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Sanofi Pasteur tài trợ chương trình
“Cộng đồng cùng hành động phòng chống SXH”
-

Xe đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết ( SXH) sẽ di chuyển đến 9
tỉnh/thành, tiếp cận khoảng hơn 2.000 người dân địa phương
Các chuyên gia y tế cung cấp kiến thức, tuyên truyền nâng cao nhận thức
và cùng người dân tham gia phòng chống bệnh SXH

TP. HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2015 – Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt
xuất huyết” cấp quốc gia lần 5, Sanofi Pasteur, nhánh vắc-xin của tập đoàn Sanofi,
đồng hành cùng Bộ Y Tế, Viện Pasteur TP.HCM và các chuyên gia y tế chính thức khởi
động chương trình “Cộng đồng cùng hành động phòng chống SXH” nhằm nâng cao
nhận thức cộng đồng về việc phòng chống bệnh SXH, đồng thời kêu gọi mọi người
chung tay ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này ở khu vực Đông Nam Á. Hàng nghìn
người đăng ký tham dự sự kiện và tham gia các hoạt động tìm hiểu về cách phòng
chống bệnh SXH.
Điểm nổi bật của chương trình năm nay là chiến dịch “Xe đặc nhiệm phòng, chống
Sốt xuất huyết”. Theo đó, xe đặc nhiệm sẽ xuất phát ngay sau lễ khởi động và di
chuyển đến những điểm có nguy cơ lan truyền dịch sốt xuất huyết cao tại 9 tỉnh/thành:
TP. HCM, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh
Hòa, Đà Nẵng và Đắc Lắc. Ở mỗi điểm đến, đội đặc nhiệm sẽ cùng cán bộ Trung tâm Y
tế dự phòng địa phương tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia các hoạt
động diệt lăng quăng/bọ gậy, làm sạch môi trường xung quanh, cung cấp kiến thức
phòng chống bệnh SXH 1. Điểm đến đầu tiên trong ngày 14.6 là TP. HCM.
Cùng thời điểm này, đội Xe đặc nhiệm phòng, chống Sốt xuất huyết sẽ khởi động tại
các nước ASEAN bao gồm Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.
PGS. TS. Phan Trọng Lân, Viện Trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết: "Để phòng
chống bệnh SXH hiệu quả, cần sự chung tay của chính quyền các cấp, các ban, ngành,
các tổ chức chính trị-xã hội và đặc biệt là mỗi người dân trong cộng đồng ý thức trách
nhiệm, tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản ngay tại hộ gia đình”.
Liên tục đồng hành cùng “Ngày ASEAN phòng chống SXH” trong 5 năm, Bà Võ Thị
Phượng – Trưởng đại diện Sanofi Pasteur chia sẻ: "Trước sự nguy hiểm và lây lan của
dịch SXH, Sanofi Pasteur nhận thấy cần phải đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa căn
bệnh này. Cụ thể, chúng tôi tích cực hỗ trợ các sáng kiến giáo dục cộng đồng trong khu
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vực ASEAN : cung cấp thông tin nâng cao hiểu biết về bệnh SXH, kết nối công chúng
cùng tham gia vào các chiến dịch phòng chống SXH…Cả cộng đồng chung tay hành
động sẽ mang lại kết quả khả quan hơn cho mọi nhà”.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xếp hạng SXH là căn bệnh lan truyền do muỗi nhanh
nhất thế giới, với sự gia tăng hơn 30 lần trong vòng 50 năm qua. Hiện nay, bệnh SXH
vẫn đang tiếp tục lan truyền với tốc độ đáng báo động, nhảy vọt từ 9 quốc gia nhiễm
bệnh vào năm 1970 cho đến hơn 100 quốc gia trực thuộc Tổ Chức Y Tế Thế Giới
(WHO) vào thời điểm hiện tại.
Chính phủ các nước trong khu vực đã đưa việc phòng chống SXH là một trong những
ưu tiên hàng đầu của các chương trình y tế công cộng. Bởi vì một khi tỷ lệ người mắc
bệnh sốt xuất huyết liên tục tăng lên sẽ tạo gánh nặng kinh tế - xã hội rất lớn cho các
quốc gia trong khu vực. Mỗi năm, chính phủ các nước trong khu vực Đông Nam Á phải
chi gần 1 tỷ USD để phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.
Về Ngày ASEAN Phòng Chống Sốt Xuất Huyết
Nhận thức được ảnh hưởng to lớn của bệnh sốt xuất huyết trên con người, kinh tế và xã hội
trong khu vực và sự cần thiết của hành động có hệ thống, năm 2011 Văn phòng ASEAN đã
khởi xướng một ngày chiến dịch cổ vũ hàng năm đối với việc phòng chống sốt xuất huyết.
Được đồng loạt tổ chức mỗi năm vào ngày 15 tháng 6 ở cả 10 nước thành viên, Ngày ASEAN
Phòng Chống Sốt Xuất Huyết là một diễn đàn chung cho sự hợp tác và trao đổi giữa tất cả các
đối tác có trách nhiệm về việc nâng cao nhận thức và phòng chống sốt xuất huyết.
Về Chương trình lâm sàng vắc-xin sốt xuất huyết của Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur nghiên cứu vắc-xin sốt xuất huyết dengue hơn 20 năm qua. Mục tiêu của công
ty là cung cấp một vắc-xin sốt xuất huyết dengue an toàn và hiệu quả dễ dàng sử dụng tại tất
cả các vùng lãnh thổ trên thế giới nơi mà sốt xuất huyết dengue là một vấn đề y tế công cộng.
Sanofi Pasteur cam kết hỗ trợ để WHO đạt được mục tiêu đến năm 2020 giảm được 50% tỉ lệ
tử vong và 25% tỉ lệ mắc bệnh do sốt Dengue.
Đây là ứng viên vắc-xin tiến xa nhất trong sự phát triển mang tính lâm sàng và công nghiệp và
là vắc-xin sốt xuất huyết dengue đầu tiên trong giai đoạn phát triển tiên tiến. Hơn 40.000 tình
nguyện viên đang tham gia chương trình nghiên cứu lâm sàng vắc-xin sốt xuất huyết dengue
của Sanofi Pasteur (giai đoạn I, II & III). Ứng viên vắc-xin sốt xuất huyết dengue của Sanofi
Pasteur đã hoàn tất các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III vào năm 2014 và đang được xét
duyệt đăng ký lưu hành tại các quốc gia trong đó SXH là vấn đề y tế công cộng được ưu tiên.

