến thắng mọi khoảng cách về xã hội, đối chiếu văn hóa của ngƣời bệnh và văn hóa của ngƣời 

chăm sóc, và giúp ngƣời chăm sóc hiểu đƣợc (mặc dù không nhất thiết phải công nhận) quan điểm của 

ngƣời kia và hình dung họ ở vị trí của ngƣời kia. Trong một trận dịch, nhà nhân chủng học là một một 

ngƣời “thông ngôn về văn hóa”, hay là ngƣời phát ngôn, cho nạn nhân và cộng đồng dân cƣ lớn hơn, 

cũng nhƣ ngƣời chăm sóc, nhất là những ngƣời cấp dƣới (tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ, nhân viên 

chăm sóc y tế cộng đồng) là những ngƣời không đƣợc ai lắng nghe và đƣợc trả lƣơng thấp. Thông 

thƣờng, nhà nhân chủng học khám phá ra những tình cảm âm thầm và sự lo lắng của nhân viên y tế và 

xã hội, cho dù đƣợc diễn đạt công khai hay không, vốn gây cản trở những hành động phù hợp. 

 
Vai trò của nhà nhân chủng học 

 
Vai trò của nhà nhân chủng học trong trận dịch là: 

 sắp xếp đối thoại giữa ngƣời đứng đầu tôn giáo và lƣơng y/thầy thuốc y học cổ truyền; 

 đánh giá mức độ nguy hiểm của những thông lệ và nghi thức không có cơ sở khoa học; 

 truyền đạt cho những ngƣời đứng đầu tôn giáo và truyền thống sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ; 

 phối hợp, nếu có thể với lƣơng y/thầy thuốc y học cổ truyền để hỗ trợ tâm lý và xã hội cho bệnh 

nhân của họ; 

 vận động thầy thuốc tham gia hoạt động vận động cộng đồng và thuyết phục cộng đồng; 

 giải đoán các quy tắc vật chất và biểu tƣợng của địa phƣơng liên quan đến ô nhiễm và vệ sinh; 

 xác định các hệ thống khác nhau để xử lý và điều trị bệnh và xử lý sự cố; 

 xác định những ngƣời cần đối thoại; đó là những ngƣời định hƣớng dƣ luận, các nhân vật tông 

giáo, thầy thuốc y học cổ truyền, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ. 

 
Vai trò của nhà nhân chủng học còn là xây dựng đối thoại với những ngƣời đứng đầu tôn giáo và lƣơng 

y và thầy thuốc y học cổ truyền, nhất là những ngƣời phủ nhận sự tồn tại của vi rút và hình thức lây 

truyền của vi rút. Mức độ nguy hiểm của quy tắc thực hành của họ phải đƣợc đánh giá (thiết bị đƣợc sử 

dụng để thực hiện nhiều mũi tiêm, rạch trên da, việc để tay lên đầu để ban phúc, thuốc xổ, thuốc gây 

nôn…) và họ cần phải đƣợc nhận thức về nguy cơ mà họ và những đệ tử của họ có thể bị ảnh hƣởng. 

Cho dù niềm tin của họ thế nào, thì kinh nghiệm đã cho thấy là họ sẵn lòng nhận quà tặng là thuốc khử 

khuẩn và găng tay và họ nhanh chóng học cách sử dụng chúng để bảo vệ bản thân. Tùy thuộc vào hoàn 

cảnh địa phƣơng, và theo đề nghị của các bên liên quan và các cơ quan quản lý về tập quán và thể chế, 

có thể lập kế hoạch phối hợp với thầy thuốc y học cổ truyền trong việc hỗ trợ tâm lý và xã hội cho bệnh 

nhân của họ. Cũng nhƣ đối với những ngƣời định hƣớng dƣ luận khác, điều quan trọng là cố gắng vận 

động thầy thuốc y học cổ truyền tham gia các hoạt động vận động và thuyết phục cộng đồng. Điều này 

có thể là một vấn đề tế nhị, vì nếu không có những xét đoán đúng đắn, sẽ luôn có nguy cơ tạo sự nổi 

tiếng cho kẻ lừa đảo và tiếp tay cho những ngƣời phủ nhận bằng chứng và lý giải khoa học. 

 
Nhà nhân chủng học phải nhanh chóng giải đoán các quy tắc vật chất và biểu tƣợng của địa phƣơng liên 

quan đến ô nhiễm (vệ sinh hằng ngày, chào hỏi, xử lý chất thải con ngƣời, việc sử dụng và thái độ đối 

với máu, quy tắc tiếp xúc với bệnh nhân, tập quán tang lễ…). Nhà nhân chủng học phải hiểu cách xác 

định vị trí của bệnh “mới” này và các triệu chứng của nó trong hệ thống tƣ duy y học địa phƣơng. Nhà 

nhân chủng học phải nhanh chóng xác định các hệ thống xử lý và điều trị bệnh và xử lý sự cố, cụ thể là 

các hệ thống tồn tại và hoạt động ở đúng chỗ của nó: gia đình, họ hàng thân thuộc, học tập, y sinh công 

và tƣ nhân, sắc tộc, tôn giáo, cận khoa học, thần bí… Cuối cùng nhà nhân chủng học phải xác định 

những đối tƣợng cần đối thoại; ví dụ, ngƣời định hƣớng dƣ luận, nhân vật tôn giáo, thầy thuốc y học cổ 

truyền, hiệp hội, và tổ chức phi chính phủ. 
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Các hệ thống xử lý bệnh tật này của địa phƣơng không chỉ đƣa ra biện pháp cứu chữa mà còn những lý 

giải có thể hiểu đƣợc liên quan đến nguyên nhân của vấn đề. Chúng cũng hiểu đƣợc những bất hạnh 

của cá nhân và cộng đồng. Những hành động siêu nhiên hoặc ác tâm, vi phạm điều cấm kỵ, không tôn 

trọng trật tự xã hội, sinh thái hoặc tôn giáo, và thậm chí thuyết âm mƣu luôn đƣợc viện dẫn, tất cả đều 

có đầy đủ các biện pháp cữu chữa và nghi thức liên quan. Mỗi hệ thống tƣ duy đều khai thác bệnh dịch 

để biện hộ cho giá trị của những lý thuyết và thông lệ của nó. 

 
Các mô hình này đều viện dẫn thành quả đạt đƣợc về sự tín nhiệm nhờ những thiếu sót thƣờng xuyên 

thậm chí là sự bỏ qua của các cơ quan quản lý chính trị, hành chính và y tế. Hơn nữa, nhiều nhà khoa 

học không thể phê bình chính lý thuyết của họ mà lý luận học của họ cũng không thể xét đến yếu tố con 

ngƣời. 

 
Nhân chủng học, ngƣời anh em của tâm lý học lâm sàng và xã hội, có thể giúp hiểu đƣợc những hành vi 

cá nhân và tập thể vốn đƣợc coi là bất hợp lý và lầm lạc trên quan điểm lý giải về y sinh học, không chỉ 

ở Châu Phi mà còn ở nhiều châu lục khác; ví dụ, tại Pháp ở khu vực Dombes năm 2007 trong một trận 

bùng phát dịch cúm gia cầm ở chim rừng. 

 
Sở dĩ nhƣ vậy là do những lý giải dịch tễ học, thống kê và di truyền học không giải quyết mối quan tâm 

chính của cá nhân và xã hội: tại sao phải là bây giờ, tại sao phải là tôi và tại sao không phải là ai khác? 

Mối quan hệ giữa các sự kiện khác nhau ảnh hƣởng đến tôi, bạn bè tôi và kẻ thù của tôi là gì? 

 
Ngay cả đối với các phƣơng thức điều trị và vắc xin, và còn nhiều nội dung khác mà không đề cập tới 

các vấn đề đó, mô hình y sinh chỉ là một lý giải trong số nhiều lý giải khác, để lại một lĩnh vực mở cho 

tất cả các hình thức tận dụng mang tính tâm lý, xã hội, kinh tế hoặc chính trị đối với sự cố bất hạnh, bất 

kể có ý thức hay không có ý thức, công khai hay không nói rõi, trung thực hay thiếu trung thực. Việc 

xử lý sự cố bất hạnh, bằng phƣơng cách sinh học hay phƣơng cách khác, và thảm họa, luôn là một cuộc 

chạy đua về kiến thức và quyền lực giữa những ngƣời ủng hộ thế giới quan dựa trên sự hiện hữu của vi 

rút, vi sinh vật, và các dạng phân tử khác và những ngƣời thủ cựu với thế giới quan dựa trên quyền lực 

bí ẩn đƣợc truyền lại hoặc tiếp nhận đƣợc, những can thiệp mang tính siêu nhiên, phù thủy, và thiêng 

liêng. Đó là một sự đối đầu về tƣ tƣởng và tôn giáo, một bên là khoa học một bên là cận khoa học. 

 
Một số mô hình lý giải cùng tồn tại trong các trận dịch sốt xuất huyết do vi rút Ebola hoặc Marburg, 

nhƣng mỗi trƣờng hợp lại có sắc thái khác nhau, không liên quan nhiều đến hình thức lý giải siêu nhiên 

đƣợc viện dẫn nhƣ đối với những lợi ích phe phái mà chúng hƣớng tới: sự trả đũa cùng dòng tộc, giữa 

thế hệ trẻ và già, với những ngƣời ngoại tộc, giữa các huyện và/hoặc làng xã, giữa các nhóm dân tộc, 

các hệ thống thờ cúng và tôn giáo, ngƣời bản xứ và ngƣời nƣớc ngoài, các quan chức địa phƣơng và 

quốc gia, ngƣời Châu Phi và ngƣời “Phƣơng Tây”, các thế lực chính trị đối lại với các thế lực kinh tế… 

 
Cuộc điều tra chính trị - xã hội về các mô hình nhân quả khác nhau đƣợc đề xuất cho thấy rằng, cho 

dù là trên cơ sở có ý thức hay không, chúng đều giúp cho những ngƣời ủng hộ các mô hình đó có thể 

bảo vệ cấu trúc xã hội cụ thể và lợi ích phe phái, cho dù ở cấp độ gia đình, làng xã, thị trấn hay khu 
vực, hay xét về quyền hạn chính trị và kinh tế ở cấp khu vực, quốc gia và thậm chí là quốc tế. 

 
Sự có mặt của các nhà nhân chủng học giúp có thể ƣớc tính trƣớc đƣợc một cách chính xác hơn tác 

động của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đƣợc đề xuất, qua đó tránh đƣợc tình trạng không nắm 

đƣợc tập quán xã hội và chính trị và đáp ứng của cá nhân và tập thể đối với sự cố rủi ro, đặc biệt là liên 

quan đến sự kỳ thị những cá nhân và cộng đồng bị ảnh hƣởng và/hoặc những ngƣời chịu trách nhiệm về 

sự lan rộng của dịch bệnh. 
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Có rủi ro cao là các cơ quan quản lý sẽ làm đổi hƣớng công việc của nhà nhân chủng học vì mục đích 

riêng của họ. Việc tuyển dụng các nhà nhân chủng học không phải là một cố gắng bề ngoài để lắng 

nghe và gắn kết với cộng động bằng cách tránh đi những vấn đề thực sự cơ bản nhƣ tình trạng thiếu an 

toàn và đói nghèo. 

 
Trong mọi trƣờng hợp, nhà nhân chủng học đƣợc yêu cầu đƣa ra một kết quả thu đƣợc ngay từ việc đầu 

tƣ mà không cho họ đủ thời gian để thực hiện điều tra. Họ đƣợc tuyển dụng để thực hiện hoạt động tác 

nghiệp ngay, ví dụ tổ chức các buổi giáo dục sức khỏe, mà không xét đến tính đặc thù của địa phƣơng. 

Khi những quan sát của họ buộc họ phải chất vấn các phƣơng pháp và việc quản lý nguồn lực tham gia 

vào các hoạt động kiểm soát dịch bệnh, thậm chí là tiết lộ những rối loạn trong các thể chế quốc gia 

và/hoặc quốc tế, thì quan điểm của họ thƣờng không đƣợc hoan nghênh. 
 

C) Xử lý tin đồn và tâm lý sợ hãi lan rộng do dịch bệnh Ebola hoặc Marburg  

 
Ebol và Marburg là các bệnh có khả năng truyền nhiễm cao và gây tử vong cho 25-90% bệnh nhân. 

Dịch thƣờng tập trung trên một khu vực địa lý nhỏ và có thể khởi phát mà không thể dự đoán trƣớc 

đƣợc. Chúng phá hủy sự thống nhất của con ngƣời bằng việc khiến cho cuộc sống của gia đình ngƣời 

bệnh và những ngƣời chăm sóc bị nguy hiểm. Tử vong xảy ra sau một trận ốm ngắn ngày nhƣng 

nghiêm trọng và đau đớn với nhiều triệu chứng nặng (sốt, tiêu chảy, nôn, và hầu nhƣ là luôn có hiện 

tƣợng chảy máu ngoài). 

 
Căn bệnh gây hoang mang cho tất các các bộ phận trong cộng đồng. Các biện pháp can thiệp y tế công 

cộng nhƣ cách ly bệnh nhân nhiễm bệnh và chăm sóc cách ly có thể khiến cho ngƣời nhà bị bệnh bị biệt 

lập và đôi khi bị bỏ rơi tại nhà của họ hoặc buộc phải thoát ra. Nhiều nhân viên chăm sóc y tế, có thể 

không đƣợc trả lƣơng trong nhiều tháng và quá sợ hãi bởi cái chết của đồng nghiệp, có thể từ bỏ bệnh 

viện. Các nhóm kiểm soát bùng phát dịch địa phƣơng do đó không thể hành động trong khi chờ đợi sự 

tiếp viện vật chất và con ngƣời từ trong nƣớc và nƣớc ngoài (Bộ Y tế, Hội Chữ Thập Đỏ, WHO, 

 MSF …). 

 
Hoạt động đáp ứng dịch Ebola hoặc Marburg bao gồm các biện pháp y tế quyết liệt có thể xâm phạm tự 

do cá nhân và tập thể, nhƣ: thiết lập phòng cách ly, cấm mai táng thiếu an toàn; cấm tiêu dùng nguồn 

protein chính (thịt động vật hoang dã); và hạn chế tập trung đông ngƣời và du lich… Việc cách ly 

ngƣời bệnh tại những khu vực đảm bảo để tránh nhiễm khuẩn bệnh viện giữa bệnh nhân và nhân viên 

chăm sóc là công việc phức tạp và tổ chức tốn kém. Mai táng an toàn mà không xét đến tang lễ theo tập 

quán, thƣờng không có sự có mặt của gia đình, và đôi khi mộ không đƣợc ghi tên hoặc thậm chí là mộ 

tập thể, có thể gây phẫn nộ trong cộng đồng. 

 
Các yếu tố hạn chế về chính trị và hành chính, ví dụ việc vận động nguồn lực tài chính, sự kình địch giữa 

cá nhân với nhau, các thể chế quốc gia và quôc tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm 
nghiên cứu, và các phòng xét nghiệm, tất cả đều gây phiền phức cho những nỗ lự ứng phó dịch. Và thậm 

chí ngay sau khi hoạt động ứng phó cuối cùng đã đƣợc tổ chức, những yếu tố rối loạn này vẫn tồn tại dai 

dẳng trên một nền tảng thiếu sự chắc chắn về khoa học, khó khăn về thông tin với nhóm dân cƣ địa 

phƣơng bị đói nghèo, và xung đột các lợi ích chính trị và kinh tế. Ngoài ra, bối cảnh địa phƣơng mà vi 

rút xuất hiện luôn là một trong những môi trƣờng kém phát triển về kinh tế, sức khỏe và y học, đó là 

chƣa kể đến hậu quả của xung đột vũ trang ở một số nƣớc. 

 
Nêu không có nỗ lực vận động và thuyết phục tình cảm đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm dân 

cƣ liên quan, sự chấp hành các biện pháp y tế sẽ chỉ mang tính chống chế: có nhiều cách để lách một 

quy định cấm nếu chƣa đƣợc hiểu rõ hoặc bị coi là không phù hợp, độc đoán, hoặc thậm chí là phân 

biệt đối xử. 

 
Những cử chỉ “tự phát” thông thƣờng trong giao tiếp – bắt tay, chạm tay, chia sẻ đồ uống, thức ăn, đi 

chung xe – thƣờng bị cấm. Quy định an toàn đƣợc áp đặt do nguy cơ lây truyền vỉuts khiến các nhóm 

can thiệp phải giảm thiểu sự tiếp xúc với ngƣời khác và giữ khoảng cách về không gian  
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và tâm lý với cộng đồng dân cƣ, chỉ biểu hiện rõ khoảng cách xã hội và văn hóa. 

 
Do đó, có thể xuất hiện sự nghi ngờ, chủ động hoặc không chủ động bởi một số bên, liên quan đến sự 

tồn tại của vi rút và ý định thực sự của nhân viên chăm sóc y tế. Danh tính của nhân viên chăm sóc y tế 

khi đó đƣợc kết hợp với danh tính của chính trị gia (những ngƣời chỉ có xuất hiện trong chiến dịch bầu 

cử), ngƣời đứng đầu tôn giáo, thƣơng gia, ngƣời thăm dò lâm sản và khoáng sản, hoặc thậm chí là lực 

lƣợng vũ trang thô bạo. Trong mỗi trận dịch, các nhóm can thiệp phải đấu tranh (ít nhất) với tình trạng 

kém tuân thủ hƣớng dẫn của họ, mà còn với sự phản kháng của ngƣời dân, những biểu hiện thù địch 

qua lời nói, và thậm chí là sự hung hãn bằng hành động. Họ bị buộc tội là làm thí nghiệm trên ngƣời 

sống hoặc làm ma thuật, ví dụ khi lấy máu và mẫu mô từ thi thể ngƣời chế, trong các cuộc điều tra xét 

nghiệm, hoặc trong khi làm mai táng.  Tại Châu Phi vùng phụ cận sa mạc Sahara, theo xác nhận của 

một số chuyên luận nhân chủng học về AIDS, máu là một loại dịch cơ thể quan trọng mà quỷ và yêu 

quái và phù thủy thèm muốn (mang tính biểu tƣợng hơn là thực tế). Ngƣời ta tin rằng ngƣời quyền quý 

hoặc chính trị gia cần lấy máu để giành đƣợc sự giàu có và duy trì nắm giữ quyền lực của họ. 

 
Nhân viện ứng phó dịch do đó, thấy không thể giải quyết đƣợc vấn đề bằng cách sử dụng những khái 

niệm và phƣơng pháp thông thƣờng. Các biện pháp cƣỡng ép là không có tác dụng và các nhóm y tế 

thiếu công cụ giao tiếp xuyên văn hóa để áp dụng một biện pháp can thiệp đồng cảm. 

 
Với tất cả những lý do trên, WHO quyết định – và không thể thuyết phục các đối tác quốc gia và quốc 

tế - vận động một cách hệ thống các nhà nhân chủng học y học tham gia vào các nhóm can thiệp quốc 

tế ban đầu trong các trận dịch vi rút Ebola hoặc Marburg. 
 

 
 

D) Đƣa ra các biện pháp can thiệp mang yếu tố con ngƣời, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thi 

hành độc đoán các biện pháp vệ sinh và phƣơng pháp đồng cảm dựa trên việc thuyết phục 

tình cảm và vận động đối với cá nhân và xã hội 
 

Một đóng góp quan trọng của nhân chủng học là tìm cách thúc đẩy các phƣơng pháp dựa trên thuyết 

phục tình cảm và vận động các cá nhân và xã hội, có xét đến kiến thức và thông lệ của ngƣời sử dụng 

phƣơng pháp đó và cố gắng đảm báo có đƣợc sự đồng thuận dựa trên sự hiểu biết thông tin thực sự. 

Nếu muốn có hiệu quả, các biện pháp bắt buộc phải giành đƣợc sự đồng thuận của những đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng; nếu không, các biện pháp đó không thể thi hành đƣợc và sẽ không thể ép buộc thực hiện 

đƣợc. Không có sự độc quyền, tại tất cả các giai đoạn từ suy nghĩ đến hành động, nhà nhân chủng học 

phải đảm bảo tôn trọng con ngƣời và quyền con ngƣời của gia đình ngƣời bệnh vốn bị xếp vào kế 

hoạch thứ yếu vì tình trạng khẩn cấp. 

 
Trong dịch Ebola hoặc Marburg, ngƣời bệnh phải đƣợc cách ly tại cơ sở y khoa an toàn. Khi ngƣời 

bệnh hoặc gia đình họ từ chối đi bệnh viện hoặc trong trƣờng hợp không có phƣơng tiện, điều quan 

trọng là có đƣợc sự tin tƣởng của bệnh nhân và gia đình họ bằng cách tổ chức thực hiện tại nhà các biện 

pháp để kiểm soát hoặc giảm sự lây truyền trong gia đình và bằng cách cung cấp cho ngƣời nhà các chỉ 

dẫn và thiết bị thích hợp (găng tay, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, phƣơng pháp điều trị) (Phụ lục 16). 

 
Khi cơ sở cách ly đã đƣợc thiết lập, điều quan trọng là bảo đảm sự minh bạch – không đơn thuần nghĩa 

là cấm sử dụng màn hình lắp đặt bên ngoài. Cần duy trì thông tin với thế giới bên ngoài thông qua việc 

gia đình đến thăm, điện thoại, truyền thanh … Gia đình cần đƣợc cập nhật đầy đủ thông tin về tình 

trạng ngƣời nhà bị bệnh của họ. Thông tin về tổ chức của cơ sở cách lý và phƣơng pháp điều trị cần 

đƣợc thông báo cho ngƣời dân để xua tan nghi ngờ về nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và chất lƣợng 

chăm sóc. 

 
Nếu quan sát thấy một bệnh nhân tại thời điểm tử vong, nhóm y tế trƣớc hết phải thông báo cho gia 

đình và chuẩn bị cho tang lễ; tang lễ cần đƣợc tổ chức sao cho tránh gây thêm lây nhiễm do tiếp xúc 
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với tử thi hoặc do gia đình và cộng đồng tập trung đông ngƣời. Nếu tỷ lệ tử vong cao, các phƣơng tiện 

tổ chức tang lễ có thể bị quá tải; trong trƣờng hợp đó, việc mai táng thi thể bằng mộ không đƣợc ghi tên 

không có sự có mặt của gia đình có thể làm phức tạp quá trình tang lễ và gây bạo lực dẫn đến phả hỏng 

toàn bộ hoạt động kiểm soát dịch. 

 
Cũng có khả năng là những ngƣời còn sống, gia đình họ, và nhân viên y tế và xã hội địa phƣơng sẽ bị 

hội chứng căng thẳng hậu chấn thƣơng. Họ phải chịu đựng gánh nặng gấp đôi: thứ nhất là do vi rút, 

cùng với sự kỳ thị sau khi trận dịch đã qua (bị buộc tội đầu cơ trục lợi – hoặc thƣờng là – thực hiện ma 

thuật). 

 
Do đó, các nhà nhân chủng học cần tham gia rộng rãi mọi lúc và tại tất cả các cấp trong việc thuyết 

phục tình cảm và vận động xã hội, cho dù thông qua việc điều chỉnh các kênh truyền thông và thông 

điệp cho phù hợp với bối cảnh địa phƣơng hoặc bằng cách xem xét quan điểm của nhóm dân cƣ mục 

tiêu, cụ thể là quan điểm của các cử tri bị bỏ quên nhƣ phụ nữ và ngƣời dân tộc thiểu số bản xử. 
 

 
 

Chú ý: Một đóng góp bổ sung của nhà nhân chủng học là giúp những ngƣời ra quyết định về tiểu ban 

can thiệp hành vi và xã hội thiết kế một tập hợp các tƣ liệu truyền thông (báo chí, phát thanh, video), 

chẳng hạn bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu số hóa (các bài báo khoa học, tranh vẽ, áp phích, ảnh 

và video của các tình huống thực tế). 

 
Cần lƣu ý rằng một yếu tố đầu vào bổ sung quan trọng của nhân chủng học y học là sản xuất phim video 

dân tộc học về tang lễ an toàn có xét đến yếu tố con ngƣời, đƣợc phổ biến trong thời gian dịch bệnh phục 

vụ mục đích vận động xã hội và trong tình huống tập huấn nghề liên tục trong thời gian giữa các trận 

dịch (Phụ lục 33). 
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Các phụ lục về quản lý lâm sàng đối với ngƣời bệnh 
 

Phụ lục 14. Điều lệ bệnh nhân nhập viện (Thán 5 năm 2013) 

http://www.american-hospital.org/en/your-stay/hospitalized-patients-charter.html 

 
Phụ lục 15. Bản ghi nhớ của WHO. Phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc y tế (Tháng 10 năm 2007) 

http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/index.html 

 
Phụ lục 16. Tờ thông tin của WHO. Chất thải từ hoạt đọng chăm sóc y tế (Số 253, tháng 11 năm 2011) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/index.html 

 
Phụ lục 17. Khuyến nghị tạm thời về kiểm soát nhiễm khuẩn trong hoạt động chăm sóc bệnh 

nhân bị sốt xuất huyết do vi rút Filo (Ebola, Marburg) nghi ngờ hoặc khẳng định (Tháng 3 năm 

2008) http://www.who.int/csr/bioriskreduction/filovirus_infection_control/en/index.html 

http://www.american-hospital.org/en/your-stay/hospitalized-patients-charter.html
http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/index.html
http://www.who.int/csr/bioriskreduction/filovirus_infection_control/en/index.html
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Phụ lục 18. Giảm nguy cơ lây truyền vi rút filo trong môi trƣờng chăm sóc tại nhà 

 
1. Giới thiệu 

Chiến lƣợc giảm nguy cơ lây truyền vi rút filo trong môi trƣờng chăm sóc tại nhà đƣợc xây dựng trong 

thời gian xảy ra dịch Ebola tại Kellé, Cộng hòa Congo, năm 2003 và đƣợc sử dụng thành công trong 

các trận dịch sau đó. 

 
Chiến lƣợc này nhằm mục tiêu giảm nguy cơ lây truyền vi rút Ebola và Marburg trong môi trƣờng 

chăm sóc tại nhà tại các gia đình có ca bệnh nghi ngờ từ chối không nhập viện. Chiến lƣợc này không 

đảm bảo có thể bảo vệ đƣợc hoàn toàn các thành viên gia đình và chắc chắn không phải là phƣơng án 

điều trị tốt nhất, nhƣng luôn cần áp dụng cho các gia đình mà nếu không, có thể bị tách biệt thông tin 

với các nhóm y tế, hoặc giấu hoặc di chuyển bệnh nhân mà do đó, sẽ gây lan rộng bệnh dịch. 

 
Chiến lƣợc giảm nguy cơ lây truyền vi rút filo trong môi trƣờng chăm sóc tại nhà cần đƣợc áp dụng 

trong hai trƣờng hợp: 

1.   Nếu bệnh nhân (hoặc gia đình bệnh nhân, nếu bệnh nhân không thể) khăng khăng từ chối 

chuyển đến đơn vị cách ly của bệnh viện, hoặc 

2.   Không có đơn vị cách ly của bệnh viện. 

 
Chiến lƣợc này cần đƣợc coi là một công cụ liên lạc với gia đình với hy vọng rằng họ sẽ chấp nhận 

chuyển bệnh nhân tới phòng cách ly ở giai đoạn sau. Chiến lƣợc này bao gồm việc cung cấp thiết bị bảo 

hộ cá nhân (PPE) (găng tay, áo choàng, khẩu trang, xô, nƣớc pha clo) và tập huấn cho ngƣời chăm sóc 

trong gia đình. Bệnh nhân đƣợc chăm sóc tại nhà đƣợc theo dõi bởi một điều dƣỡng gia đình (do gia 

đình lựa chọn) đã đƣợc tập huấn các kỹ thuật khử khuẩn cơ bản và cách sử dụng PPE và đã đƣợc cung 

cấp đầy đủ thông tin thiết yếu về vi rút. 

 
2. Giải thích các hƣớng dẫn cho gia đình hoặc cộng 

đồng 
Vi rút Ebola và Marburg đƣợc lây truyền: 

 Bằng cách chạm vào xác động vật nhiễm bệnh hoặc ăn thịt nhiễm bệnh. 

 Bằng cách chạm vào bệnh nhân nhiễm bệnh. 

 Thông qua tiếp xúc với máu, chất nôn, phân hoặc nƣớc tiểu của bệnh nhân. 

 Thông qua giọt bắn từ bệnh nhân khi nói chuyện, ho hoặc nôn. 

 Thông qua tiếp xúc với vật liệu nhƣ quần áo và ga gối đã bị nhiễm dịch cơ thể của bênhj 

nhân. 

 
Tất cả các trƣờng hợp tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm đều nguy hiểm và cần tránh xảy ra. Nên thuyên 

chuyển bệnh nhân đi bệnh viện vì: 

 Bệnh nhân có cơ hội sống nhiều hơn khi đƣợc điều trị bởi bác sỹ chuyên khoa đã đƣợc đào tạo về 

quản lý lâm sàng bệnh vi rút Ebola và Marburg. 

   Tránh đƣợc lây nhiễm sang ngƣời nhà và ngƣời chăm sóc. 

 
Nếu không lựa chọn phƣơng án thuyên chuyển bệnh nhân tới bệnh viện, những thông tin dƣới đây sẽ 

giúp giảm lây truyền bệnh sang ngƣời nhà hoặc cộng đồng. Tuy không ngăn ngừa đƣợc hoàn toàn, 

nhƣng những thông tin dƣới đây có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ lây truyền tại nhà. 

 
Để giảm nguy cơ lây truyền, cần tuân thủ các khuyến nghị chung sau đây: 

 Diệt vi rút Ebola và Marburg bằng cách sử dụng dung dịch thuốc tẩy clo đƣợc pha chế, đƣợc trình 

bày trong mục 3 dƣới đây. 



- 100 
 

CHƯƠNG 7 – CÁC PHỤ LỤC  

 

 

   Mang găng tay hoặc sử dung khăn thấm thuốc tẩy để tránh tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của 

bệnh nhân: máu, chất nôn, phân hoặc nƣớc tiểu. 

 Đeo khẩu trang hoặc sử dụng khăn khô để bảo vệ mũi và miệng khỏi giọt bắn từ bệnh nhân. 

   Tránh tiếp xúc với dịch cơ thể bằng cách ở phía sau hoặc bên cạnh bệnh nhân trong khi chăm sóc. 

 
3. Hƣớng dẫn giảm nguy cơ lây truyền tại nhà 
Chỉ dành cho ngƣời chăm sóc sử dụng. 

Dung dịch thuốc tẩy phải có nồng độ ít nhất là 2,5%. 

 
Chăm sóc và vệ sinh: 
1.   Chọn một ngƣời để chăm sóc bệnh nhân. Ngƣời này cũng phải pha chế dung dịch thuốc tẩy. 

Để pha chế dung dịch thuốc tẩy, trộn 1 phần thuốc tẩy đậm đặc với 5 phần nƣớc (lấy một cốc đầy 

thuốc tẩy, đổ cốc thuốc tẩy vào xô và lấy 5 lần cốc nƣớc đầy để đổ tiếp vào xô). 

2.   Dung dịch thuốc tẩy mất tác dụng trong vòng 24 giờ, do đó, dung dịch phải đƣợc pha mới hàng 

sáng. 

3.   Vệ sinh vết m áu, chất nôn, phân và nƣớc tiểu: 

  Đổ dung dịch thuốc tẩy vào chỗ có máu …. 

  Nhúng một khăn lớn vào dung dịch thuốc tẩy. 

  Dùng khăn đã thấm thuốc tẩy để lau sạch máu. 

  Đặt khăn bẩn vào một chiếc xô và đổ dung dịch thuốc tẩy lên. 

  Khăn bẩn phải đƣợc nhúng trong xô chứa dung dịch thuốc tẩy trong tối thiểu một giờ. 

Sau một giờ, có thể giặt khăn bằng xà phòng và sử dụng lại khi khăn đã khô. 

4.   Không bao giờ đổ thuốc tẩy hoặc dung dịch thuốc tẩy vào mồm hoặc mắt bệnh nhân. 

5.   Cộng đồng phải xây dựng một nhà vệ sinh riêng chỉ sử dụng cho bệnh nhân. 

6.   Thuốc tẩy bẩn và đã qua sử dụng phải đƣợc đổ bỏ vào nhà vệ sinh mà bệnh nhân sử dụng. 

7.   Luôn ở đằng sau hoặc phía bên cạnh bệnh nhân; nếu có thể, không bao giờ ở vị trí đối diện bệnh nhân. 

8.   Sử dụng khăn thấm thuốc tẩy để mang hoặc chuyển bệnh nhân. 

 
Trong trƣờng hợp bệnh nhân tử vong:  
9.   Sử dụng khăn thấm thuốc tẩy để đƣa thi thể đến mộ hoặc quan tài. 

10. Vệ sinh sạch sẽ phòng của bệnh nhân bằng thuốc tẩy. 

11. Đốt hoặc chôn toàn bộ vật dụng mà không thể lau sạch. Cụ thể, hủy bỏ chăm gối do bệnh nhân sử 
dụng. 

 
Luôn rửa tay bằng dung dịch thuốc tẩy sau khi chạm tay vào bệnh nhân hoặc chất nôn, máu, phân, nƣớc 

tiểu… Nếu thuốc tẩy gây kích ứng tay, dừng sử dụng thuốc tẩy và chuyển giao công việc chăm sóc cho 

ngƣời khác. 

 
Mọi ngƣời trong cộng đồng phải rửa tay bằng nƣớc sạch và xà phòng trƣớc khi ăn. Không đƣợc sử 

dụng lại nƣớc đã qua sử dụng. Sử dụng nƣớc sạch cho từng ngƣời. 
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Phụ lục 19. Hƣớng dẫn tái hòa nhập bệnh nhân trở về với gia đình và cộng đồng 

 
Việc tái hòa nhập thành công ngƣời còn sống đòi hỏi việc trao đổi sâu sắc với gia đình và ngƣời đứng 

đầu làng xã trƣớc khi đƣa bệnh nhân trở về cộng đồng. Việc bệnh nhân trở về cộng đồng có nghĩa là họ 

đã đƣợc điều trị thành công và không còn nhiễm bệnh và sẽ không làm lây lan bệnh tật sang các thành 

viên gia đình và ngƣời khác trong cộng đồng. 

 
1. Xuất viện bệnh nhân Ebola hoặc Marburg 
Bác sỹ phụ trách đơn vị chăm sóc phải khám cho bệnh nhân trƣớc khi tuyên bố rằng họ đã khỏe để ra 

viện. Khi xét nghiệm chẩn đoán của phòng xét nghiệm cho thấy rằng kháng thể đã đƣợc phát triển và 

họ không còn có trạng thái nhiễm hoạt động, bác sỹ có thể cho bệnh nhân xuất viện. Bệnh nhân đã phục 

hồi không còn truyền nhiễm đƣợc sang ngƣời khác và việc họ trở về nhà hay chuyển sang bệnh viện đa 

khoa là an toàn. Khi ra viện, bệnh nhân cần đƣợc chứng nhận y tế rằng họ không còn tạo nguy cơ cho 

ngƣời nhà và hàng xóm. 

 
Trƣớc khi bệnh nhân rời khỏi đơn vị chăm sóc: 

 Nhân viên vệ sinh phải lau sạch và khử khuẩn tất cả các vật dụng cá nhân của bệnh nhân. 

 Bệnh nhân KHÔNG ĐƢỢC mang theo chăn và ga giƣờng. Đơn vị chăm sóc phải cung cấp 

chăn và ga giƣờng mới cho bệnh nhân nếu họ đã mang đồ của họ vào bệnh viện. 

 Ngƣời nhà phải cung cấp quần áo cho bệnh nhân để mặc khi rời khỏi đơn vị chăm sóc. Quần áo 

của bệnh nhân phải đƣợc vệ sinh sạch sử dụng các thủ tục kiểm soát nhiễm khuẩn thích hợp tại 

bệnh viện và sẽ trả lại cho họ vào ngày hôm sau. 

 Khi ra viện, bệnh nhân phải tuân thủ các chỉ dẫn của bác sỹ. 

 
2. Khi bệnh nhân về nhà 
Sau khi phục hồi, bệnh nhân có thể mệt trong một thời gian tới hai tháng. Điều quan trọng là bệnh nhân 

phải: 

 Nghỉ ngơi nhiều. 

 Ăn theo chế độ đa dạng (ví dụ, bánh mỳ, rau, quả, thịt, đậu). 

 Uống nhiều nƣớc để bù nƣớc. 

 
Nếu bệnh nhân bị ốm, đặc biệt là sốt cao, bệnh nhân cần đến trung tâm y tế ngay để kiểm tra và điều trị. 

 
Cảnh báo: Bệnh nhân nam phải đƣợc thông báo rằng tinh trùng của họ có thể còn khả năng truyền nhiễm 

trong thời gian ba tháng sau khi ra viện và vi rút Ebola hoặc Marburg có thể lây truyền trong quá trình 

giao hợp. Nhóm y tế phải cung cấp đủ bao cao su. Cảnh báo này phải đƣợc nêu rõ trong giấy chứng 

nhận y tế phát hành khi ra viện. 

 
Bệnh nhân trở về nhà có thể đƣợc cung cấp một số vật dụng (thức ăn, quần áo, đèn, dao rựa) để đền bù 

họ cho những vật dụng cá nhân bị mất do phải hủy trong quá trình khử khuẩn và giúp họ xây dựng lại 

cuộc sống. Trƣớc khi thực hiện chiến lƣợc này, cần thực hiện đánh giá kỹ càng vì việc cho tặng này có 

thể gây kỳ thị bệnh nhân và tạo nên sự đố kỵ. 

 
Kinh nghiệm về lĩnh vực này đã cho thấy rằng ngƣời còn sống sau bệnh vi rút Ebola  và  Marburg 

thƣờng bị kỳ thị. Các chiến dịch giáo dục công chúng rộng rãi là cần thiết để giảm sự kỳ thị. Về biện 

pháp xử lý tình trạng kỳ thị, xem Phụ lục 21. 
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Các phụ lục về quản lý tâm lý 
 

Phụ lục 20. Sức khỏe tâm thần trong các trƣờng hợp khẩn cấp 

http://www.who.int/mental_health/emergencies/MSDMER03_01/en/ 

 
Phụ lục 21. Hƣớng dẫn của IASC về sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý trong trƣờng hợp khẩn cấp 

http://www.who.int/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_checklist.pdf 

 
Phụ lục   22.   Sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý trong trƣờng hợp khẩn cấp: ngƣời hoạt động 

nhân đạo về sức khỏe cần biết điều gì? 

http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know. pdf 

 
Phụ lục 23. Hỗ trợ ban đầu về tâm lý: Hƣớng dẫn cho nhân viên cứu trợ tại hiện trƣờng 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf 

http://www.who.int/mental_health/emergencies/MSDMER03_01/en/
http://www.who.int/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_checklist.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
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Các phụ lục về đạo đức nghiên cứu 
 

 
 

Phụ lục 24. Sổ tay đạo đức y khoa – Hiệp hội Y khoa Thế giới 

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/index.html 

 
Phụ lục 25. Đạo đức nghiên cứu về công tác ứng phó dịch quốc tế. Tham vấn kỹ thuật của WHO 

http://www.who.int/ethics/gip_research_ethics_.pdf 

 
Phụ lục 26. Những vấn đề cần suy xét về đạo đức khi xây dựng công tác ứng phó về sức khỏe công cộng 

với dịch cúm 

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_GIP_2007_2c.pdf 

 
Phụ lục 27. Hƣớng dẫn về đạo đức trong phòng ngừa, chăm sóc và kiểm soát bệnh lao 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500531_eng.pdf 

 
Phụ lục 28. Hƣớng dẫn mẫu cho biên soạn tài liệu về sự đồng thuận trên cơ sở đầy đủ thông tin 

http://www.cerul.ulaval.ca/doc/Guide_rediger_formulaire_consentement.pdf 

 
Phụ lục 29. Website cho nền tảng Web nghiên cứu sức khỏe tƣơng tác (HRWeb) 

http://www.healthresearchweb.org/en/home 

 
Phụ lục 30. Đào tạo và nguồn lực trong đánh giá đạo đức nghiên cứu 

http://elearning.trree.org/index.php?lang=en_utf8 

 
Phụ lục 31. Nguyên tắc Siracusa về điều khoản hạn chế và vi phạm trong các thỏa ƣớc quốc tế về 

quyền dân sự và chính trị 

 http://www.refworld.org/cgi- 

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4672bc122&skip=0&query=Siracusa Principles 

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/index.html
http://www.who.int/ethics/gip_research_ethics_.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_GIP_2007_2c.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500531_eng.pdf
http://www.cerul.ulaval.ca/doc/Guide_rediger_formulaire_consentement.pdf
http://www.healthresearchweb.org/en/home
http://elearning.trree.org/index.php?lang=en_utf8
http://www.refworld.org/cgi-
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Module PPE  
  

 

 

 

MODULE PPE CƠ BẢN A     

   

    
    

 Áo choàng, cỡ M     
Áo choàng, L     
Áo choàng, XL     
Mũ kính che mặt     
Mũ che đầu    
Khẩu trang N95Fi     

   
, 100    

   

MODULE PPE Cơ bản A      
 

Nước rửa tay khử chai 100  
 

 
 

 
 

 
 

 

Hộp carton ba lớp  Loại WHO "Carton  

 
Kích thƣớc Module cơ bản Kích thƣớc Module cơ bản  

L=   60 ern                                                                                         L=   31 crn 

W= 40 em                                                                                               W= 

H=  42 em                                                                                              H=   

 
 

Tên WHO trên dải màu xanh (xem ảnh) 

 

Giấy dán có logo WHO = màu xanh trên nền trắng (xem ảnh đính kèm)

 

Nhãn WHO có tên và địa chỉ ngƣời nhận 

 

  
 
Loại và kích thước bao bì cho chai nước rửa tay sẽ phụ thuộc vào số Module A sẽ được gửi  

 

Chai nƣớc rửa tay phải đƣợc đóng gói riêng có ký hiệu đầy đủ phù hợp với quy định IATA 

 280  

 

 

 

Các phụ lục về hậu cần 
 

 

Phụ lục 32. Mô tả dụng bảo hộ cá nhân  

 

Mô tả dụng cụ bảo hộ cá nhân để sử dụng trong nhà tại các cơ sở chăm sóc y tế (Module   PPE A:  

Module cơ bản về thiết bị bảo hộ cá nhân) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 



- 105 
 

CHƯƠNG 7 – CÁC PHỤ LỤC 
 

 

 

 

Phụ lục 33. Mô tả dụng cụ bảo hộ cá nhân lâu bền liên quan đến Module cơ bản PPE A, để sử dụng ngoài 

trời khi khử khuẩn các khu vực bị ô nhiễm, vật dụng, đồ vải, và khi xử lý thi thể ngƣời chết và khi mai táng 

(Module  PPE B: Thiết bị bảo hộ cá nhân lâu bền) 

 

Module PPE B: Thiết bị bảo hộ cá nhân lâu bền PPE B· Vật dụng lâu bền 

(Heavy Duty) 
 
Hoạt động lâu bền, ngoài trời, liên quan đến Module Cơ bản PPE A, Khử khu vực 

bị ô nhiễm, vật dụng, đồ vải, và khi xử lý thi thể ngƣời chết và khi mai táng. 

 

PPE MODULE B Vật dụng lâu bền (bổ sung cho PPE Module A)   

    

Bộ áo quần bảo hộ XL 10 chiếc  

Bộ áo quần bảo hộ L 10 chiếc  

Bộ áo quần bảo hộ M 10 chiếc  

Ủng cao su cỡ 42 3 đôi  

Ủng cao su cỡ 43 3 đôi  

Ủng cao su cỡ 44   3 đôi  

Bao giày 100 đôi  

Găng tay bền 30 đôi  

Tạp dề bền 10 chiếc  

Túi đựng thi hài 10 chiếc  

Kính bảo hộ 15 chiếc  

Hộp xịt chống sƣơng mù 5 chiếc  

Hộp phun cầm tay 2 chiếc  

Thùng phun đeo lƣng 1 chiếc  

Băng dính WHO  3 chiếc  

    

  
Chi tiết hộp đựng: 

 
Loại  

Hộp Carton ba lớp, Loại WHO "Carton Maritime" 

 
Kích thƣớc 

L=  70 cm 

W=  40 crn H=   

50cm 

 
Logo 

Tên WHO trên dải màu xanh (xem ảnh) 

 
Nhãn và ký hiệu 

Giấy dán có logo WHO = màu xanh trên nền trắng (xem ảnh đính kèm) Danh 

mục hàng nhìn thấy bên ngoài hộp 

Nhãn WHO có tên và địa chỉ ngƣời nhận 

 
Hàng hóa nguy hiểm  

Không có hàng hóa nguy hiểm trong hộ p này. Sản phẩm khử khuẩn gạch cần đƣợc mua riêng 

(khuyến khích mua tại địa phƣơng) 

CHI PHÍ ƢỚC TÍNH CHO MODULE:  
1190 USD I 
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Phụ lục 34. Mẫu đánh giá công tác hậu cần 

 
 Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 1/8 

 
ARO LOGISTICS Mẫu đánh giá công tác hậu cần 

 

 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

 
Tên:  

Bộ phận:  

Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email …)  

Ngày khảo sát:  

 
Quốc gia:  

Tỉnh/Khu vực/Phòng  

Quận/huyện/Vùng /Khu/Trung tâm  

 
Tên khu định cƣ chính thức/không chính thức 

settlement 

 

Số hộ gia đình (xấp xỉ)  

Tổng dân số: <5 năm: 

Tọa độ GPS (nếu có):  

Hoạt động kinh tế chính (nong nghiệp/thƣơng 

mại/khai mỏ, 

etc.) 

 

 
Loại hiện trƣờng: 

1. Làng xã 2. Trang trại/ 

Khu định cƣ 

3. Thị trấn 4. Nhà ổ chuột 5. Khác 

 
1.Thiên chúa giáo 

Số nhà thờ 

2. Đạo hồi 

Số nhà thờ 

3.Khác Nếu khác, ghi 

rõ: Số nơi thờ cúng 
 

 
 

Địa chỉ tham khảo: (Chi tiết địa chỉ liên hệ chính) 

Ngƣời liên hệ của WHO và bộ phận  

Đầu mối của Bộ Y tế  

(Các) lãnh đạo địa phƣơng có tầm ảnh hƣởng khác: 

political/religious 

 

 
Có bản đồ: 

Có bản đồ vùng chi tiết: Có Không Tỷ lệ: 

Nguồn bản đồ:  

 
 Điều kiện khí hậu/thời tiết  

 

 Thời gian Loại thời tiết Nhiệt độ trung bình Nhận xét  
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Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 2/8 

 
Phƣơng tiện tiếp cận tiền và tiền mặt. 

Hệ thống ngân hàng Máy ATM  Điểm đổi tiền Loại tiền có sẵn 

    

Ghi chú: 

 

 

II. GIAO THÔNG 
 

 
 

 Hàng không Đƣờng bộ Tàu hỏa Thuyền 

(đƣờng biển) 

Thuyền 

(đƣờng sông) 

Khác 

Thủ đô > 

Tỉnh 

      

Tỉnh > huyện       

Huyện > 

Địa điểm/khu hoạt 

động  

      

 

 
 

Phƣơng tiện giao thông sẵn có trong vùng (cho thuê, mƣợn, Bộ Y tế, hình thức khác) 

 
 Ô tô Xe máy Thuyền Xe bán tải Xe tải Máy bay/ 

trực thăng 

Động vật 

Thuê        

Mƣợn        

Mua        

MOSS có/không        

(Điền thông tin, bao gồm số lƣợng xe, loại, chi phí trung bình … vào phần ghi chú) 
 

 
 

Trạm xăng dầu sẵn có: 

 
Diesel Dầu hỏa Xăng Củi Than Than củi Khác 
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Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 3/8 

 
Ghi chú về chi phí: 

>Xe hơi/xe bán tải/xe tải/xe máy ………………….= US$ một ngày/tuần/tháng. 

>Thuyền………………………………………………………….= US$ một giờ/ngày/tuần/tháng 

>Máy bay/trực thăng …………………………………………..= US$ một giờ/ngày 

>Động vật……………………………………………………..= US$ một ngày/tuần. 

 
Có cần xe 4WD? Có Không 

 
 
 
 

 
Khu hạ cánh phƣơng tiện hàng không 

 
 Đƣờng băng cho máy bay Khu hạ cánh trực thăng 

Đặc điểm/mô tả   

Độ lớn và kích thƣớc 

(m) 

  

Hƣớng 

(Tọa độ GPS) 

  

Ƣớc tính chất lƣợng Tốt Bình 

thƣờng 

Tồi Không thể sử 

dụng 

Tốt Bình 

thƣờng 

Tồi Không thể sử 

dụng 

Cơ quan quản lý sân bay mặt 

đất 

  

Nhân viên sẵn sàng   

Giờ/ngày hoạt động?   

IFS / ILS?   

Trạm xăng máy bay tại địa 

phƣơng 

Có Không Có Không 

An toàn đƣờng băng 

(dân cƣ, động vật …) 

  

 
Nhận xét chung: 
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Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 4/8 

 
III. HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 

 
Tổng đài mạng lƣới điện thoại: Cố định/Lƣu động/cả hai 

Mạng lƣới điện thoại di động: 

Dịch vụ Roaming cho điện thoại di động và 

Blackberry 

Có Không 

Nơi mua thẻ SIM điên thoại di đông tại địa phƣơng Có Không 

Khả năng mua trả sau tại địa phƣơng (đơn vị) Có Không 

Có mạng Internet địa phƣơng: Có Không 

Mạng Radio (VHF/HF): 

Có mạng VHF/UHF (để sử dụng cho LHQ) Có Không 

Có mạng HF (để sử dụng cho LHQ): Có Không 
 
 
 
 

Khuyến nghị chung: 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. AN NINH: 

 
Tình hình chung Tốt Bình thƣờng Tồi 

Có mặt lực lƣợng vũ trang  Có Không 

Hoạt động quân đội Có Không 

Thù địch trong dân cƣ Có Không 

 

Đe dọa về môi trƣờng Có Không 

 
Nếu đánh dấu "Có" cho bất cứ ô nào trên đây, xin giải thích ngắn gọn trong ô này: 
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Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 5/8 

 
V. CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƢƠNG & ĐỐI TÁC 

 
Cơ quan quản lý y tế địa phƣơng: 

Tên ngƣời liên hệ: Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email 

    
 

 

Cơ quan LHQ có mặt trong khu vực: 

Cơ quan Ngƣời liên hệ Số điện thoại Địa chỉ email 

    

    

    

    

 
Tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác có mặt trong khu vực và lĩnh vực hoạt động của họ 

Tên Ngƣời liên hệ Số điện thoại Địa chỉ email 

    

    

    

    

 
Cơ quan quản lý địa phƣơng 

Tên liên hệ Chức danh Số điện thoại E-mail number 

    

VI.LƢU TRÚ VÀ SINH HOẠT  

 
Khách sạng Nhà Trại Khác 

    

 
Phòng, khách sạn: 

Giá (trung bình, bằng US$) Tiện nghi và vệ sinh An ninh 

 Tốt Bình thƣờng Tồi Tốt Tồi 

Khả năng làm văn phòng Có Không 

Kết nối Internet Có Không 

Loại: Wi-Fi Ethernet 

 
Nhà (tiền thuê) 

Giá (trung bình, bằng US$) Tiện nghi và vệ sinh An ninh 

 Tốt Bình thƣờng Tồi Tốt Tồi 

Khả năng thuê làm văn phòng Có Không 

Năng lƣơng (Mạng lƣới địa phƣơng) 
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Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 6/8 

 
Điện thế 110-125V 220-230V 50HZ 60HZ 

Loại phích cắm: 

Châu Âu (A) Anh (B) Mỹ (C) Australia/NZ (D) Ấn độ/Pakistan/Nam 

Mỹ (E) 

     

 

Cấp điện 

24/24 h Một số giờ (h/ngày) Không có Máy phát 

    

 
Chợ địa phƣơng 

Cung cấp thức ăn: 

Sẵn có Hạn chế An toàn Nhập khẩu 

 
Tiếp cận nƣớc sạch: Có Không 

Loại: Hệ thống thành phố (đƣờng ống) Đóng chai Hình thức khác 

    
 

 
 

Sản phẩm xử lý nƣớc tại thị trƣờng địa phƣơng Có Không 

Loại: HTH NaDCC Aquatabs Blitch Khác 

      
 
 
 
 

Vật liệu xây dựng: Có Không 

Loại vật liệu (gạch/gỗ/bê tông/…): 

 

VII. CẤU TRÚC Y TẾ VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

 
Cấu trúc y tế hiện hành 

Mô tả: 

(nếu có thể, đính kèm bản 

tóm lƣợc) 
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Mẫu đánh giá công tác hậu cần - Trang 7/8 

 
Không gian dành cho phòng cánh ly hiện có: 

Hiện tại Có Không Nếu không, khả năng thiết lập: Có Không 

Mô tả: 

(bổ sung bản tóm 

lƣợc nếu có thể) 

 Lý giải:  

Tập quán tang lễ tại địa phƣơng nhƣ thế 

nào? 

 

Cấp độ phòng ngừa cá nhân thực hiện theo tập quán tang lễ: 

Phù hợp Cơ bản (chƣa đầy đủ) Ý niệm (chƣa có) Không có 

Nhân viên y tế có đƣợc tiếp cận thiết bị bảo hộ cá nhân? Có Không 

Nhà xác: Tình trạng tốt Tình trạng kém Không có 

Có cần đánh giá nhanh để cải thiện? Có Không 

 
Bệnh viện/Phòng xét nghiệm thuyên chuyển gần nhất 

 
Tên cơ sở Công/Tƣ nhân Khoảng cách (km) Tên ngƣời liên lạc 

    

    

    

 

VIII. CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KHO HÀNG 

 
Không gian sẵn có để làm kho: Có Không 

Đặc điểm: 

Không gian (m
2
) An ninh Thông gió Khả năng tiếp cận 

    

Thiết bị bảo quản lạnh: Có Không 

Loại tủ lạnh/tủ đông?  

Dung tích (lít):  
 

 
 

Kho thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Có Không 

Kho thuốc? Có Không 

Kho dụng cụ y tế? Có Không 

Kho thuốc? Có Không 

 
Nhận xét chung: 
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IX.CÁC VẤN ĐỀ BỔ SUNG KHÁC VÀ NHẬN XÉT: 
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Các phụ lục về tài liệu tham khảo theo các chủ đề cụ thể về Ebola và Marburg 
 

Phụ lục 35. Tài liệu tham khảo về Ebola và Marburg, các video và trang web liên quan 
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http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/le_tailleur_et_les_siens_00.rm
http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/sm/20040211_00_ebola_au_congo_fevrier_2003.rm
http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/20040614_00_ebola_au_congo_juin_2003.rm
http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/20040617_00_ebola_au_congo_decembre_2003.rm
http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/20040617_00_ebola_au_congo_decembre_2003.rm
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Kandolo B, Lubuela JF, Tshioko Kweteminga F, Epelboin A. Ebola en République démocratique 

du Congo 2007 : un laboratoire de diagnostic rapide à Mweka [Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công 

Gô: một phòng xét nghiệm chẩn đoán nhanh tại Mweka]. 15 min, Coproduction Radio Télévision 

Mweka, WHO, CNRS-MNHN & local Red Cross committee. 

http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/rdc2007ebolamwekalabo.rm 
 
 
 
 

Web sites (theo thứ tự ABC) 

 
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Atlanta (Hoa Kỳ) 

http://www.cdc.gov/ 

 
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), Stockholm (Thụy Điển) 

http://ecdc.europa.eu/en/ 

 
Mạng lƣới Châu Âu về Chẩn đoán bệnh vi rút xâm nhập (ENIVD),   Berlin   (Đức) 

http://www.enivd.de/index.htm 

 
Trung tâm Quốc tế Franceville về Nghiên cứu Y học, Franceville (Gabon) 

http://www.cirmf.org/ 

 
Institut Pasteur, Paris (Pháp) 

http://www.pasteur.fr/ 

 
Médecins Sans Frontières, Paris (Pháp) 

http://www.msf.fr/ 

 
Viện Quốc gia về Bệnh Truyền nhiễm (NICD), Johannesburg (Nam Phi) 

http://www.nicd.ac.za/ 

 
Cơ quan Y tế Công cộng Canada, Winnipeg (Canada) 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ 

 
«Santé,  maladie,  malheur»  [Sức khỏe, bệnh tật và sự cố rủi ro]  video  library  SMM  CNRS  MNHN,  

Paris 

(Pháp) 

http://www.rap.prd.fr/ressources/vod.php?videotheque=mnhn/smm 

 
Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva (Thụy sỹ) 

http://www.who.int/en/ http://www.who.int/fr/ 

http://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/rdc2007ebolamwekalabo.rm
http://www.cdc.gov/
http://ecdc.europa.eu/en/
http://www.enivd.de/index.htm
http://www.cirmf.org/
http://www.pasteur.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.nicd.ac.za/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
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Các phụ lục về Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) 
 

Phụ lục 36. Điều lệ Y tế Quốc tế của WHO (IHR) 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf

