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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Bài viết “Bạch Thư” là một thông điệp gửi cho tất cả mọi người. Đọc 

xong, bạn sẽ tự hỏi mình và các người thân yêu của mình đã đi thử nghiệm viêm 

gan B/C (HBV, HCV) bao giờ chưa nhỉ ? Nếu chưa thì thúc giục mọi người đi 

thử ngay đi, chỉ chấm vào ô: “Hepatitis Panel” là trọn bộ - hoặc 3 tests riêng biệt 

HBsAg, HBsAb và HCV là đủ rõ trắng đen. Nếu chưa nhiễm siêu vi B thì đi 

chích ngừa 3 mũi ngay để tránh hậu hoạn. Nếu mắc rồi thì đến Bác sĩ để theo dõi 

hay điều trị. Phòng lửa hơn là chờ đến lúc cháy nhà mới chữa. Nếu cứ phe lờ đi 

và còn tiếp tục nốc rượu bia vào thì chẳng khác chi lửa đổ thêm dầu. Bạn có thể 

nghĩ rằng chết là cùng chứ sợ gì! Nhưng nếu không chết được ngay mà bụng cứ 

trương phình lên như bụng đàn bà chửa gần ngày sanh, da cứ vàng như 

nghệ,mình mẩy ngứa ngáy,thân hình tiều tụy,hai chân phù thũng, đi đứng khó 

khăn, không ăn uống được gì cho ngon miệng, ói mửa hoài hoài. cứ như thế 

trong nhiều năm thì bạn nghĩ sao ? Hãy đọc hồi ký của Phùng Quán trong vài 

năm cuối đời thì khắc biết. Trung bình 8 người trong các bạn là có hơn 1 kẻ đã 

nhiễm bệnh rồi, từ lúc nào, không ai biết, có thể từ lúc sơ sinh, từ lúc đó cho đến 

2, 3 chục năm sau bất cứ khi nào bạn thấy cồm cộm dưới sườn bên phải thì lúc 

đó đã quá muộn rồi! 

 

BẠCH THƯ 
 

Bùi Duy Tâm 
 

“Thế giới có 6 tỷ người thì 400 triệu người mắc bệnh viêm gan B mạn 

tính. Cộng với thêm 100 triệu người mắc bệnh viêm gan C mạn tính. Cả thảy là 

500 triệu trên dân số 6 tỷ. Có nghĩa là cứ 12 người lại có 1 người mắc bệnh viêm 

gan B hay C. 30% những người bị viêm gan B nhất là phái nam có thể sẽ bị xơ 

gan (liver cirrhosis) và ung thư gan (liver cancer: HCC) gây ra một tỷ lệ tử vong 

rất cao. 75% trong số nhiễm bệnh viêm gan B là người Á châu mà Việt Nam lại 
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là một trong số mắc bệnh cao nhất. Viêm gan B và C là một trong số vấn nạn y 

tế nghiêm trọng nhất hoàn cầu. Ngay cả Hoa Kỳ có tới 1,2 triệu mắc bệnh viêm 

gan B và gần 4 triệu bị viêm gan C, tổng cộng hơn 5 triệu người mà 10% (viêm 

gan C) cho tới 30% (viêm gan B) sẽ có thể mất mạng vì xơ gan hay ung thư gan. 

Điều đáng chú ý là siêu vi B sống rất dai, để ở ngoài trời cả tuần lễ hay 

trong nước sôi cả giờ đồng hồ vẫn còn sống. Siêu vi B truyền nhiễm rất nhanh 

rất mạnh hơn siêu vi HIV (SIDA) 100 lần bằng cách từ mẹ qua con lúc sinh đẻ, 

giữa vợ chồng bằng đường tình dục, qua việc truyền máu, dụng cụ y tế, kim 

chích, cạo gió, châm cứu, trong gia đình dùng chung bàn chải đánh răng, dao 

cạo khi đi hớt tóc…. 

Theo thống kê trong 10 năm qua, tốc độ nhiễm bệnh đã tăng lên gấp đôi 

từ 10-12% lên tới trên 20% ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên. Tại 

các thành phố lớn như Hà Nội, HCM tỷ lệ mắc bệnh còn có thể cao hơn vì dân 

cư đông đúc lại thêm nhiều tệ đoan xã hội (đĩ điếm, chích choác...) ngoài ra dân 

cư trong các thôn xóm vùng quê hẻo lánh, các dân tộc ít người miền rừng núi 

hay dân chài lưới miệt biển xa đô thị còn chưa được sàng lọc, chưa kể hạng 

trung lưu trí thức dấu diếm không chịu khai bệnh, trị bệnh vì sợ ảnh hưởng tới 

việc hành nghề. Với dân số hơn 80 triệu người, Việt Nam có thể có tới mười 

mấy triệu người mắc bệnh mà không biết hay biết mà không lưu ý theo dõi vì 

không có triệu chứng lâm sàng cho đến khi có triệu chứng thì đa phần đã rất khó 

khăn hay quá muộn cho việc điều trị. 30% trong số này nghĩa là 4,5 triệu người 

Việt Nam có thể mất mạng vì xơ gan hay ung thư gan kể từ khi nhiễm bệnh, (có 

thể ngay từ lúc sơ sinh) cho tới 20, 30 năm sau. Tôi đã thấy nhiều thiếu phụ trẻ 

măng 25, 26 tuổi nằm trị bệnh trong khu u gan Bệnh viện Chợ Rẫy. Thật dễ sợ 

vì kẻ sát nhân âm thầm, dai dẳng, biến đổi muôn hình vạn trạng để  thoát lưỡi 

gươm của Y Học.    

Thưa quí vị và quí bạn đồng nghiệp, đó là lý do của Bạch Thư này để 

minh bạch giải bày cho mọi người cùng biết và cũng là lý do có buổi họp ngày 

hôm nay để quí đồng nghiệp khắp nơi trong nước và trên thế giới về đây hạ 

quyết tâm đối phó với một hiểm họa y tế…”. 
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Đó là lời mở đầu trong bài diễn văn của GS. Bùi Duy Tâm tại buổi Hội 

thảo ký kết Bạch Thư về các bệnh gan ở Việt Nam, đặc biệt viêm gan B và ung 

thư gan tại trường Đại học Y Dược Huế sáng ngày 23 tháng 3 năm 2010 vừa 

qua. 

Cách đây đúng 3 tháng GS. Robert Gish của Đại học California tại San 

Francisco (UCSF) kiêm giám đốc chương trình thay gan tại California Pacific 

Medical Center (CPMC) đã viết thư hưởng ứng lời kêu gọi của GS. Bùi Duy 

Tâm, cùng nhau soạn ra Bạch Thư  (White Letter) để thông bạch các hiểm họa 

của bệnh viêm gan tại Việt Nam và cùng với GS.Nguyễn Tiến Đức đề ra 11 

công tác gồm các việc: phát hiện, ngăn ngừa, chữa trị, nghiên cứu, huấn luyện 

chuyên viên và giáo dục đại chúng. Nhận được thư GS. Gish lúc 7 giờ sáng ngày 

24.12.2009, hai tiếng đồng hồ sau tức 9 giờ sáng cùng ngày, GS. Bùi Duy Tâm 

tung ra trên mạng lời kêu gọi đối phó với bệnh gan ở Việt Nam đến một số bác 

sĩ tại Hoa Kỳ, 4 trường đại học Y Dược uy tín nhất Việt Nam là Hà Nội, Huế, 

TP. HCM, Cần Thơ và 2 bệnh viện lớn nhất Việt Nam là Bạch Mai-Hà Nội, Chợ 

Rẫy- TP.HCM. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau cùng ngày 24.12.2009, BS.Vũ Trường 

Khanh của bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội hưởng ứng và cung cấp tài liệu. Một 

ngày sau 25.12.2009, GS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế 
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cùng GS. Trần Văn Huy rất phấn khởi tham gia và gửi rất nhiều tài liệu thống kê 

để viết Bạch Thư – 4 ngày sau 28.12.2009, GS. Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng 

Đại học Y Dược Hà Nội trao trách nhiệm cho GS. Đào Văn Long và GS. 

Nguyễn Thị Kim Chúc nhận lời cộng tác và góp rất nhiều ý kiến cho việc tổ 

chức.Buổi họp đầu tiên được ấn định là ngày 23.3.2010 tại Huế. Trong vòng 

chưa tới 30 ngày đã có sự hưởng ứng nồng nhiệt của 16 bác sĩ tại Hoa Kỳ, Úc 

Châu, 4 trường Đại học Y Dược Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ và 2 bệnh 

viện Bạch Mai-Hà Nội, Chợ Rẫy-TP. HCM. 

Bức Bạch Thư được hơn 30 Giáo Sư,Bác Sĩ của Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc 

Châu cùng nhau góp ý và đã hoàn thành 3 tuần lễ trước ngày họp. 

Các giáo sư Robert Gish, Nguyễn Tiến Đức và Bùi Duy Tâm đã làm việc 

ngày đêm suốt 3 tháng thu lượm các ý kiến, các tài liệu thống kê để hoàn tất bức 

Bạch Thư coi như một tác phẩm đầy đủ các dữ liệu về bệnh gan ở Việt Nam 

cùng với một kế hoạch hành động. 

* Sáng thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010, tại trường Đại học Y Dược 

Huế, 36 vị Hiệu trưởng, Giám đốc, Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Việt Nam, 

Mỹ, Úc đã đồng thuận ký kết như Đồng Tác Giả bức Bạch Thư với sự chứng 

kiến của Lãnh đạo Bộ Y tế: GS.TS. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, TS.BS.Vụ 

trưởng Trần Thị Giáng Hương và đại diện tổ chức từ thiện Atlantic 

Philanthropies: ThS.BS. Nguyễn Trọng Hậu cùng các báo chí, đài phát thanh, 

đài truyền hình trung ương và địa phưong. 
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              Đồng Tác Giả bức BẠCH THƯ đồng thuận ký kết và nhận bảng lưu niệm: 
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 Th.BS. Nguyễn Trọng Hậu(AP)         Thứ Trưởng Y tế Trịnh Quân Huấn        Vụ Trưởng Y tế Giáng Hương 
 

 

    
 Đại Học Y Hà Nội Đại Học Y Dược Huế Đại Học Y Dược TP. HCM 

 

 

    
 Đại Học Y Dược Cần Thơ Bệnh Viện Bạch Mai,Hà Nội Bệnh Viện Chợ Rẫy,TP.HCM 

 

** Sáu trường viện kể trên (4 trường Đại học Y Dược và 2 bệnh viện) đã 

nhận thực thi 11 công tác đề ra trong Bạch Thư tùy theo khả năng nhân lực, vật 

lực và phạm vi hoạt động của mình. 

     A/ Ưu tiên số 1 dành cho công tác phát hiện,phòng ngừa,giáo dục cộng đồng 

và đại chúng cho các cư dân các vùng sâu và xa. Khoa Y tế Công cộng của : 

- Đại học Y Hà Nội lo cho các cư dân miền rừng núi thượng du và các 

vùng quê hẻo lánh miền Bắc. 

- Đại học Y Dược Huế lo cho cư dân miền Tây Nguyên, vùng rừng núi 

Trường Sơn và miệt biển xa đô thị miền Trung (Khánh Hòa, Bình Thuận,…). 
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-Đại học Y Dược TP.HCM lo cho cư dân các xóm lao động trong thành 

phố và các vùng ven đô kế cận. 

- Đại học Y Dược Cần Thơ lo cho cư dân đồng bằng sông Cửu Long. 

    B/Các công tác khác được phân phối như sau: 

  - Đại học Y Hà Nội tình nguyện lo việc; 

   .nghiên cứu các dịch vụ y tế (health service research). 

   .nghiên cứu kinh tế y khoa (economic medicine). 

   .huấn luyện về quản trị và lãnh đạo y tế. 

   .thu thập dữ liệu (data-base) cho toàn quốc để thành lập một hệ thống 

giám sát toàn diện quốc gia (core surveillance).Từ đó sẽ có sự đánh giá để đưa 

ra các công tác mới hay điều chỉnh lại các kế hoạch cũ cho phù hợp. 

       - Đại học Y Dược Huế nhận điều phối công tác nghiên cứu,dịch thuật xuất 

bản, xây dựng trang Web, hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu (data-base) cho miền 

Trung và dự kiến xây dựng trung tâm Gan Mật để thực hiện các công tác định 

bệnh và điều trị trong Kế Hoạch. 

      - Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp với bệnh viện Chợ Rẫy tập trung vào 

việc: 

. nghiên cứu y khoa,thí nghiệm lâm sàng (clinical trials) vì số lượng bệnh 

u gan (Hepatoma) rất lớn (50, 60 bệnh nhân được khám mỗi ngày). 

.giáo dục liên tục (CME) và chất lượng dịch vụ y tế. 

     - Đại hoc Y Dược Cần Thơ nhận lãnh việc phân tách và nghiên cứu dịch tễ.  

     - TS.BS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai quyết tâm xây 

dựng một trung tâm thay gan. Trong khi nhiều bác sĩ phẫu thuật gan trẻ tuổi của 

TP. HCM như BS. Trần Công Duy Long quyết tâm hy sinh vài ba năm xa gia 

đình để đi ra nước ngoài tu nghiệp phẫu thuật thay gan (liver transplant surgery). 

Việc thay gan tại Việt Nam cần có một thời gian để sửa soạn. Nhưng việc huấn 

luyện phải bắt đầu từ ngay bây giờ nhất là đối với các bác sĩ phẫu thuật. 

       Tuy việc phát hiện và ngăn ngừa là ưu tiên số một nhưng việc thay gan 

quyết không phải là một xa xỉ trong tương lai 5, 3 năm nữa. 
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Các cách điều trị xơ gan không bù (non compensated cirrhosis) và ung thư 

gan chỉ làm giảm bớt tạm hay chờ đợi thay gan (palliative or bridge therapy). 

Cuối cũng vẫn phải là thay gan (Liver Transplant) nhất là các trường hợp ung 

thư gan bị tái phát hoặc suy gan cấp tính (ALF: acute liver failure). Không lẽ cứ 

tiếp tục phải gửi bệnh nhân đi Đài Loan hay Singapore. Giáo sư Gish và nhiều 

Giáo sư, Bác sĩ tham gia ký kết trong Bạch Thư là giám đốc các trung tâm thay 

gan tại Hoa Kỳ.  Ngoài ra Giáo sư Gish còn có thể gửi các phẫu thuật gia Việt 

Nam đến học hỏi tại các quốc gia không đòi hỏi học viên phải có cấp bằng địa 

phương.  

Việc thay gan tại Việt Nam còn mang lại uy tín cho quốc gia và lòng tin 

tưởng cho nhân dân. 

 

 

    *** Với sự cổ vũ của Th.BS. Nguyễn Trọng Hậu, đại diện tổ chức từ thiện 

Atlantic Philanthropies, các Đồng Tác Giả Bạch Thư bên Hoa Kỳ sẽ thiết lập và 

củng cố cơ cấu cho “Quỹ Quốc Tế về Bệnh Gan cho Việt Nam” (International 

Liver Foundation for VN) để gây phương tiện yểm trợ  cho 11 công tác đề ra 

trong Bạch Thư mà ưu tiên tuyệt đối dành cho việc sàng lọc, chích ngừa các cư 

dân miền quê hẻo lánh,vùng rừng núi hoặc miệt bờ biển xa đô thị. 

Sáu Trường,Viện và các Đồng Tác Giả Bạch Thư  đảm nhiệm các ủy ban 

(committee) trong Quỹ và sẽ  ngồi trong Cố Vấn Đoàn (Board of Advisors)). 

Thứ trưởng Y tế,GS.TS. Trịnh Quân Huấn và Vụ Trưởng vụ quan hệ quốc 

tế,TS.BS. Trần Thị Giáng Hương, đã nhận lời mời làm cố vấn đặc biệt cho Quỹ 

để hướng dẫn việc sử dụng  ngân quỹ tại Việt Nam. 
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Từ trái qua: Các GS,BS. Nguyễn Minh Tâm, Vũ Trường Khanh, Cao Ngọc Thành, Hoàng Hoa Hải,  

Đào Văn Long, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Đức Hinh, Nguyễn Thị Kim Chúc,  
Nguyễn Quốc Anh, Bùi Duy Tâm, Robert Gish, Trịnh Quân Huấn (Thứ trưởng Y tế),  

Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Trọng Hậu (A.P.), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Thị Tâm,  
Trần Thị Giáng Hương, Trần Ngọc Dung, Trần Văn Huy, Trần Công Duy Long, Nguyễn Thị Hương. 

 

Trước khi bế mạc, hội nghị đã quyết định kỳ họp tới sẽ ở Thủ đô Hà Nội 

vào khoảng thời gian giữa Hội nghị Gan toàn quốc và Đại lễ Kỷ niệm “1000 

năm Thăng Long” (từ giữa cho đến cuối tháng 9/2010). GS.TS. Nguyễn Đức 

Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y của Thủ đô Hà Nội đã lãnh trách nhiệm tổ chức 

hội nghị trong vai chủ nhà tiếp khách và điều phối,đôn kiểm các công tác của 6 

trường viện đặng thâu lượm kết quả cụ thể báo cáo cho buổi họp kỳ tới. 

Đại học Y Dược Huế đã kết hợp được 6 trường viện lớn nhất nước và chủ 

trì buổi lễ ký kết Bạch Thư rất trang trọng và tốt đẹp tại đất thần kinh,nơi Cố đô 

để lại dấu ấn trong lịch sử nền Y tế Việt Nam. 

Bây giờ đến lượt Đại học Y Hà Nội, một đại học đầu tiên và cổ kính nhất 

cõi Đông Dương (Việt Miên Lào) đứng ra điều phối các công tác để mang lại 

kết quả cụ thể như một công đức lớn cho nhân dân Việt Nam vào dịp Đại lễ Kỷ 

niệm”1000 năm Thăng Long”. 

Sáu Trường Viện Đồng Tác Giả bức Bạch Thư chỉ là đợt tiên phong trong 

chiến tuyến ngăn chặn siêu vi gan B/C – Một khi đã thành mẫu mực thì các 

trường viện khắp nước đều tham gia chiến dịch như lời khuyến cáo của Thứ 

trưởng Y tế, GS.TS Trịnh Quân Huấn. 
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Trong tương lai xa hơn nữa khi nhân lực, vật lực đã sẵn sàng cho việc thay 

gan thì Bệnh viện Bạch Mai sẽ cộng tác với Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội cũng 

như trong Nam Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với Đại học Y Dược Thành phố 

Hồ Chí Minh để xây dựng trung tâm thay gan phục vụ cho cả 2 miền Nam Bắc. 

Theo gợi ý của Th.BS.Nguyễn Trọng Hậu, đại diện Atlantic Philanthropies, 

và được sự tán trợ của GS.TS.Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, chúng tôi đã  liên 

hệ với Viện Vệ Sinh Dịch Tễ trung ương,GS.TS.Nguyễn Trần Hiển,Viện trưởng 

đã nhận lời tham dự kế hoạch gan của chúng ta. Đó là 1 trung tâm Y Sinh học 

lớn nhất nước có 1 đội ngũ chuyên viên hàng đầu về nghiên cứu và chế tạo 

vaccine. GS.Nguyễn thị Kim Chúc và tôi đã tiếp xúc với Bệnh Viện Quốc Gia 

các Bệnh Nhiệt Đới, TS.Viện trưởng Nguyễn văn Kính đã nhận lời cộng tác. 

Bệnh viện này hàng tháng phảỉ khám tới 6,7 trăm bệnh nhân đủ loại:viêm gan 

A,B,C,D cùng với xơ gan,ung thư gan.Đây là một cơ sở lý tưởng cho việc 

nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng (clinical trials). Ngoài ra Giáo sư Viện sĩ 

Phạm Song, trong thời gian làm Bộ trưởng Y tế đã quan tâm đặc biệt đến viêm 

gan B mạn tính, hiện nay làm chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam (Viet Nam 

Medical Association) đã nhận lời tham gia kế hoạch gan của chúng ta cùng với 

Giáo sư Bác sĩ Phạm Hoàng Phiệt, chủ tịch Hội Gan Mật Thành phố Hồ Chí 
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Minh (HCMC’S ASLD) kiêm Giám đốc Trung tâm Gan Mật Sài Gòn (Saigon 

Liver Center). 

 

 
       GS.Viện Sĩ Phạm Song                GS.TS. Bùi Duy Tâm              GS.BS. Phạm Hoàng Phiệt 

 

Viêm gan virút là một bệnh nan y nhưng hiện nay nhờ tiến bộ của Y học, đã 

có thuốc (Interferon và Ribavirin) trị hết bệnh viêm gan C (HCV) trong vòng 6 

tháng đến 1 năm. Tuy chưa có thuốc trị tuyệt nọc viêm gan B, nhưng hiện nay 

đã có tới 6 loại thuốc (hiệu nghiệm nhất là Baraclude và Viread) có khả năng 

làm suy giảm cơ nguy bị xơ gan hay ung thư gan. Nếu qua việc sàng lọc, nếu ai 

chưa nhiễm siêu vi gan B, có thể chủng ngừa. Việc chủng ngừa phòng bệnh 

viêm gan B rất hiệu quả: trong 20 năm chích ngừa từ 1884 đến 2004, Đài Loan 

đã giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm gan B từ 10% xuống còn 1%. Người ta đồ chừng 

tới nay là 2010, Đài Loan chỉ còn 0,1% mắc bệnh. Cũng do chính sách chích 

ngừa, tỷ lệ dân Eskimo tại Alaska nhiễm siêu vi B giảm từ 16% đến 0%. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, GS.BS. Bộ trưởng Y tế Hoàng Tích 

Trý đã ngăn chặn được 3 chứng bệnh đang hoành hành ở nông thôn là bệnh sốt 

rét cơn, bệnh đau mắt hột và bệnh ỉa chảy, kiết lỵ. 

Trong cuộc chiến tranh khốc liệt 65-75, GS.TS. Hoàng Thủy Nguyên vẫn 

tiếp tục xây dựng ngành virút học ở Việt Nam, nổi bật nhất là công trình nghiên 

cứu sản xuất vaccine phòng bại liệt. Nhờ vậy đến tháng 10 năm 2000 nước ta 

hoàn toàn thanh toán được bệnh bại liệt, cứu hàng vạn trẻ em khỏi tử vong và di 
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chứng của bệnh này lại còn tiết kiệm cho nhà nước mỗi năm hàng trăm tỷ đồng 

Việt Nam. 

Bây giờ chúng ta đương sống thời thái bình với nền kinh tế thịnh vượng, 

chiến dịch chống viêm gan đã được các chuyên viên Y tế VN trong nước, ngoài 

nước và các bạn trên thế giới tham gia cộng tác lại thêm vào sự khuyến khích hỗ 

trợ của Nhà nước qua các lãnh đạo Bộ Y tế: Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, Thứ 

trưởng Trịnh Quân Huấn, Vụ trưởng Trần Thị Giáng Hương. 

 

 
 

 Đặc biệt nhất là Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng niềm nở tiếp đón 

chúng tôi, lắng nghe Vụ trưởng Giáng Hương báo cáo kết quả tốt đẹp của buổi 

hội thảo ký kết Bạch Thư, ân cần thăm hỏi phương cách thực hiện, hết sức hài 

lòng và nhiệt tình ủng hộ. 
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Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp đãi tại Dinh Quốc Khách 
(11B Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội, tối chủ nhật 28.03.2010) 

Từ trái: Ô. Nguyễn Hữu Cúc, GS. Nguyễn Tiến Đức, GS. Bùi Duy Tâm,  
Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Quốc Triệu, Vụ Trưởng Giáng Hương 

 
 

Bức Bạch Thư được soạn ra để minh bạch với nhân dân Việt Nam và thế 

giới một vấn nạn y tế trầm trọng nhất cho Việt Nam, để kêu gọi sự đóng góp của 

mọi người nhất là của các chuyên viên y tế, các nhà hảo tâm và các tổ chức từ 

thiện của Việt Nam và thế giới. 

Dân Eskimo ở Alaska, dân Đài Loan bạch hóa được tỷ lệ nhiễm bệnh, 

người Việt Nam con Rồng cháu Tiên há chẳng làm được vậy sao! 

 
                                                            Viết xong tại San Francisco ngày 14/4/2010 

 

 

 

Bùi Duy Tâm 
<buiduytam@yahoo.com> 

 

 

 

mailto:<buiduytam@yahoo.com>
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PHÁT HIỆN, PHÒNG NGỪA, KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN, 
UNG THƯ GAN VÀ CÁC BỆNH GAN TẠI VIỆT NAM 

(Tóm lược bản Bạch Thư) 

 

GS.TS.Nguyễn Tiến Đức, GS.BS.Robert Gish, GS.TS.Bùi DuyTâm 

 

A. Bối cảnh và nhu cầu khẩn cấp 

Ung thư gan là ung thư phát triển nhanh nhất tại Việt Nam cả về tỷ lệ mắc 
và tỷ lệ tử vong. Hơn nữa, có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa các chuyên gia y tế như 
những gì có thể và nên được làm cho công tác phòng chống, phát hiện sớm và 
điều trị. Mãn tính bị nhiễm virus viêm gan B (HBV) và C (HCV), mức tiêu thụ 
cao và dài hạn của rượu, có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan (HCC). Việt 
Nam có một trong những tỷ lệ cao nhất của HBV lây nhiễm trên thế giới. Hầu 
như một trong tám nguoi Việt Nam đang sống với căn bệnh này. Đến năm 2025, 
58.650 bệnh nhân xơ gan, 25.000 bệnh nhân bị HCC (ung thư biểu mô tế bào 
gan), và 40.000 người qua đời  có thể được quy cho bản chất đặc hữu của bệnh 
viêm gan B trong dân số Việt Nam. Bệnh viêm gan B có trách nhiệm gần 80% 
của tất cả các ung thư gan. 

Yếu tố đóng góp cho vấn đề này bao gồm văn hóa, kiến thức, thái độ, thu 
nhập, truy cập vào chăm sóc, và đặc biệt là thiếu một nền giáo dục dự phòng 
chính thức và chuyên nghiệp cho dân số Việt Nam và các chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe bao gồm các y tá, bác sĩ, chuyên gia y tế công cộng, và dược sĩ. Các vi 
rút viêm gan B co’ 100 lần nhiều hơn so với lây nhiễm HIV và có thể vẫn còn 
truyền nhiễm trên bề mặt môi trường cho một tháng ở nhiệt độ trong phòng. 
Người đàn ông khỏe mạnh bị nhiễm bởi các đối tác tình dục nhiều và sau đó 
truyền bệnh viêm gan B lại cho vợ hoặc bạn tình. Ngoài ra, do vệ sinh kém, chia 
sẻ bàn chải đánh răng đi bệnh từ trẻ em đến trẻ em. Chia sẻ kim chich cũng là 
một yếu tố. 

Vô cùng cấp thiết cho một dự án khoa học giáo dục và kiểm soát để đối 
phó với vấn đề này trong dân số Việt Nam. Các phương pháp cập nhật y tế công 
cộng bao gồm giáo dục y tế , kinh tế y tế,  hành chính y tế, dịch tễ học, thông tin 
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y tế, biostatistics, hệ thống y tế,  kế hoạch y tế, chính sách y tế ... và các phương 
pháp y khoa bao gồm kiểm tra y tế, tiêm chủng , phát hiện, điều trị, phẫu thuật ... 
cần phải có chiến lược và kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ngay bây giờ 
trước khi sẽ là quá muộn. 

B. Dự án  

Dự án sẽ bao gồm việc thiết kế và thực hiện các chương trình  toàn diện 
để giáo dục y tế công cộng , đào tạo chuyên gia y tế,  cung cấp khám, tiêm 
phòng và các dịch vụ điều trị cho dân số Việt Nam. 

Để đạt được mục tiêu của hệ thống y tế  đề xuất năm năm của chúng tôi 
bao gồm những công tác  chính: 1) Hộp công cụ Ung thư gan cho các bệnh nhân 
Việt Nam và các chuyên gia y tế , 2) Giáo dục Y tế đào tạo các nhà giáo dục y 
tế, 3) Giáo dục dân chu’ng Việt Nam, 4 ) Đào tạo  các chuyên gia y tế, 5) Thu 
thập và phân tích dữ liệu, 5) Khám và tiêm phòng, 6)  Tiêm phòng vắc xin, 7) Y 
khoa điều trị, 8)  Bệnh gan do rượu , 9) Chi phí và  Chất lượng, và 10) Đánh giá. 

Công tác 1 - Hộp công cụ (TOOLBOX) Ung thư gan cho các bệnh nhân 
Việt Nam. Chúng tôi sẽ phát triển, kiểm tra và đánh giá một TOOLBOX  can 
thiệp y tế / tài liệu giáo dục để thông báo và giáo dục bệnh nhân Việt Nam và 
các chuyên gia y tế Việt Nam về mối quan hệ giữa viêm gan B và ung thư gan. 
Các hộp công cụ này cũng sẽ bao gồm văn hóa Việt Nam và đạo đức y tế 
Việtnam đặc biệt là Hải Thượng Lãn Ông. Sử dụng kỹ thuật nhóm Focus và quá 
trình Delphi để xác định những chiến lược can thiệp hiệu quả nhất và các thông 
điệp giáo dục tốt nhất 

 

Công tác 2 - Giáo dục Y tế để đào tạo các nhà giáo dục Y tế . Chúng tôi sẽ 
nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi của các nhà giáo dục y tế về 
nguy cơ cao của viêm gan B và C để giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong.  Các nhà 
giáo dục Y tế Việt Nam sẽ được lựa chọn trong số các chuyên gia y tế như y tá, 
dược sĩ, bác sĩ, nhà giáo dục y tế công cộng, ... và chuyên gia khác (nhạc sĩ, ca 
sĩ, giáo viên,…). Các vật liệu  giáo dục sẽ được lựa chọn và sử dụng  thích hợp 
và hiệu quả với  ngôn ngữ, hành vi, và văn hóa Việt Nam.  
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Công tác 3 - Giáo dục cho dân chu’ngViệt Nam. Chương trình này sẽ áp 
dụng tất cả các kênh truyền thông (người na`y sang người kia, giáo dục nhóm và 
thông tin đại chúng). Các chiến lược sẽ được lựa chọn và áp dụng tùy thuộc vào 
các mục tiêu giáo dục của các loại khác nhau: bệnh nhân, các chuyên gia y tế 
công cộng, hay các nhà hoạch định chính sách y tế. Các chiến lược cũng sẽ phụ 
thuộc vào trình độ giáo dục của các mục tiêu tại mỗi trong bốn giai đoạn gồm 
nhận thức, thuyết phục, ra quyết định, và xác nhận. Ví dụ như khung ưu tiên có 
thể là tốt cho các nhóm trung lưu, nguyên tắc 3 Rs (Rationale, Reciprocity, 
Retribution) có thể có hiệu quả cho "giai đoạn" thuyết phục của giáo dục hơn là 
cho giai đoạn nhận thức "", mẫu Health Belief Model (HBM) có thể được áp 
dụng đối với các chiến lược y tế dự phòng. Chúng tôi sẽ thử nghiệm và sử dụng 
thông điệp giáo dục, sử dụng các nhà giáo dục y tế đã được lựa chọn và đào tạo, 
thực hiện các buổi giáo dục nhóm tại điểm tập hợp bao gồm phòng chờ đợi tại 
các bệnh viện, nhà thờ, đền thờ, trung tâm cộng đồng, trường học, các trường 
đại học, biểu diễn âm nhạc, hội chợ y tế... Các hoạt động truyền thông gồm các 
bài viết tiếng Việt hoặc tiếng Anh và tạp chí, áp phích, tờ rơi, truyền hình / đài 
phát thanh … 

 

Công tác 4 - Đào tạo các chuyên gia y tế . Chương trình này sẽ bao gồm 
cả hai loại, trong lớp học và các buổi hội thảo trực tuyến CME (Continuing 
Medical Education). Với sự hợp tác của các chuyên gia tư vấn, chúng tôi sẽ thiết 
kế và tiến hành hội thảo CME để cập nhật và nâng cao kiến thức cho các chuyên 
gia y tế.  Khóa học  CME  sẽ bao gồm một loạt các e-mô-đun học tập cho các 
chuyên gia y tế Việtnam tập trung vào các công tác phòng chống, phát hiện sớm 
và quản lý trường hợp ung thư gan. Khóa học Internet CME này sẽ có sẵn cho 
các chuyên gia y tế bao gồm bác sĩ, chuyên gia y tế công cộng, dược sĩ, y tá cho 
cả nước và trên toàn thế giới. 

Công tác 5 - Thu thập và phân tích dữ liệu. Chúng tôi sẽ tiến hành một hệ 
thống lõi giám sát (core surveillance) quốc gia toàn diện viêm gan B và C. 
Ngoài ra,  hoạt động giám sát mục tiêu để thu thập và theo dõi tỷ lệ  mắc bệnh 
viêm gan B và bệnh nhiễm siêu vi C. Ngoài các lõi giám sát và giám sát mục 
tiêu nhắm vào một mẫu dân số, các hồ sơ y tế bệnh viện và trung tâm y tế y tế sẽ 
được tiến hành để thu thập và phân tích dữ liệu bổ sung về  tỷ lệ mắc bệnh viêm 
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gan B và bệnh nhiễm siêu vi C. Phương pháp Khoa học sẽ được áp dụng cho cả 
hai lỗi alpha và beta ở mức 95%, và  80%. Dữ liệu cần phải được xác nhận cho 
chính xác, độ tin cậy và hiệu lực. Cập nhật các phương pháp thống kê sinh học 
sẽ được sử dụng để phân tích dữ liệu thu thập được. 

Công tác  6. Tiêm chủng, Screening và tiêm phòng vắc xin cho viêm gan 
B sẽ được thực hiện tại Trung tâm Y tế xã và tại các điểm thu thập.  Sau kiểm 
tra này, bệnh nhân có kết quả dương tính sẽ được giới thiệu đến các Trung tâm 
Y tế xã, để bác sĩ chăm sóc  điều trị, trong khi các cá nhân với những kết quả 
tiêu cực và không miễn dịch sẽ được khuyến khích để có được chủng ngừa hoặc 
tại Trung tâm Y tế xã,  hoặc tại văn phòng của các bác sĩ chăm sóc họ. Ba mũi 
tiêm phòng được yêu cầu trong một khoảng thời gian sáu tháng. 

Công tác 7. Điều trị CHB (Viêm gan B) , CHC (Viêm gan C), HCC (Ung 
thư gan) 

CHB, có thể được điều trị hiệu quả qua sử dụng lâu dài antivirals loại rẻ 
tiền. Hiệu quả điều trị có thể giảm tổn thương gan và giảm đáng kể nguy cơ tiến 
triển đến xơ gan và ung thư gan. Một kế hoạch hành động cụ thể cho việc ghép 
gan được vạch ra trong một tài liệu riêng biệt.  

Trong một số trường hợp, CHC có thể được chữa trị với sự kết hợp của 
interferon và ribavirin. Ngoài ra, các tiêu chuẩn đề nghị điều trị, sự kết hợp của 
pegylated interferon tiêm tĩnh mạch với ribavirin uống, tiếp tục trong 24-48 tuần 
(tùy theo kiểu gen), là tốn kém. Dó cũng là nguyên nhân gây ra phản ứng phụ 
nghiêm trọng. 

Phương pháp trị liệu HCC có thể được thực hiện bằng cắt bỏ khối u, phá 
hủy khối u bằng RFA hayTACE (cho khối u nhỏ hơn 4cm) hoặc chemotherapies 
hay thay ghép gan (cho khối u lớn hơn 5cm) và phẫu thuật đôi khi chỉ chữa trị 
tạm thời cho HCC. Phương pháp trị liệu khác chỉ giảm nhẹ và nói chung chỉ có 
lợi ích ngắn hạn cho sự sống còn. Diều trị bao gồm embolization, 
chemoembolization, ablation radiofrequency, và phá hủy tế bào ung thư bằng 
cách làm lạnh hoặc sưởi ấm khối u. 
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Công tác 8.  Bệnh gan do rượu  

Bệnh gan do rượu  (Alcoholic Liver Disease-ALD) là một đóng góp lớn 
vào tổng thể gánh nặng của bệnh gan tại Việt Nam. Cai rượu là điều trị hiệu quả 
nhất cho bệnh viêm gan do rượu .  Cai rượu ít nhất có thể giúp ngăn ngừa tiến 
triển bệnh. Nếu không cai rượu đa số những người bị bệnh viêm gan do rượu 
cuối cùng sẽ phát triển xơ gan. 

Ngoải ra còn có chứng có mỡ trong gan không phải vì rượu(Non 
Alcoholic Fatty Liver) không có biến chứng và viêm gan có mỡ không phải vì 
rượu (Non Alcoholic Steatohepatitis=NASH) nhưng nhiều mỡ quá sinh ra viêm 
gan và các biến chứng như sơ gan(liver cirrhosis) và suy gan(liver failure). 

Công tác 9. Chi phí và chất lượng chăm sóc y tế. Chúng ta cần phải thiết 
kế và phát huy các phương pháp có thể cắt giảm chi phí trong khi duy trì chất 
lượng. Chất lượng phải được kiểm soát bằng cách sử dụng bảo đảm chất lượng 
(Quality Assurance-QA) và cải thiện chất lượng (Quality Improvement-QI) 
trong đó có hướng dẫn phương pháp thực hành, tiêu chuẩn, chỉ số. Chi phí phải 
được xem xét qua chi phí / lợi ích, chi phí/ hiệu quả, chi phí để mua một 
Quality-Adjusted Life Year (QALY) để quyết định phương pháp điều trị na`o là 
tồi nhất hay tốt nhất. 

Công tác 10. Đánh giá. Một chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện quá trình 
đánh giá cho mỗi nhiệm vụ trên và đánh giá kết quả cho toàn bộ dự án. Cả thông 
tin về chất lượng và số lượng dữ liệu sẽ được thu thập, phân tích và báo cáo bởi 
chuyên gia đánh giá, những điều chỉnh theo đánh giá hình thành và cho báo cáo 
cuối cùng dưới một đánh giá chính thức tổng kết / cùng với một biên bản beta 
thử nghiệm. Đánh giá các hình thức đào tạo giáo dục y tế và  các buổi đào tạo 
các chuyên gia y tế sẽ được phân tích cho việc đào tạo và hiệu suất giảng viên '. 
Báo cáo đánh giá sẽ được đệ trình trong và sau dự án để cho biết hiệu suất của 
các mục tiêu và của dự án. 
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DETECTION, PREVENTION, CONTROL AND TREATMENT 
OF  VIRAL HEPATITIS, LIVER CANCER AND OTHER 

LIVER DISEASES IN VIET NAM 
                                    (Executive Summary) 

 

Robert Gish MD,Nguyễn Tiến Đức MS/MHA.PhD,Bùi DuyTâm MD.PhD 

 

A. Background and Urgent Needs 

Chronic viral hepatitis affects over 500 million people worldwide, with 

15-30% of people who are infected eventually dying of liver disease such as 

cirrhosis or liver cancer. Studies have shown that there is a very high prevalence 

of liver disease in Viet Nam, much of which results from chronic infection with 

hepatitis viruses, especially hepatitis B, as well as high consumption of alcohol 

among men. As a result, liver cancer is the fastest growing cancer in Vietnam, 

both in terms of incidence and death rates. In fact, a recent nationwide study 

found that liver cancer is the most common cause of cancer death in Viet Nam.  

One large study has predicted an enormous liver disease burden in Viet 

Nam over the next fifteen years from chronic hepatitis B (CHB) alone. Viet 

Nam has one of the highest rates of hepatitis B virus (HBV) infection in the 

world, with an estimated 10 to 15 million people  thought to be chronically 

infected.  This means that at least one in eight people in this country are living 

with this disease. HBV is responsible for almost 80% of all hepatocellular 

carcinoma (HCC, the most common type of liver cancer), both in Viet Nam and 

worldwide. By the year 2025, it is estimated that CHB will result in 58,650 

patients with cirrhosis, 25,000 patients with HCC, and 40,000 deaths in Viet 

Nam. Adding the additional factors of chronic hepatitis C (CHC), alcoholic liver 

disease, and fatty liver disease, all of which affect substantial numbers of people 
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in Viet Nam, could make the ultimate costs to both individuals and society quite 

staggering. 

Unfortunately, liver disease has not yet been critically considered by 

either the Vietnamese people or their health professionals as a major health risk. 

Moreover, there is substantial confusion among health professionals as to what 

can and should be done to provide prevention, early detection, and treatment for 

liver disease. Factors that contribute to the lack of education on liver disease in 

Viet Nam include cultural misconceptions, misdirected knowledge, 

misinformation and mythology about the disease, disaffected attitude, poor 

financial support, inadequate access to care and, in particular, a lack of formal 

and professional educational programs about hepatitis B directed to the 

Vietnamese population and to health care professionals, including nurses, 

physicians, public health professionals, and pharmacists.  

There needs to be a particular emphasis on widespread education about 

HBV. There is too much misinformation about hepatitis B in some groups, and a 

complete lack of knowledge about it in others. Proper education for both the 

public and health care workers could dramatically limit the spread of HBV. It 

will be important to teach the public about the ways in which HBV is spread: 

when blood, semen, or other body fluids infected with the virus enter the body 

of a person who is not infected. Thus, people need to be taught that in addition 

to infection at birth (when the virus is passed from an infected mother to her 

baby) people can become infected during sex with an infected partner, through 

exposure to blood via re-use of needles or sharp instruments (for example, as 

when used for tattoos or in traditional medicine practices), through sharing items 

such as razors or toothbrushes with an infected person, through direct contact 

with the blood or open sores of an infected person, and among drug users, 

through sharing needles, syringes, or other drug-injection equipment previously 

used by an HBV-infected person. 
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Medical personnel nationwide need to be taught that transmission in the 

medical setting can occur when patients are exposed to HBV-contaminated 

blood via re-use of needles, syringes, or improperly sterilized medical 

equipment.  Since prevention approaches have been generally under-emphasized 

in medical education, there is a clear need to ensure that all of Viet Nam’s 

medical schools provide up-to-date information as part of their curriculum, 

while also teaching this in CME (Continuing Medical Education) programs. 

On the policy standpoint, one of the greatest challenges is extending the 

success in childhood vaccination to the adult population. Therefore, policies, 

standards of care, guidelines and regulations need to promote that not only 

young children but also older children and adults be vaccinated for the disease. 

It is both timely and extremely urgent to create a scientifically based 

project that addresses this fast-growing problem among the Vietnamese 

population. A comprehensive approach should combine updated public health 

methods (including health education, health economics, health administration, 

epidemiology, health information, biostatistics, health systems, health planning, 

and health policy) with a state-of-the science medical approach that includes 

screening, immunization, detection, and treatment. With the looming threat of a 

rapidly growing liver disease burden in Viet Nam, this program needs to be 

strategically planned and effectively implemented as soon as possible. 

B. Project Scope of Work 

The project will include the design and implementation of a 

comprehensive health promotion program to educate the Vietnamese public, to 

train health professionals, and to provide screening, vaccination, and treatment 

services to the Vietnamese population. 
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Integration with current health systems in Viet Nam will be an essential 

part of this program development. In order to achieve the goal of culturally 

sensitive and competent health systems, our proposed five year project includes 

the ten major tasks discussed below. 

Task 1: Education of the Vietnamese Population. 

This program will apply three major communication channels, including 

person-to-person, group education, and mass media. Structured interviews, 

surveys, and focus groups will identify the best educational intervention 

strategies, the most efficient messages, the most cost-effective messengers, and 

the most effective materials. The strategies will be selected and applied 

depending on the educational targets, including patients, the public, health 

professionals, and health policy makers. The strategies used will depend on the 

targets’ educational levels. We will test and use a variety of resources for 

educational messages. For example, celebrity endorsement, dramatic interaction, 

documentary, or factual presentation formats might be selected for video spots. 

The actual approaches for each medium will be assessed by focus groups in 

order to review and decide on the most effective presentation approaches to 

communicate with the targeted audience.  

The commune health centers in Viet Nam could be an extremely valuable 

resource for providing education on HBV infection and CHB, as well as 

carrying out screening and vaccination and providing treatment, where 

indicated.  Because these commune health centers already have information 

flowing to and from the academic and hospital community, the Ministry of 

Health, the Provincial Health Bureaus, and the District Health Divisions, a 

national mandate to improve HBV education, screening, vaccination, and 

treatment could efficiently reach the local commune level. According to a 2005 

report on the human resources for healthcare in Viet Nam, almost all of the 

10,769 communes have a health center where commune health workers provide 
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both primary health care and most preventive health care activities. In addition, 

the District Health Divisions already have teams that provide education and 

assistance in specific areas (such as Hygiene and Epidemiological). Thus, these 

health workers at both the commune and district levels could be an invaluable 

resource for this project when properly educated about screening, vaccination, 

and treatment. 

Where necessary, additional health educators can be selected and trained 

in health education on liver disease, so that they can perform person-to-person 

health education activities in such settings as policy makers’ offices, health 

centers, physicians’ offices, pharmacies, and hair salons, as well as group 

education sessions at gathering points such as waiting rooms in hospitals, 

churches, temples, senior centers, community centers, schools, universities, 

music performance, health fairs, and food markets. In addition, the mass media 

can promote awareness via articles in Vietnamese or English language 

newspapers and magazines, posters, pamphlets, flyers, and television or radio 

talk shows. 

Task 2: Training of Health Providers. 

This program will include both regular classroom educational seminars 

and online CME courses. With the collaboration of expert consultants, we will 

design and conduct CME seminars to update and improve the knowledge base of 

medical professionals regarding liver disease. While the classroom setting 

continues to be a popular format for CME, research indicates that it results in a 

significantly lower level of behavior change than the computer-based CME 

approach, often referred to as internet or e-learning CME. Because time 

available to physicians for CME is so limited, the approach must be flexible, 

permitting physician learners to re-review the materials as frequently as desired. 

Online CME courses will consist of a series of e-learning modules for health 

professionals focusing on screening, vaccination, and treatment of HBV, 
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screening and treatment of HCV, and the prevention, early detection and case 

management of liver cancer. The internet CME courses will be available to all 

health professionals nationwide, including physicians, public health 

professionals, pharmacists, and nurses. 

Task 3: Data Collection and Analysis.  

We will create a comprehensive nationwide hepatitis B and C surveillance 

system. There will be targeted active surveillance to collect and monitor data on 

incidence and prevalence of hepatitis B and C virus infection, as well as 

capturing data on other liver diseases such as alcoholic liver disease and non-

alcoholic fatty liver disease. As part of this, the program will include conducting 

scientific samples of the population, using the medical records of hospitals and 

health centers, to collect and analyze data on the incidence and prevalence of all 

of these liver diseases.  

Task 4: Immunization, Screening and Vaccination.  

Screening for hepatitis B will be performed at the Commune Health 

Centers and at the gathering points indicated in Task 1. After the screening, 

recommendations will be made to individuals with negative results who are not 

immune to do the vaccination series either at the Commune Health Center or at 

the office of their primary care physician. Three vaccination shots are required 

within a six-month period. Patients with test results that show that they have 

chronic infection with HBV will be referred to the Commune Health Centers, to 

primary care physicians, or to physician specialists for treatment. 

Task 5: Treatment of CHB and CHC.  

Although there is no current cure for CHB, it can be effectively treated in 

a way that leads to durable viral suppression and reversal of liver disease 

through use of long-term oral antiviral drugs, a growing number of which are 

available, some in inexpensive generic versions, as well as use of short-term 
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injectable antivirals, when needed. Effective treatment can reduce liver damage 

and substantially decrease the risk of progression to cirrhosis, liver cancer, 

death, or the need for liver transplantation. A specific action plan for the 

initiation of liver transplantation is outlined in a separate document. CHC is 

treatable and in some cases curable with the combination of interferon and 

ribavirin. However, with the most common types of HCV that are found in Viet 

Nam, the likelihood of effective treatment (what is called a “sustained 

virological response”) is less likely. In addition, the standard recommended 

therapy, the combination of pegylated interferon with oral ribavirin, continued 

for 24-48 weeks, is expensive.  It is also the cause of potentially serious side 

effects in a few percent of patients which can lessen patients’ willingness to 

complete the treatment series. Educational programs and materials will be 

developed to help ensure that up-to-date information on treating CHB and CHC 

is available to Commune Health Centers, primary care physicians, and physician 

specialists so an appropriate treatment program can be recommended to patients 

who are screened and found to have chronic infection with one or both viruses. 

Task 6: Alcoholic Liver Disease and Fatty Liver Disease. 

Alcoholic liver disease (ALD) is another major contributor to the overall 

burden of liver disease in Viet Nam. Mortality from alcoholic liver disease is 

closely tied to per capita alcohol consumption which recent studies have shown 

is quite high among Vietnamese men. Complete abstinence from alcohol is the 

most effective treatment for ALD although a message of moderation would be a 

key step to decrease unhealthy consumption of alcohol. With less advanced 

disease, abstinence may allow reversal of liver damage. With more advanced 

disease, abstinence may at least help prevent disease progression. Without 

abstinence from alcohol, the majority of people with ALD will eventually 

develop cirrhosis.  When ALD is apparent, it is appropriate for healthcare 

workers to refer patients to counseling and alcohol support groups, where 
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available. ALD in combination with CHB, CHC and/or fatty  liver is an even 

more serious disease. 

In addition, non-alcoholic fatty liver disease is rapidly emerging as a 

serious liver disease in all developing countries. Counseling about healthy eating 

will be one key to decrease the weight trajectory that we see in all countries that 

can contribute to the development of fatty liver. In addition, it will be important 

to educate both the public and health professionals about the need to address 

other risk factors for the development of fatty liver, including type 2 diabetes, 

heart disease, exposure to pesticides, and malnutrition.  Educational materials on 

alcoholic liver disease and non-alcoholic fatty liver disease and resources 

available for addressing them will be developed as part of this project. 

Task 7: Liver Cancer Toolbox.  

We will develop, test and evaluate an educational toolbox of medical 

intervention and educational materials to inform and educate the Vietnamese 

public and their health care providers about the relationship between HBV and 

liver cancer. The toolbox will incorporate Vietnamese culture and medical 

ethics, particularly Hai Thuong Lan Ong’s Ethics for Vietnamese Health 

Professionals. We will use a variety of assessment tools to determine the most 

effective intervention strategies and the best educational messages. 

Task 8: Training of Health Educators.  

We will include as part of our project approaches to improving the 

knowledge, awareness, attitude and behavior of health educators related to the 

high risk of HBV and HCV, and the need for screening for both viruses, 

vaccination against HBV, and treatment for CHB and CHC. We will select, train 

and manage educators and messengers who can plan and perform effective 

intervention tasks, either in community health centers or in outreach activities. 

The goal will be to increase screening, testing and, for HBV, vaccination rates, 
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followed by treatment of CHB and/or CHC, where appropriate, ultimately 

leading to reduction of illness and death rates from these infections. As more 

fully discussed in the section on Task 1, the health educators that are part of the 

current health system will play an important role in carrying out this task. 

 

In addition, where needed, additional health educators may be selected 

among health professionals (such as nurses, pharmacists, physicians, public 

health educators, and social workers) as well as non-health professionals such as 

musicians, singers, teachers, hair stylists, and others who come in contact with 

the public. Health educators will be tested for qualification and performance and 

then will be trained in health education, counseling, health behavior, and cultural 

adaptation. Assessment of existing educational materials and development and 

testing of new materials will be performed to select materials that can be 

effectively used within the constraints of the Vietnamese language, behavior, 

and culture.  Website material delivery will be applied to satisfy on-demand 

printing and the quick download of digital audio-visual and preformatted 

educational tools. 

       Task 9: Cost and Health Care Quality.   

As part of this project, we will work to design and promote methods 

which can manage costs while maintaining quality. Quality must be controlled 

using quality assurance and quality improvement methods including practice 

guidelines, criteria, Joint Commission standards, and indicators. Cost must be 

considered and justified by analyses showing cost/benefit, cost effectiveness, 

and cost to buy one Quality-Adjusted Life Year (QALY). Based on such 

assessments, decisions can be made about which approaches are the worst and 

the best values. 
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Task 10: Project and Performance Evaluation.   

An evaluation expert team will perform process evaluation for each of the 

tasks above, as well as outcome evaluation for the entire project. Both 

qualitative information and quantitative data will be collected, analyzed, and 

reported by the evaluators for adjustment under formative evaluation and for 

final report under a formal/summative evaluation. Convenient samples of 

patients in commune health centers, selected clinics, and selected pharmacies 

who have been screened or vaccinated for hepatitis B will be statistically 

analyzed for effectiveness. Samples of people at the gathering points will be 

selected for pre-post knowledge, attitude, and practice changes. Evaluation 

forms at health education training meetings and health professionals training 

sessions will be analyzed to assess training effectiveness and trainers’ 

performance. Evaluation reports will be submitted during and after the project 

life to indicate the achievement of project goals and objectives.  

 

CONCLUSION 

 

The combined results of an integrated approach to liver disease in Viet 

Nam may significantly help to turn the tide against this disease, preventing HBV 

and HCV infection of the uninfected, providing effective education, prevention 

and treatment of all the causes of liver disease, to the greatest extent possible, 

substantially lowering the risk of HCC, liver failure, and cirrhosis and 

decreasing the need for liver transplantation, thus generally improving the lives 

of affected individuals while greatly reducing the associated healthcare burden. 
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WORLD HEPATITIS ALLIANCE APPLAUDS 

WORLD HEALTH ASSEMBLY DECISION ON VIRAL HEPATITIS 

 
  
Switzerland, Geneva.  Friday 21st May, 2010 – The World Hepatitis Alliance 
has welcomed the agreement of a World Health Organization (WHO) resolution 
on viral hepatitis by the 63rd World Health Assembly in Geneva today.   
  
“Today is a momentous day for the global hepatitis community” said Charles 
Gore, President of the World Hepatitis Alliance.  “This resolution is the result of 
tireless campaigning by hundreds of patient groups around the world.  The 
World Hepatitis Alliance looks forward to working with governments and the 
WHO to begin the urgent task of preventing new infections and providing much 
needed support for the 500 million people living with these diseases 
worldwide.” 
  
For the first time, the resolution recognises the global impact of hepatitis B and 
C – two diseases that kill one million people a year and which to date have not 
received the global attention they deserve.  The World Health Assembly has 
established a robust framework to deliver improvements in prevention, 
diagnosis, treatment and awareness.  The resolution clearly states the need for 
global coordinated action to tackle viral hepatitis backed by dedicated 
resources.  It also provides global endorsement of World Hepatitis Day as the 
primary focus for national and international awareness-raising efforts.   
  

Did You Know? 

o   Approximately 500 million people worldwide are infected with 

hepatitis B or C1 

o   This is over 10 times the number infected with HIV/AIDS2 

o   Over 50% of people infected with viral hepatitis live in countries 

where there is no free testing3  

o   Between them hepatitis B and C kill one million people a year1 
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o   One in every three people on the planet has been exposed to either 

or both viruses 

  

World Hepatitis Alliance 
The World Hepatitis Alliance provides global leadership and supports action 
that will halt the death toll and improve the lives of people living with chronic 
viral hepatitis B and C.  Through better awareness, prevention, care, support and 
access to treatment, our ultimate goal is to work with governments to eradicate 
these diseases from the planet.   
  
The World Hepatitis Alliance is a Non-Governmental Organisation representing 
more than 280 hepatitis B and C patient groups from around the world.  The 
World Hepatitis Alliance is governed by a representative board elected by 
patient groups from seven world regions: Europe, Eastern Mediterranean, 
Africa, North America, Latin America, Australasia and Western Pacific. For 
further information visit: www.worldhepatitisalliance.org     

World Hepatitis Alliance - Seeking a world without viral hepatitis B and 

C. 
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Ông Bernard Burke, Đồng Chủ Tịch và ông George Saxton, Giám Đốc Điều Hành  
Hội Đồng Kết Nghĩa Thành Phố Huynh Đệ trao tặng Bác Sĩ Bùi Duy Tâm tấm plaque  

ghi nhận sự đóng góp đáng khen ngợi vào công cuộc ngăn ngừa và chữa trị  
bệnh viêm gan B/C và bệnh ung thư gan tại Việt Nam(San Francisco- May 27,2010) 
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Ông Kenneth Fairfax,Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh trao tặng  
Bác Sĩ Bùi Duy Tâm "GIẢI THƯỞNG NHÂN ĐẠO"(Humanitarian Award) của bà  

Nancy Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ (Speaker of the US House of Representatives) để 
ghi nhận những đóng góp vượt bực vô giá cho Cộng Đồng (San Francisco-May 27,2010).  
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From left: Bernard Burke, Co-Chair, Sister City Committee, Kenneth Fairfax, Consul 
General for the USA in HCMC, Dr.Bùi DuyTâm, George Saxton, Executive Director, 

SF-HCMC Sister City Committee. 
 
 


