Gói thầu số 2020/04: Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông cho dự án ACT5 - Chẩn
đoán và điều trị nhằm chấm dứt bệnh lao.
Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock (Woolcock) đang tìm kiếm công ty truyền thông hoặc chuyên gia xây
dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông cộng đồng cho Dự án ACT5 - Chẩn đoán và điều trị nhằm chấm
dứt bệnh lao với các yêu cầu được mô tả chi tiết theo bản mời thầu đính kèm.
Woolcock sẽ lựa chọn đơn vị/cá nhân cung cấp dựa trên cơ sở kinh nghiệm và giá chào thầu. Nhà thầu
cần đưa ra hồ sơ năng lực và báo giá cho các chi phí thực tế và phù hợp với gói dịch vụ cung cấp. Hồ sơ
này sẽ là một trong các tiêu chuẩn đánh giá quan trọng trên bảng chấm điểm hồ sơ dự thầu, bao gồm
phương pháp tiếp cận hiệu quả về chi phí để hoàn thành dịch vụ.
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2020
Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến gói thầu, Quý Công ty vui lòng gửi câu hỏi tới địa chỉ email
thuanh.nguyen@sydney.edu.au. Vui lòng không liên hệ với bất cứ nhân viên nào khác của Woolcock về
gói thầu này để đảm bảo sự minh bạch.
Cách thức tham gia: Nếu quan tâm và muốn tham gia gói thầu này, Quý Công ty vui lòng nộp hồ sơ qua
đường link dưới dây:
https://airtable.com/shrcSdbEiGZFqBSCi
Hồ sơ dự thầu bao gồm:
-

Hồ sơ năng lực của các nhân lực chủ chốt chịu trách nhiệm gói thầu, bao gồm thông tin và sản
phẩm của các hợp đồng tương tự đã thực hiện.

-

Giấy phép đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với gói thầu tham gia (đối với công ty nộp
thầu).

-

Đề xuất phương án thực hiện gói thầu, trong đó ghi thời gian thực hiện và kết quả kì vọng có thể
đạt được

-

Báo giá cho toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. Giá dự thầu được chào bằng VNĐ.
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GÓI THẦU SỐ 2020/04
GIỚI THIỆU
Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock, Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đã đăng ký với Ủy ban
Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009.
Hoạt động chủ yếu của chúng tôi là triển khai một số nghiên cứu lớn về dịch tễ học, can thiệp cộng đồng
và thử nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực y tế, hợp tác với Chương trình Lao Quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung
ương, Bệnh viện Bạch Mai, cùng một số Viện nghiên cứu và nhiều trường đại học tại Việt Nam.
Hiện tại, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock có hơn 50 nhân viên toàn thời gian và 3 văn phòng chính
thức tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau.
Dự án ACT5 là dự án được thực hiện để đánh giá tính hiệu quả và an toàn của việc phổ cập chẩn đoán và
điều trị lao tiềm ẩn kết hợp với thực hiện chủ động phát hiện các ca mắc lao trong việc làm giảm tỷ lệ mắc
lao trong cộng đồng. Mục đích của việc mở gói thầu này là thu hút, tìm kiếm các nhà thầu/cá nhân có
năng lực, trách nhiệm để cung cấp chiến lược truyền thông cho dự án ACT5 nhằm quảng bá để người dân
sống tại Cà Mau biết, hiểu, tin tưởng và tham gia vào chương trình sàng lọc và điều trị lao tiềm ẩn.
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Woolcock tìm kiếm một đơn vị/chuyên gia truyền thông giúp xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông
cho dự án ACT5.
Mục tiêu: quảng bá cho người dân sống tại Cà Mau biết, hiểu, tin tưởng và tham gia vào chương trình
sàng lọc và điều trị lao tiềm ẩn.
Đối tượng: Người dân tại 104 ấp có triển khai can thiệp của nghiên cứu (và chỉ giới hạn ở khu vực này,
không tác động tới các nhóm ngoài khu vực)
KPI:
-

Ít nhất 90% người dân tham gia sàng lọc lao tiềm ẩn

-

Ít nhất 80% người dân hoàn thành điều trị (tức là phải hoàn thành tất cả các bước sàng lọc, nhận
thuốc đủ 16 tuần).

Thời gian thực hiện dự kiến: 2/2021 – 12/2023
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ACT5
1.

Tên dự án: ACT5 - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHẰM CHẤM DỨT BỆNH LAO

2.

Thời gian thực hiện: 2021 - 2023

3.

Lý do thực hiện dự án:
•

Lao là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Việt Nam đang nằm trong
20 nước có gánh nặng về lao cao nhất thế giới.

•

Khoảng 40% dân số Việt Nam bị nhiễm lao tiềm ẩn và đây là 1 trong các nguồn phát sinh các
ca lao mới mắc. Nhiễm lao tiềm ẩn tức là cơ thể có vị khuẩn lao nhưng vi khuẩn ở trạng thái
không hoạt động, không gây bệnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi, vi khuẩn bị kích hoạt và gây
bênh, chủ yếu là lao phổi. Ngoài ra có thể gây lao hạch, lao xương…

•

Hiện nay Việt Nam mới chỉ phát hiện và điều trị người mắc bệnh lao nhưng chưa điều trị nhiễm
lao tiềm ẩn.

•

Điều trị lao tiềm ẩn sẽ giúp người dân tránh bị mắc bệnh lao, tránh phải điều trị kéo dài bằng
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thuốc có độc tính lớn.
4.

Mục tiêu: Sàng lọc và điều trị lao tiềm ẩn cho toàn bộ người dân (người lớn + trẻ trên 2 tuổi) ở
104 ấp được chọn ngẫu nhiên tại các huyện và thành phố Cà Mau.

5.

Hoạt động:
Chương trình sàng lọc và điều trị gồm nhiều bước như sau:
•

Đến nhà người dân để hỏi về triệu chứng nghi mắc lao, thực hiện xét nghiệm (tiêm trong da),
quay lại đọc kết quả sau 48-96 tiếng. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lấy mẫu đàm để
làm thêm xét nghiệm.

•

Mời người có kết quả xét nghiệm dương tính ra điểm tập trung trong ấp đó khám bệnh, chụp
Xquang phổi, xét nghiệm máu.

•

Nếu người dân đủ tiêu chuẩn, dự án sẽ được cấp thuốc điều trj miễn phí. Dự án sẽ phát thuốc
và xét nghiệm máu (nếu cần) hàng tuần trong 16 tuần.

Thuốc điều trị là loại kháng sinh đang sử dụng ở Việt Nam (thuốc phổ biến). Thuốc cũng được sử
dụng rộng rãi trên thế giới để điều trị lao tiềm ẩn và một số bệnh nhiễm trùng khác.
Tác dụng phụ nghiêm trọng thường gặp là ngộ độc gan, tuy nhiên chiếm tỷ lệ rất thấp và thường
xảy ra khi sử dụng đồng thời liều lượng lớn rượu/bia. Ngoài ra, trong giai đoạn đầu dùng thuốc
bệnh nhân thường có 1 số phản ứng nhẹ: nóng trong người, trào ngược dạ dày (nhóm có sẵn bệnh
nền), chóng mặt. Những triệu chứng này sẽ thuyên giảm sau 1-2 tuần dùng thuốc.
Những bệnh nhân có bệnh lý nền: cao huyết áp, tiểu đường cần theo dõi tình trạng huyết áp và
đường huyết trong 2-4 tuần đầu dùng thuốc để điều chỉnh hàm lượng thuốc điều trị bệnh nền.
Nhóm bệnh nhân có bệnh nền là nhóm quan trọng, cần điều trị song song Lao tiềm ẩn do hệ miễn
dịch suy giảm có khả năng phát triển thành bệnh Lao.
Đơn vị thực hiện:
•

Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã hội Cà Mau (phụ trách chương trình lao của tỉnh Cà Mau)

•

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock

Hoạt động được Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Cà Mau, Hội đồng Y đức Sydney phê duyệt.
Lợi ích với người dân:

6.

•

Được sàng lọc lao và lao tiềm ẩn bằng phương pháp hiện đại nhất.

•

Được điều trị lao tiềm ẩn bằng thuốc có chất lượng, phác đồ ngắn (4 tháng so với phác đồ 9
tháng chuẩn của chương trình lao quốc gia), được theo dõi trong suốt quá trình điều trị.

•

Toàn bộ xét nghiệm, khám lâm sàng, điều trị, theo dõi đều miễn phí.

•

Bảo vệ sức khỏe người dân, giảm nguy cơ tiến triển từ lao tiềm ẩn thanh lao hoạt động cho
người dân, đồng thời bảo vệ trẻ em, người già khỏi sự lây lan vi khuẩn lao trong cộng đồng.

Vấn đề gặp phải của chương trình sàng lọc thí điểm:
Nhiều người dân không tham gia một số bước trong chương trình sàng lọc và điều trị. Theo kết
quả thí điểm của dự án tại 2 ấp, chỉ 70,6% người dân tham gia xét nghiệm ban đầu. Chỉ 80.6% hoàn
thành khám bệnh; 91,7% đồng ý điều trị. Ngoài ra, trong số người được điều trị thì chỉ có 52,6%
uống đủ thuốc cho tới 6 tuần (giảm nhanh nhất trong 4 tuần đầu). Dự kiến rằng số người hoàn
thanh liệu trình điều trị trong 16 tuần sẽ còn thấp hơn nữa (mỗi ngày uống 1 lần trong 16 tuần).
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Biểu đồ 1: Số người dân tham gia các bước trong chương trình sàng lọc và điều trị lao tiềm ẩn
Theo thông tin trao đổi với người dân, lý do chính của việc người dân không tham gia là:
•

Không tin vào kết quả xét nghiệm

•

Không có triệu chứng cụ thể, không đặt niềm tin hiệu quả điều trị

•

Người dân không đủ tin tưởng chương trình, sợ thuốc rởm, không rõ nguồn gốc

•

Ảnh hưởng từ thói quen sử dụng rượu, không đồng ý bỏ rượu khi tham gia điều trị

•

Sợ uống thuốc bị tác dụng phụ. Thực tế nhiều người uống bị mệt, nóng trong người, ... Tuy
nhiên, thuốc này hầu như không có tác dụng phụ, có thể do tâm lý lo lắng của người dân nên
cảm thấy bị bệnh.

•

Người dân khác, bác sĩ tư khuyên là ko nên uống.

•

Ảnh hưởng từ một số chương trình khác mang tính chất lừa đảo từ địa phương: bán hàng thực
phẩm chức năng, bán đồ trả góp sau khi mời tham gia chương trình khuyến mãi, ...
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