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Tóm tắt nội dung
Khái niêm, nguyên lý, 10 nội dung CSSKBĐ tại Việt Nam

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 1.Trình bày được định nghĩa và ý nghĩa của chăm sóc sức khỏe ban đầu. 2.Phân
tích được nguyên lý cơ bản của chăm sóc sức khỏe ban đầu. 3.Trình bày được nội dung cơ bản của chăm
sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam.
Định nghĩa sức khỏe theo Tổ chức y tế thế giới “Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất,
tinh thần và xã hội chứ không chỉ bao gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật”. Mục tiêu chung của
Tổ chức y tế thế giới là phấn đấu để đạt được cho tất cả mọi người một mức độ cao nhất có thể được về
sức khỏe. Tại hội nghị Alma Ata năm 1978 nội dung và những nguyên lý của chăm sóc sức khỏe ban đầu đã
được xác định. Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã trở thành trọng tâm chính để tăng cường sức khỏe trên toàn
thế giới. Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phân phối công bằng
nguồn lực y tế và định hướng phục vụ. Ở Việt Nam, chăm sóc sức khỏe ban đầu đóng vai trò quan trọng
trong việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân. . Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong,
tỷ lệ bệnh tật, tăng tuổi thọ trung bình của người dân. Bộ y tế và các cán bộ quan tâm đến chăm sóc sức
khỏe ban đầu đã tìm kiếm những ý tưởng và những giải pháp mới trong công tác củng cố màng lứơi y tế cơ
sở, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, quản lý, giám sát, điều hành các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban
đầu. II. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU 2.1- Tổ chức y tế thế giới
định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu như sau: Chăm sóc sức khỏe ban đầu là những chăm sóc sức khỏe
thiết yếu, dựa trên những phương pháp và kỹ thuật thực hành, đưa đến tận cá nhân và từng gia đình trong
cộng đồng, được mọi người chấp nhận thông qua sự tham gia đầy đủ của họ, với giá thành mà họ có thể
chấp nhận được nhằm đạt được mức sức khỏe cao nhất có thể được. Chăm sóc sức khỏe ban đầu nhấn mạnh
đến những vấn đề sức khỏe chủ yếu của cộng đồng, đến tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh và
phục hồi sức khỏe. 2.2- Chăm sóc sức khỏe ban đầu gồm tám yếu tố: • Giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi lối
sống và thói quen không lành mạnh. • Cung cấp đầy đủ thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý, đây là yếu tố cơ
bản ảnh hưởng đến sức khỏe; • Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; • Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ
em trong đó có kế hoạch hóa gia đình; • Tiêm chủng phòng chống 6 bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em; •
Phòng chống các bệnh dịch lưu hành phổ biến tại địa phương; • Điều trị hợp lý các bệnh và các vết thương
thông thường; • Cung cấp các loại thuốc thiết yếu; 2.3- Chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm năm nguyên
tắc cơ bản sau: 2.3.1- Tính công bằng: Chăm sóc sức khỏe ban đầu là giải pháp dựa trên nhu cầu và tính
công bằng nhân đạo Tính công bằng không có nghĩa là cung cấp các chăm sóc sức khỏe đồng đều cho mọi
thành viên của cộng đồng mà là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người thực hiện có nhu
cầu cần nó. 2.3.2- Tăng cường sức khỏe, dự phòng và phục hồi sức khỏe: Chăm sóc sức khỏe ban đầu không
chỉ là chữa bệnh mà còn phải tăng cường hiểu biết của người dân về sức khỏe và lối sống khỏe mạnh. 2.3.3∗ Version
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Sự tham gia của cộng đồng: Hội nghị Alma Ata coi sự tham gia của cộng đồng như là nhân tố cơ bản trong
chăm sóc sức khỏe, Sự tham gia của cộng đồng rất đa dạng bao gồm các cá nhân trong cộng đồng nhận rõ
trách nhiệm của họ trong chăm sóc sức khỏe, Cộng đồng cần quyết định những điều họ mong muốn trong
công tác chăm sóc sức khỏe và làm thế nào để đạt được những điều đó. Sự tham gia của cộng đồng là một
trong những nội dung quan trọng nhất của chăm sóc sức khỏe ban đầu. 2.3.4- Kỹ thuật học thích hợp: Áp
dụng các kỹ thuật y tế thích hợp để đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnhân ,chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng
như khả năng chấp nhận và duy trì các chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. 2.3.5- Phối hợp liên ngành: Giải
quyết các vấn đề sức khỏe của cộng đồng không thể chỉ do ngành y tế mà cần thiết phải có sự tham gia của
nhiều ngành khác. Tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế xã
hội chung của đất nước. Sức khỏe là vấn đề phát triển và đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ với sự phát triển
của các ngành khác. Mục tiêu của chăm sóc sức khỏe ban đầu không chỉ liên quan đến tăng cường tình trạng
sức khỏe của cộng đồng mà còn là sự tăng cường các điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng. Triết lý và kinh
nghiệm về chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được tích lũy ở nhiều nước trên thế giới. Tại hội nghị Riga, tính
nhân đạo và công bằng trong chăm sóc sức khỏe được ghi nhận và đánh giá cao. Chăm sóc sức khỏe ban
đầu đã góp phần quan trọng vào thực hiện công bằng xã hội thông qua việc giảm dần sự khác biệt trong
chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tử vong bà mẹ,
giảm tỷ lệ bệnh tật và tăng tuổi thọ trung bình khi sinh. Vấn đề hiện nay là cần phải tìm ra những hoạt
động cụ thể để đẩy mạnh thực hiện chiến lược sức khỏe cho mọi người thông qua thực hiện công bằng trong
chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Phát triển nguồn nhân lực thích hợp là một
trong những mặt quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. III- CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN
ĐẦU Ở VIỆT NAM: Ngành y tế Việt Nam nêu ra 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm 8 nội
dung của tuyên ngôn Alma Ata và Việt Nam thêm 2 nội dung nữa. 3.1- Giáo dục sức khỏe: Tăng cường kiến
thức và hiểu biết của người dân về tự bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Loại bỏ dần những lối sống, thói quen
và phong tục tập quán có hại cho sức khỏe. Làm cho mọi người thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe,
thấy rõ trách nhiệm của họ trong việc tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Giáo dục sức khỏe có vị trí quan trọng trong công tác y tế nói chung và đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe
ban đầu. Giáo dục sức khỏe là đầu tư có chiều sâu trong công tác chăm sóc sức khỏe theo phương hướng
y học dự phòng. Giáo dục sức khỏe có liên quan đến tất cả các nội dung khác của chăm sóc sức khỏe ban
đầu. Tổ chức y tế thế giới khuyến nghị và quan tâm như bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ
em, phòng chống HIV/AIDS v.v. . . 3.2- Cải thiện điều kiện dinh dưỡng và ăn uống hợp lý: Ăn uống là một
trong những nhu cầu cơ bản của con người. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng là yêu cầu cấp thiết đối với các
nước đang phát triển. Tình trạng suy dinh dưỡng vẫn còn phổ biến ở nước ta hiện nay. Mục tiêu chung của
nước ta là xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm.
Xây dựng cơ cấu bữa ăn hợp lý đảm bảo đủ năng lượng và cân đối thành phần các chất dinh dưỡng như:
đạm, mỡ, đường và các yếu tố vi lượng. Phối hợp liên ngành như : nông nghiệp, ngư nghiệp, lương thực,
thực phẩm, công nghiệp, y tế . . . trong việc cải thiện điều kiện dinh dưỡng. Giáo dục dinh dưỡng là một
trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về dinh dưỡng hợp lý và an toàn
thực phẩm. Vận động cộng đồng tự giải quyết vấn đề dinh dưỡng như tạo ra và sử dụng hợp lý những nguồn
lương thực và thực phẩm có sẵn tại địa phương, phát triển hệ sinh thái V.A.C (vườn, ao và chăn nuôi). 3.3Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường: Ở các nước đang phát triển nói chung có rất nhiều các bệnh lây
truyền qua đường nước và do vệ sinh môi trường kém. Giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm duy
trì cân bằng sinh thái giữa con người và môi trường. Vệ sinh môi trường còn loại trừ và ngăn chặn các yếu
tố nguy hại đối với cơ thể con người do quá trình phát triển sản xuất, giao thông vận tải, gia tăng dân số
v.v. . . Giải quyết vấn đề môi trường cần chú trọng đến những vấn đề sau: • Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục
vệ sinh môi trường • Giải quyết tốt các chất thải bỏ của con người và gia súc như phân, nước, rác v.v. . .
• Tiêu diệt các vật trung gian truyền bệnh như ruồi, chuột, gián, rận, rệp, bọ chét v.v. . . • Cung cấp nước
sạch cho nhân dân • Đẩy mạnh trồng cây xanh 3.4- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia
đình. Những điểm cơ bản trong công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em hiện nay là: • Đẩy mạnh giáo dục về
dân số kế hoạch hóa gia đình. • Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số, thực hiện mỗi gia đình chỉ
có từ 1 đến 2 con. Đẩy mạnh phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan. • Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ tử
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vong bà mẹ và trẻ em, nhất là tử vong trẻ sơ sinh. • Giải quyết tốt vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.
• Nội dung chủ yếu hiện nay của công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em có thể tóm tắt trong chương trình
GOBIFFF: Sử dụng biểu đồ sinh trưởng theo dõi sức khỏe trẻ em (Growth monitoring), bù nước và điện
giải bằng đường uống (Oral rehydratation), nuôi con bằng sữa mẹ (Brest feeding), tiêm chủng phòng bệnh
(Immunisation), kế hoạch hóa gia đình (family planning), thực phẩm bổ sung cho bà mẹ và trẻ em (Food
supplements), giáo dục nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ (Fmale education). 3.5- Tiêm chủng mở rộng
phòng chống 6 bệnh nhiễm trùng phổ biến của trẻ em. Mở rộng nhằm phòng chống 6 bệnh nhiễm trùng phổ
biến và nặng nề ở trẻ em đó là: Bạch hầu, uốn ván, ho gà, lao, sởi, bại liệt. Ở nước ta chương trình tiêm
chủng mở rộng đạt được những thành tích đáng kể. Tiêm chủng đã góp phần giảm tỷ lệ mắc và chết ở trẻ
em do 6 bệnh trong chương trình tiêm chủng gây ra. Mục tiêu của chúng ta hiện nay là tiếp tục thực hiện
chương trình tiêm chủng mở rộng duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin ở mức cao và các loại vaccin
khác như vaccin viêm gan siêu vi B, vaccin thương hàn... 3.6- Phòng chống các bệnh dịch lưu hành phổ biến
tại địa phương. Khi dịch xảy ra sẽ gây nên những tổn thất về kinh tế, chính trị, xã hội. Vì vậy chủ động
phòng không để dịch xảy ra là một nội dung hết sức quan trọng của công tác y tế. Mục tiêu của ta là tiếp
tục chủ động khống chế tiến tới thanh toán với nhiều mức độ khác nhau một số bệnh dịch lưu hành như:
Sốt rét, dịch hạch, dịch tả, sốt xuất huyết, lỵ, thương hàn v.v. . . 3.7- Điều trị các bệnh và vết thương thông
thường. Điều trị bệnh là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được, do đó nâng cao chất lượng chữa bệnh là
một trong các trọng tâm công tác của ngành y tế. Cần tổ chức, giải quyết tốt các bệnh cấp cứu và các bệnh
cấp tính thông thường hàng ngày như cấp cứu nội, ngoại, sản, nhi và các cấp cứu chuyên khoa. Thực hiện
quản lý các bệnh nhân bị các bệnh mãn tính và các bệnh xã hội tại nhà. 3.8- Cung cấp đủ thuốc thiết yếu.
Mục tiêu phấn đấu là cung cấp đủ thuốc cho công tác phòng bệnh và chữa các bệnh thông htường cho nhân
dân. chú trọng cung cấp thuốc cho tuyến y tế cơ sở. Ưu tiên cung cấp thuốc cho vùng sâu, vùng xa, vùng
miền núi dân tộc ít người. 3.9- Quản lý sức khỏe toàn dân. Quản lý sức khỏe toàn dân là mục tiêu lâu dài
của ngành y tế, là biện pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến theo quan điểm y học dự phòng. Trong tình hình
hiện nay chúng ta chưa có đủ điều kiện thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân thì chiến lược của ta là thực
hiện quản lý sức khỏe cho các đối tượng ưu tiên trước như trẻ em dưới 1 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ
có thai, phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ (15 đến 49 tuổi), bệnh nhân bị các bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp, cán bộ
công nhân viên công tác tại các cơ quan nhà nước, những người trong diện chính sách ưu đãi của nhà nước.
Việc chọn và mở rộng đối tượng quản lý sức khỏe trước mắt tùy thuộc vào khả năng của từng cơ sở, địa
phương. 3.10- Củng cố màng lưới y tế cơ sở. Củng cố màng lưới y tế cơ sở vừa là nội dung vừa là biện pháp
để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mục tiêu của ngành y tế là củng cố và tăng cường màng lưới y tế
cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nguốn nhân lực. Phấn đấu để xây dựng cho mỗi xã một trạm
y tế với số lượng từ 4 đến 6 cán bộ y tế. Trạm y tế có đủ các phương tiện tối thiểu để làm việc. Có cơ sở
nhà cửa sạch sẽ đủ các phòng làm việc cho cán bộ y tế. Các cán bộ y tế cơ sở, nhất là các cán bộ làm công
tác quản lý cần được đào tạo và đào tạo liên tục để đáp ứng nhu cầu công tác mới ở tuyến y tế cơ sở. Biết
quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình y tế cũng như các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. .
CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU: 1. Tăng cường đầu tư: *
Đầu tư cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng huy động và thời sử dụng
có hiệu quả các nguồn nhân lực khác như sự đóng góp của nhân dân của các cơ sở sản xuất kinh doanh,
viện trợ và hợp tác quốc tế. * Tiếp tục thực hiện tốt việc thu một phần viện phí và phát triển bảo hiểm y
tế tự nguyên Ưu tiên cho vùng nghèo,miền núi vùng sâu ,vùng xa, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban
đầu tại y tế cơ sở. Tăng cường điều phối các nguồn viện trợ. 2. Kiện toàn tổ chức * Củng cố và hoàn thiện
hệ thống tổ chức ngành y tế, xây dựng và hoàn thiện mạng lưới y tế dự phòng, Khám chửa bệnh, Dược. *
Tăng cường hệ thống y học dự phòng cả về tổ chức, đào tạo và đầu tư nâng cấp các cơ sở chuyên môn. *
Sắp xếp lại hệ thống khám chữa bệnh theo địa bàn dân và theo hiệu quả sử dụng. Tổ chức lại mạng lưới y
tế các ngành để hoạt động có hiệu quả hơn và hòa nhập vào mạng lưới y tế chung. Thực hiện đa dạng hóa
các loại hình khám chữa bệnh. 3.Tăng cường về công tác quản lý: Đào tạo cán bộ tổ chức 2. Đào tạo, bố trí
nhân lực khoa học và phát triển công nghệ * Cải biến chương trình giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu y tế
cộng đồng, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý ngành, cán bộ kỹ thuật có khả năng sử dụng và sửa chữa các
trang thiết bị y tế hiện đại. * Cơ cấu hợp lý số lượng y, bác sĩ, dược sĩ ở các cơ sở y tế bảo đảm hiệu quả
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phục vụ bệnh nhân. Tăng cường đào tạo theo địa chỉ và có chính sách khuyến khích để có nhiều cán bộ y
tế về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng có nhiều khó khăn. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhưng
đảm bảo chất lượng. * Quy hoạch mạng lưới đào tạo cán bộ y tế, có kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo mới, đào tạo
lại hàng năm. Xây dựng và ban hành các chính sách cụ thể nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ y tế, nhất
là cho cán bộ đi công tác tại các vùng khó khăn. * Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ :
nghiên cứu bệnh học đặc thù của Việt Nam và kế thừa, nâng cao y học cổ truyền đồng thời nghiên cứu ứng
dụng các thành tựu khoa học về y và dược học trên thế giới vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 4. Xã hội hóa
công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, phối hợp với
ngành y tế triển khai các chương trình sức khỏe tại địa phương, tuyên truyền vận động làm cho mỗi người
dân hiểu và tự giác tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng. Ngành y tế coi
trọng xã hội hóa các hoạt động của ngành, chủ động phối hợp, hợp tác với các ngành, các đoàn thể làm tốt
vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành văn hóa thông tin: thông qua
các phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình . . . thường xuyên tuyên truyền giáo dục
về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức
khỏe. Ngành thể dục thể thao: tổ chức và vận động nhân dân tham gia các phong trào rèn luyện thân thể
để nâng cao sức khỏe. Ngành giáo dục: đưa nội dung giáo dục sức khỏe vào chương trình chính khóa của các
trường phổ thông, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động
giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình: thực hiện tốt việc
vận động và hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm nhanh tỷ lệ, góp phần thực hiện tốt chương trình
sức khỏe sinh sản. Ngành lao động thương binh và xã hội: phối hợp với ngành y tế thực hiện các chính sách
xã hội trong khám chữa bệnh cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện
các việc phòng chống các tệ nạn xã hội có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như nghiện hút, ma túy, mại dâm
. . . Ngành xây dựng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và địa phương triển khai các chương trình
vệ sinh môi trường, chương trình nước sạch, phong trào xanh và sạch tại các đô thi, tích cực giải quyết vấn
đề cầu tiêu trên sông, ao hồ ở nông thôn thực hiện an toàn trong việc sử dụng các hóa chất trừ sâu trong
nông nghiệp. 5. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu Tiếp tục thực hiện những chương trình y tế
quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra về tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, bướu cổ, lao,
phong, nâng cấp các bệnh viện và xây dựng y tế xã. Triển khai đồng bộ các chương trình sức khỏe nhằm
đạt được các mục tiêu: * Các chương trình : chống tiêu chảy, chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp, dinh dưỡng,
phòng chống thấp tim ở trẻ em . . . * Các chương trình giáo dục sức khỏe, sức khỏe môi trường, sức khỏe học
đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y học lao động. * Các chương trình phòng chống các bệnh ung thư, tim
mạch, tai nạn giao thông. * Chương trình phục hồi chức năng, phòng ngừa các di chứng bệnh tật, phát huy
việc phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. * Chương trình đề phòng và khắc phục hậu quả do thảm họa
gây ra : gắn quy hoạch các cơ sở y tế với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thường
hay xảy ra thiên tai. * Chương trình cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe phụ nữ : trước hết là chăm lo
đến điều kiện làm việc với chị em phụ nữ. * Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm sức khỏe bà mẹ và trẻ
em, kế hoạch hóa gia đình và những vấn đề khác của chức năng sinh sản. * Bảo đảm sinh đẻ an toàn, giảm
nhanh các bệnh đường sinh sản và bệnh lây theo đường tình dục kể cả HIV/AIDS, viêm gan virus. * Chăm
sóc sức khỏe cho người cao tuổi, làm cho cuộc sống về thể chất, tinh thần và xã hội của người cao tuổi được
tốt hơn, phát triển các hình thức chăm sóc người cao tuổi về đời sống cũng như về sức khỏe ở gia đình và
cộng đồng. 6. Phát huy và phát triển y học cổ truyền dân tộc, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
* Triển khai toàn diện chương trình mục tiêu của ngành y tế về y học cổ truyền. * Tăng cường đầu tư cho
việc nghiên cứu ứng dụng và hiện đại hóa y học cổ truyền trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán
bộ, chẩn đoán, điều trị, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc. * Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ thực
hành y học cổ truyền. Thành lập các khoa y học cổ truyền tại đại học y Hà Nội và Đại học y dược Thành
phố Hồ Chí Minh. Ngành y tế phối hợp với Hội y học cổ truyền Việt Nam và các Hội quần chúng khác vận
động nhân dân phát triển các loại cây. 7. Bảo đảm thuốc chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược và trang
thiết bị y tế. a). Triển khai thực hiện chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam với các mục tiêu cơ bản
là : bảo đảm cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến người dân, thực hiện sử dụng thuốc
an toàn có hiệu quả. b). Về trang thiết bị y tế Tiêu chuẩn hóa trang thiết bị y tế ở các tuyến, tăng cường
kiểm tra và giám sát công tác xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế. Mở rộng công nghiệp trang thiết bị y tế
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nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước về các loại trang thiết bị y tế thông thường.Khai thác tiềm năng khoa
học công nghệ của các thành phần kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế để tạo điều kiện sản xuất các trang
thiết bị y tế kỹ thuật cao. Tăng cường đào tạo cán bộ về sử dụng, bảo trì các trang thiết bị hiện đại để sử
dụng được lâu dài và khai thác tối đa công xuất sử dụng trang thiết bị. 8. Kết hợp quân y và dân y trong
chăm sóc sức khỏe nhân dân Kết hợp chặt chẽ quân y và dân y để phát huy sức mạnh của toàn ngành y tế
Việt Nam phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ về quốc phòng, bảo vệ an
ninh chính trị. Quân y hỗ trợ cho dân y ở những vùng có nhiều khó khăn phòng chống dịch bệnh và khắc
phục hậu quả thiên tai. 9. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế.
Sử đổi và hoàn thiện các thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho
người bệnh. Xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực trong các dịch vụ y tế. Đổi mới cơ chế quản lý các dịch vụ y tế,
gắn trách nhiệm với quyền lợi trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân, nâng cao trách
nhiệm và vai trò tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh. Bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp về kiến thức tổ chức
và quản lý trong lĩnh vực y tế. Tăng cường công tác pháp chế ở các cơ quan quản lý y tế, tăng cường hoạt
động của thanh tra y tế từ trung ương đến địa phương; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong các hoạt động của
ngành y tế, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường mối
quan hệ giữa cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Y tế với công đoàn y tế , với các tổng hội y dược học, hội y
học cổ truyền, hội chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
V. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 1. Kiện toàn tổ chức và phát triển mạng lưới chăm sóc sức
khỏe nhân dân * Tăng cường hệ thống y tế ở các địa phương. * Phát triển y tế cơ sở. * Tăng cường hệ thống
y học dự phòng cả về tổ chức, đào tạo và đầu tư nâng cấp các cơ sở chuyên môn. * Sắp xếp lại hệ thống
khám chữa bệnh theo địa bàn dân và theo hiệu quả sử dụng. Tổ chức lại mạng lưới y tế các ngành để hoạt
động có hiệu quả hơn và hòa nhập vào mạng lưới y tế chung. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám
chữa bệnh. * Tiếp tục xây dựng hai trung tâm y tế chuyên sâu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sau
đó là trung tâm tại miền Trung. 2. Đào tạo, bố trí nhân lực khoa học và phát triển công nghệ * Cải biến
chương trình giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu y tế cộng đồng, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý ngành,
cán bộ kỹ thuật có khả năng sử dụng và sửa chữa các trang thiết bị y tế hiện đại. * Cơ cấu hợp lý số lượng
y, bác sĩ, dược sĩ ở các cơ sở y tế bảo đảm hiệu quả phục vụ bệnh nhân. Tăng cường đào tạo theo địa chỉ và
có chính sách khuyến khích để có nhiều cán bộ y tế về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng có nhiều khó
khăn. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhưng đảm bảo chất lượng. * Quy hoạch mạng lưới đào tạo cán
bộ y tế, có kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo mới, đào tạo lại hàng năm. Xây dựng và ban hành các chính sách cụ
thể nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ y tế, nhất là cho cán bộ đi công tác tại các vùng khó khăn. * Đẩy
mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ : nghiên cứu bệnh học đặc thù của Việt Nam và kế thừa,
nâng cao y học cổ truyền đồng thời nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học về y và dược học trên thế
giới vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 3. Tăng cường đầu tư và quản lý tốt các nguồn lực * Đầu tư cho các
hoạt động chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả các
nguồn nhân lực khác như sự đóng góp của nhân dân của các cơ sở sản xuất kinh doanh, viện trợ và hợp
tác quốc tế. * Tiếp tục thực hiện tốt việc thu một phần viện phí và phát triển bảo hiểm y tế. * Đẩy mạnh
hợp tác quốc tế, khuyến khích huy động các nguồn vốn dưới hình thức viện trợ hoặc hợp tác, liên doanh,
liên kết và đầu tư, kể cả đầu tư 100% vốn từ bên ngoài. Cần tập trung vào các lĩnh vực phòng bệnh, chữa
bệnh sản xuất thuốc và trang thiết bị y tế, hỗ trợ chương trình y tế quốc gia. 4. Xã hội hóa công tác chăm
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, phối hợp với ngành y tế
triển khai các chương trình sức khỏe tại địa phương, tuyên truyền vận động làm cho mỗi người dân hiểu
và tự giác tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng. Ngành y tế coi trọng xã
hội hóa các hoạt động của ngành, chủ động phối hợp, hợp tác với các ngành, các đoàn thể làm tốt vai trò
nòng cốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành văn hóa thông tin: thông qua các
phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình . . . thường xuyên tuyên truyền giáo dục về
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức
khỏe. Ngành thể dục thể thao: tổ chức và vận động nhân dân tham gia các phong trào rèn luyện thân thể
để nâng cao sức khỏe. Ngành giáo dục: đưa nội dung giáo dục sức khỏe vào chương trình chính khóa của các
trường phổ thông, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động
giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình: thực hiện tốt việc
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vận động và hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm nhanh tỷ lệ, góp phần thực hiện tốt chương trình
sức khỏe sinh sản. Ngành lao động thương binh và xã hội: phối hợp với ngành y tế thực hiện các chính sách
xã hội trong khám chữa bệnh cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện
các việc phòng chống các tệ nạn xã hội có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như nghiện hút, ma túy, mại dâm
. . . Ngành xây dựng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và địa phương triển khai các chương trình
vệ sinh môi trường, chương trình nước sạch, phong trào xanh và sạch tại các đô thi, tích cực giải quyết vấn
đề cầu tiêu trên sông, ao hồ ở nông thôn thực hiện an toàn trong việc sử dụng các hóa chất trừ sâu trong
nông nghiệp. 5. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu Tiếp tục thực hiện những chương trình y tế
quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra về tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, bướu cổ, lao,
phong, nâng cấp các bệnh viện và xây dựng y tế xã. Triển khai đồng bộ các chương trình sức khỏe nhằm
đạt được các mục tiêu: * Các chương trình : chống tiêu chảy, chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp, dinh dưỡng,
phòng chống thấp tim ở trẻ em . . . * Các chương trình giáo dục sức khỏe, sức khỏe môi trường, sức khỏe học
đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y học lao động. * Các chương trình phòng chống các bệnh ung thư, tim
mạch, tai nạn giao thông. * Chương trình phục hồi chức năng, phòng ngừa các di chứng bệnh tật, phát huy
việc phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. * Chương trình đề phòng và khắc phục hậu quả do thảm họa
gây ra : gắn quy hoạch các cơ sở y tế với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thường
hay xảy ra thiên tai. * Chương trình cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe phụ nữ : trước hết là chăm lo
đến điều kiện làm việc với chị em phụ nữ. * Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm sức khỏe bà mẹ và trẻ
em, kế hoạch hóa gia đình và những vấn đề khác của chức năng sinh sản. * Bảo đảm sinh đẻ an toàn, giảm
nhanh các bệnh đường sinh sản và bệnh lây theo đường tình dục kể cả HIV/AIDS, viêm gan virus. * Chăm
sóc sức khỏe cho người cao tuổi, làm cho cuộc sống về thể chất, tinh thần và xã hội của người cao tuổi được
tốt hơn, phát triển các hình thức chăm sóc người cao tuổi về đời sống cũng như về sức khỏe ở gia đình và
cộng đồng. 6. Phát huy và phát triển y học cổ truyền dân tộc, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
* Triển khai toàn diện chương trình mục tiêu của ngành y tế về y học cổ truyền. * Tăng cường đầu tư cho
việc nghiên cứu ứng dụng và hiện đại hóa y học cổ truyền trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán
bộ, chẩn đoán, điều trị, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc. * Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ thực
hành y học cổ truyền. Thành lập các khoa y học cổ truyền tại đại học y Hà Nội và Đại học y dược Thành
phố Hồ Chí Minh. Ngành y tế phối hợp với Hội y học cổ truyền Việt Nam và các Hội quần chúng khác vận
động nhân dân phát triển các loại cây. 7. Bảo đảm thuốc chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược và trang
thiết bị y tế. a). Triển khai thực hiện chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam với các mục tiêu cơ bản
là : bảo đảm cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến người dân, thực hiện sử dụng thuốc
an toàn có hiệu quả. b). Về trang thiết bị y tế Tiêu chuẩn hóa trang thiết bị y tế ở các tuyến, tăng cường
kiểm tra và giám sát công tác xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế. Mở rộng công nghiệp trang thiết bị y tế
nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước về các loại trang thiết bị y tế thông thường.Khai thác tiềm năng khoa
học công nghệ của các thành phần kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế để tạo điều kiện sản xuất các trang
thiết bị y tế kỹ thuật cao. Tăng cường đào tạo cán bộ về sử dụng, bảo trì các trang thiết bị hiện đại để sử
dụng được lâu dài và khai thác tối đa công xuất sử dụng trang thiết bị. 8. Kết hợp quân y và dân y trong
chăm sóc sức khỏe nhân dân Kết hợp chặt chẽ quân y và dân y để phát huy sức mạnh của toàn ngành y tế
Việt Nam phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ về quốc phòng, bảo vệ an
ninh chính trị. Quân y hỗ trợ cho dân y ở những vùng có nhiều khó khăn phòng chống dịch bệnh và khắc
phục hậu quả thiên tai. 9. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Sử
đổi và hoàn thiện các thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người
bệnh. Xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực trong các dịch vụ y tế. Đổi mới cơ chế quản lý các dịch vụ y tế, gắn
trách nhiệm với quyền lợi trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm
và vai trò tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh. Bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp về kiến thức tổ chức và quản
lý trong lĩnh vực y tế. Tăng cường công tác pháp chế ở các cơ quan quản lý y tế, tăng cường hoạt động của
thanh tra y tế từ trung ương đến địa phương; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong các hoạt động của ngành
y tế, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường mối quan
hệ giữa cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Y tế với công đoàn y tế , với các tổng hội y dược học, hội y học
cổ truyền, hội chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân. IV.
CÁC KHUYẾN CÁO CỦA HỘI NGHỊ ALMA ATA. 4.1- Mối quan hệ qua lại giữa sức khỏe và phát triển.
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Hội nghị đã nhận ra sức khỏe phụ thuộc vào sự phát triển xã hội và kinh tế và nó góp phần vào sự phát
triển xã hội và kinh tế. Chính phủ phải hợp pháp hóa và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong kế
hoạch phát triển đất nước của họ với sự nhấn mạnh đặc biệt trong các chương trình phát triển nông thôn
và thành thị và phối hợp các hoạt động liên quan đến sức khỏe của các ngành khác nhau. 4.2- Sự tham gia
của cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu: Hội nghị coi tinh thần tự lực tự cường của các quốc gia
và cộng đồng và quan tâm của xã hội là các yếu tố cơ bản trong phát triển con người và khẳng định là mọi
người có quyền và nghĩa vụ tham gia trong quá trình tăng cường và duy trì sức khỏe của mình. Các chính
sách cổ vũ và đảm bảo sự tham gia đầy đủ các cộng đồng thông qua sự truyền bá có hiệu quả các thông tin
phù hợp, tăng tỷ lệ biết chữ và phát triển, sắp xếp các cơ sở cần thiết qua đó các cá nhân, gia đình, cộng
đồng có thể thừa nhận trách nhiệm về sức khỏe của họ. 4.3- Vai trò của tổ chức chính quyền quốc gia trong
CSSKBĐ. Hội nghị chú ý đến tầm quan trọng của tổ chức chính quyền thích hợp và sự hỗ trợ của hệ thống
tài chính ở tất cả các cấp cho sự phối hợp phát triển quốc gia, trong đó có CSSKBĐ và việc đưa chính sách
quốc gia vào trong thực tiễn. Chính phủ tăng cường hỗ trợ bộ máy hành chính chung với CSSKBĐ và các
hoạt động liên quan thông qua sự hợp tác giữa các bộ khác nhau và ủy quyền về các trách nhiệm thích hợp
và quyền lực cho các cấp trung gian và cộng đồng, với sự cung cấp đầy đủ nhân lực và các nguồn lực cho
các cấp này. 4.4- Sự phối hợp về sức khỏe. Hội nghị nhận thấy sự tăng cường đáng kể về sức khỏe của tất cả
mọi người đòi hỏi phải có kế hoạch và phối hợp có hiệu quả các dịch vụ chăm sóc y tế quốc gia và các hoạt
động có liên quan đến các ngành khác. Chính sách và kế hoạch y tế quốc gia được tính toán đầy đủ đến sự
đóng góp của các ngành khác tới sức khỏe, vì thế cần có sự thỏa thuận cụ thể ở tất cả các cấp-đặc biệt ở
các cấp trung gian và cộng đồng – trong sự phối hợp các dịch vụ CSSK với tất cả các hoạt động khác góp
phần tăng cường sức khỏe và CSSKBĐ, các thỏa thuận như vậy cần phải xem xét tới vai trò của các ngành
liên quan đến hành chính và tài chính. 4.5- Nội dung của CSSKBĐ. Hội nghị nhấn mạnh là CSSKBĐ cần
bao gồm ít nhất: giáo dục liên quan đến các vấn đề sức khỏe hiện tại và các phương pháp về sự phát triển,
phòng và khống chế các vấn đề đó; đẩy mạnh cung cấp thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý; cung cấp đầy đủ
nước sạch và vệ sinh cơ bản; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em trong đó có kế hoạch hóa gia đình; tiêm chủng
phòng các bệnh nhiễm trùng phổ biến; phòng và kiểm soát các bệnh dịch lưu hành tại địa phương, điều trị
hợp lý các bệnh và các vết thương thông thường; cung cấp các thuốc thiết yếu. 4.6- Chăm sóc sức khỏe ban
đầu toàn diện ở mức địa phương. Hội nghị khẳng định CSSKBĐ bao gồm tất cả các hoạt động góp phần
vào tăng cường sức khỏe ở giao điểm giữa cộng đồng và hệ thống y tế. Để CSSKBĐ toàn diện tất cả các
hoạt động định hướng phát triển phải có quan hệ qua lại và cân đối, chẳng hạn như tập trung vào vấn đề
có sự ưu tiên cao nhất như sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng và hệ thống y tế và vấn đề đó được chấp
nhận về văn hóa, thích hợp về kỹ thuật, có khả năng quản lý và các hoạt động can thiệp được chọn thích
hợp phải được phối hợp thực hiện để đáp ứng nhu cầu địa phương. Điều này nhấn mạnh là các chương trình
có mục tiêu riêng rẽ cần được phối hợp trong các hoạt động CSSKBĐ càng sớm và càng nhiều càng tốt. 4.7Hỗ trợ CSSKBĐ trong hệ thống y tế quốc gia. Hội nghị coi CSSKBĐ là cơ sở của hệ thống y tế quốc gia
toàn diện và hệ thống y tế phải tổ chức để hỗ trợ CSSKBĐ và làm cho CSSKBĐ có hiệu quả. Các chính
phủ đẩy mạnh CSSKBĐ và các hoạt động phát triển liên quan như mở rộng khả năng và xác định những
người, ngành tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe. Điều này yêu cầu mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân
viên CSSKBĐ và cộng đồng, mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm cho những khu vực nhất định. Cũng cần thiết
định hướng lại hệ thống đang tồn tại để đảm bảo là tất cả các cấp của hệ thống hỗ trợ cho CSSKBĐ bằng
cách làm thuận lợi tiếp nhận bệnh nhân và tham vấn về các vấn đề sức khỏe, cung cấp các hoạt động giám
sát và hướng dẫn, hỗ trợ về hậu cần và cung cấp trang thiết bị thuốc men thông qua việc sử dụng hệ thống
bệnh viện tuyến trên. 4.8- Những nhu cầu đặc biệt của nhóm khó khăn và có nguy cơ cao. Hội nghị nhận
thấy những nhu cầu đặc biệt của những người này, những người ít có khả năng nhất tiếp cận với các dịch
vụ CSSK với các lý do về lãnh thổ, chính trị, xã hội và tài chính. Hội nghị biểu thị mối quan tâm lớn đối
với những người có khả năng nhất và những nhóm có nguy cơ cao nhất. Như một bộ phận của toàn bộ dân
số được bao phủ thông qua CSSKBĐ, ưu tiên nhiều cho các đối tượng có nhu cầu đặc biệt như: phụ nữ,
trẻ em, những người làm việc ở những nơi có nguy cơ cao và bộ phận dân bị thiệt thòi trong xã hội và vì
thế các hoạt động cần thiết cần được duy trì. Cần tới những nơi sinh sống và làm việc để phát triển có hệ
thống những người có nguy cơ cao, cung cấp các chăm sóc liên tục cho họ và loại trừ các yếu tố có hại cho
sức khỏe. 4.9- Vai trò và các loại nhân lực y tế và nhân lực liên quan đến y tế trong chăm sóc sức khỏe ban
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đầu. Hội nghị nhận thấy phát triển CSSKBĐ phụ thuộc vào thái độ và khả năng của tất cả các nhân viên
y tế đồng thời phụ thuộc vào hệ thống y tế được thiết kế để hỗ trợ và giúp đỡ các cán bộ thực hiện nhiệm
vụ. Các chính phủ có những ưu tiên cao cho việc sử dụng đầy đủ nguồn nhân lực con người bằng cách xác
định vai trò kỹ thuật, kỹ năng hỗ trợ và thái độ yêu cầu cho mỗi loại cán bộ y tế phù hợp với chức năng
cần thiết để thực hiện và đảm bảo CSSKBĐ có hiệu quả. Phát triển các nhóm làm việc bao gồm nhân viên
y tế cộng đồng, nhân viên phát triển cộng đồng khác, y tá, nữ hộ sinh, thầy thuốc, những nơi có điều kiện
thì gồm cả những người thực hiện y học cổ truyền, các bà mụ vườn. 4.10- Đào tạo nhân lực y tế và đào tạo
nhân lực liên quan đến y tế cho CSSKBĐ. Hội nghị nhận thấy sự cần thiết có đủ số lượng cán bộ được đào
tạo để hỗ trợ và thực hiện CSSKBĐ. Các chính phủ tiến hành hoặc hỗ trợ định hướng lại và đào tạo cho
tất cả các cấp nhân lực hiện tại và xem xét lại các chương trình đào tạo cho nhân viên y tế cộng đồng mới,
đó là các cán bộ y tế, đặc biệt là các thầy thuốc và y tá cần phải được đào tạo về kỹ thuật và xã hội học,
được khuyến khích để phục vụ cho cộng đồng, tất cả các khóa đào tạo cần phải bao gồm thực hành tại thực
địa. Các thầy thuốc và các cán bộ y tế khác phải tự nguyện làm việc ở những nơi thiếu sự phục vụ ngay
những năm đầu khi hành nghề, vì thế cần chú ý đến đào tạo liên tục, giám sát hỗ trợ và chuẩn bị các giáo
viên để đào tạo cán bộ y tế và đào tạo các kiến htức y tế cho các cán bộ các ngành khác. 4.11- Động viên
phục vụ cho các vùng xa xôi hẻo lánh. Hội nghị thấy rằng phục vụ CSSKBĐ tập trung vào các nhu cầu của
các nơi chưa được phục vụ, yêu cầu phải có sự tận tâm và được động viên. Cần thấy một yếu tố quyết định
phải có các phần thưởng phù hợp với văn hóa và nhận ra các điều kiện khó khăn khi phục vụ ở những nơi
đó. Ở tất cả các cấp phục vụ cho các cán bộ y tế cần được hưởng các chế độ động viên rõ ràng khác với các
nơi khác, phù hợp với điều kiện khó khăn nơi họ sống và làm việc. Các chế độ động viên này cần được vận
động cụ thể vào điều kiện địa phương, cải thiện điều kiện sống và làm việc cho họ tốt hơn, tạo điều kiện
thuận lợi cho họ có cơ hội được đào tạo và đào tạo liên tục. 4.12- Kỹ thuật học thích hợp cho sức khỏe. Hội
nghị nhận thấy là CSSKBĐ yêu cầu xác định, phát triển, vận dụng và thực hiện kỹ thuật học thích hợp.
Các chính phủ, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt là cộng đồng phát
triển các kỹ thuật và các phương pháp đóng góp cho tăng cường sức khỏe, cả trong hệ thống y tế và trong
các dịch vụ liên quan cần có cơ sở khoa học vững chắc, phù hợp với nhu cầu, được cộng đồng chấp nhận và
được duy trì bởi chính các thành viên cộng đồng, dựa trên tinh thần nguyên lý tự lập với các nguồn lực mà
cộng đồng và đất nước có khả năng. 4.13- Hỗ trợ hậu cần và các cơ sở cho CSSKBĐ. Hội nghị nhận ra rằng
sự thành công của CSSKBĐ phụ thuộc vào sự cung cấp và duy trì hậu cần đầy đủ thích hợp ở hàng nghìn
cộng đồng, ở rất nhiều nước và nảy sinh những vấn đề mới trong phạm vi rất lớn. Các chính phủ đảm bảo
là xây dựng hệ thống hành chính hiệu quả, phân phối và duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đưa tất cả
các hoạt động CSSKBĐ đến được với cộng đồng. Cung cấp đầy đủ và hợp lý các thuốc men trang thiết bị,
đảm bảo luôn có sẵn ở tất cả các cấp trong hệ thống y tế, đặc biệt cho các nhân viên sức khỏe cộng đồng.
Cần chú ý tới phân phối và bảo quản an toàn các thuốc men, y dụng cụ dễ bị hư hỏng như các loại vắc xin,
tăng cường hợp lý hệ thống hỗ trợ gồm các bệnh viện. Các chính phủ cần đảm bảo hệ thống giao thông và
tất cả các điều kiện vật chất cho CSSKBĐ có thể thực hiện chức năng có hiệu quả, thích hợp với môi trường
kinh tế và xã hội. 4.14- Thuốc thiết yếu cho CSSKBĐ. Hội nghị nhận ra rằng CSSKBĐ yêu cầu cung cấp
liên tục các loại thuốc thiết yếu, có nghĩa là cần tính toán đến phần kinh phí cụ thể dành cho thuốc thiết
yếu trong ngành y tế để không ngừng mở rộng CSSKBĐ, đảm bảo cuối cùng là diện bao phủ của cung cấp
thuốc thiết yếu được tăng lên trong phạm vi toàn quốc. Các chính phủ hình thành chính sách và quy chế
quốc gia về nhập, sản xuất tại địa phương, bán, phân phối thuốc và sản phẩm sinh học để đảm bảo là thuốc
thiết yếu có sẵn tại các cấp khác nhau của hệ thống CSSKBĐ với giá thực tế thấp nhất. Vì thế cần thực
hiện các biện pháp đặc biệt để phòng sự lạm dụng thuốc. Đẩy mạnh phối hợp sử dụng phương pháp điều
trị cổ truyền. Cần xây dựng hệ thống cung cấp và quản lý thuốc có hiệu quả. 4.15- Hành chính và quản lý
CSSKBĐ. Hội nghị xem xét việc đưa các nguyên lý của CSSKBĐ vào thực tiễn yêu cầu sự tăng cường tổ
chức hành chính và quá trình quản lý. Các chính phủ cần phát triển cấu trúc hành chính áp dụng ở tất cả
các cấp quá trình quản lý thích hợp với kế hoạch và thực hiện CSSKBĐ, đẩy mạnh phân phối các nguồn
lực, điều hành và đánh giá các chương trình với sự giúp đỡ của hệ thống thông tin đơn giản và thích hợp.
Chia sẻ việc kiểm tra với cộng đồng. thực hiện việc đào tạo quản lý thích hợp cho từng loại các bộ y tế. 4.16Nghiên cứu các dịch vụ và hoạt động y tế. Hội nghị nhấn mạnh sự nhận biết đầy đủ của các chính phủ về
CSSKBĐ dẫn đến việc khởi xướng và mở rộng CSSKBĐ, nhưng hội nghị cũng nhận thấy nhiều vấn đề phức
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tạp và dài hạn cần được quyết định chắc chắn và vì thế cần tiếp tục các nghiên cứu trong đó có các vấn đề
mới nổi lên trong quá trình thực hiện CSSKBĐ. Mọi chương trình y tế cần phải dành một tỷ lệ nhất định
nguồn ngân sách để thực hiện nghiên cứu liên tục các dịch vụ y tế. Tổ chức các nghiên cứu về các dịch vụ y
tế mới và phát triển các đơn vị ở các địa bàn thực địa, thực hiện đồng thời với các hoạt động chung. Động
viên đánh giá và thông tin phản hồi để xác định sớm các vấn đề. Giao trách nhiệm cho các cơ sở và các viện
nghiên cứu và như vậy sẽ đưa họ phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế. Khuyến khích sự tham gia của các cán
bộ công tác ở thực địa và các thành viên cộng đồng và duy trì khả năng đào tạo cán bộ nghiên cứu để đẩy
mạnh tính tự lực tự cường. 4.17- Nguồn lực cho CSSKBĐ. Hội nghị nhận thấy thực hiện CSSKBĐ yêu cầu
huy động có hiệu quả các nguồn lực cho sức khỏe. Để thực hiện cam kết chính trị đẩy mạnh CSSKBĐ các
chính phủ tăng nguồn tài chính cho CSSKBD, ưu tiên trước tiên là mở rộng CSSKBĐ cho các cộng đồng
chưa được phục vụ, động viên và hỗ trợ bằng nhiều cách, thích với từng nơi, bao gồm các loại hình như: bảo
hiểm xã hội, hợp tác, khai thác tất cả các nguồn vốn có sẵn ở mức địa phương thông qua sự tham gia tích
cực của cộng đồng. Thực hiện các biện pháp để tăng cường tối đa hiệu quả các hoạt động liên quan đến sức
khỏe của tất cả các ngành. 4.18- Sự cam kết quốc gia về CSSKBĐ. Hội nghị khẳng định CSSKBĐ yêu cầu
sự cam kết chính trị mạnh mẽ và liên tục của chính quyền ở tất cả các cấp, dựa trên sự hiểu biết đầy đủ và
hỗ trợ của mọi người. Các chính phủ thể hiện chính sách của họ để đạt được sức khỏe cho mọi người bằng
cách đưa ra các cam kết liên tục thực hiện CSSKBĐ như một bộ phận toàn bộ hệ thống y tế quốc gia nằm
trong sự phát triển kinh tế xã hội chung, với sự tham gia của tất cả các ngành có liên quan. Có thể áp dụng
luật pháp ở những nơi cần thiết, khuyến khích, huy động và duy trì sự quan tâm của công chúng và sự tham
gia của cộng đồng trong phát triển CSSKBĐ. 4.19- Chiến lược quốc gia về CSSKBĐ. Hội nghị nhấn mạnh
nhu cầu về xây dựng các chiến lược quốc gia để biến các chính sách CSSKBĐ thành các hành động cụ thể.
Các chính phủ cần nhanh chóng xây dựng các chiến lược quốc gia với sự xác định rõ ràng các đích và phát
triển, thực hiện kế hoạch hành động để đảm bảo đưa CSSKBĐ tới được tất cả mọi người, ưu tiên cao nhất
cho các vùng và các nhóm chưa có các dịch vụ CSSK. Đánh giá lại các chính sách, chiến lược và kế hoạch về
CSSKBĐ để đảm bảo sự vận dụng nó hợp lý vào các giai đoạn phát triển. 4.20- Sự hợp tác kỹ thuật trong
CSSKBĐ. Hội nghị nhận thấy tất cả các nước có thể học tập lẫn nhau trong phạm vi các vấn đề sức khỏe
và phát triển. Các nước chia sẻ và trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiến thức trong phát triển CSSKBĐ như
là bộ phận của hợp tác kỹ thuật trong các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. 4.21- Hỗ trợ quốc
tế về CSSKBĐ. Hội nghị nhận thấy cần đẩy mạnh và duy trì CSSK và vượt qua các trở ngại để thực hiện
CSSKBĐ vì thế cần sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế qua lại giữa các nước. Các tổ chức quốc tế, các cơ quan
hợp tác song phương và đa phương, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan tài chính tài trợ, và các tổ chức
khác tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe quốc tế cần được động viên và hỗ trợ các cam kết quốc
gia về CSSKBĐ. Cần phải tăng cường hơn nữa các kênh phối hợp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật vào hệ thống
CSSKBĐ với sự trân trọng tất cả các nguồn lực, trên tinh thần mỗi quốc gia tự lực tự cường, tự khẳng định
mình, cũng như việc sử dụng tối đa các nguồn lực có sẵn tại địa phương. 4.22- Vai trò của Tổ chức Y tế
thế giới (WHO) và Quỹ cứu trợ nhi đồng quốc tế (UNICEF) trong hỗ trợ CSSKBĐ. Hội nghị nhận thấy sự
cần thiết của các nổ lực hợp tác về kế hoạch hành động quốc tế cho CSSKBĐ. WHO và UNICEF là các tổ
chức tham gia tổ chức hội nghị ALma Ata và đưa ra các khuyến nghị này cần phải tiếp tục động viên và hỗ
trợ các chiến lược và kế hoạch quốc gia cho CSSKBĐ như một bộ phận trong toàn bộ sự phát triển. WHO
và UNICEF dựa trên cơ sở của các chiến lược và kế hoạch quốc gia, nhanh chóng hình thành các kế hoạch
hành động ở mức khu vực và toàn cầu để đẩy mạnh và làm thuận lợi sự hỗ trợ lẫn nhau của các nước, đặc
biệt là thông qua các cơ sở quốc gia của họ, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển của CSSKBĐ.
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