
Quality Control Improves TB Rates 

Kiểm soát chất lượng cải thiện tỷ lệ bệnh lao 

 

A new study shows that redesigning medical services for tuberculosis can dramatically 

reduce the death rate. The research was conducted in a local health district in the West 

African nation of Togo. 

Một nghiên cứu mới cho thấy việc thiết kế lại các dịch vụ y tế để điều trị bệnh lao có thể 

làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Nghiên cứu này được tiến hành tại một khu y tế địa 

phương thuộc quốc gia Tây Phi Togo. 

 

TB is blamed for two million deaths every year. Most of them are in developing countries. 

It’s also the second leading cause of death among infectious diseases. 

Bệnh lao là nguyên nhân khiến cho hai triệu người chết mỗi năm. Hầu hết trong số họ 

sinh sống ở các nước đang phát triển. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trong 

số các bệnh truyền nhiễm. 

 

Over the years, TB and HIV have been closely linked because TB easily infects those 

with weakened immune systems. Also, new drug resistant strains of TB have arisen, often 

making treatment difficult and painful and sometimes ineffective. 

Qua nhiều năm, bệnh lao và HIV có liên quan chặt chẽ vì bệnh lao dễ lây nhiễm những 

người có hệ thống miễn dịch suy yếu. Ngoài ra, các chủng kháng thuốc mới của bệnh lao 

đã xuất hiện, thường gây khó khăn và đau đớn trong lúc điều trị và đôi khi không có hiệu 

quả. 

 



But a study in Togo reports a 10 percent drop in TB deaths following changes in services 

in the Lacs Health District. It’s located in the country’s southern Maritime Region. 

Nhưng một nghiên cứu ở Togo báo cáo số ca tử vong  do bệnh  lao đã giảm 10%  sau 

những thay đổi về dịch vụ tại khu  y tế Lacs, khu vực nằm ở vùng biển phía Nam của đất 

nước này. 

 

 

 

Dr. Kossivi Afanvi works for Togo’s Ministry of Health. He was health director of the 

Lacs District from 2008 to 2015. He said when he arrived there was much rooms for 

improvement in the treatment of TB. 

Tiến sĩ Kossivi Afanvi làm việc cho Bộ Y tế Togo. Ông là giám đốc y tế của khu y tế 

Lacs từ năm 2008 đến năm 2015. Ông cho biết khi đến nơi này có quá nhiều phòng cần 

được cải thiện để điều trị lao. 

 

“The treatment rate of tuberculosis was very, very low at 80 percent. And the death rate 

was very, very high at 13 percent.” 

"Tỷ lệ điều trị lao phổi ở mức cực kỳ thấp 80%, trong khi tỷ lệ tử vong lại lên tới 13%. " 

 

Afanvi is the lead author of the Togo study appearing in BMJ Quality Improvement 

Reports. He had received training from the Boston-based Institute for Healthcare 

Improvement, a non-profit organization. In 2012, Afanvi implemented – what’s called -- 

a System Quality Improvement Model in Lacs. 



Afanvi là tác giả chính của nghiên cứu Togo xuất hiện trong Báo cáo Cải thiện Chất 

lượng của tập đoàn BMJ. Ông đã được đào tạo tại Viện nghiên cứu cải thiện chăm sóc 

sức khoẻ có trụ sở tại Boston, một tổ chức phi lợi nhuận. Trong năm 2012, Afanvi đã 

triển khai - cái được gọi là - một Mô hình Cải thiện Chất lượng Hệ thống tại Lacs. 

 

“So, we decided to increase the treatment success rate to at least 85 percent and to reduce 

the mortality rate to five percent,” he said. 

Ông cho biết "Vì vậy, chúng tôi quyết định nâng cao tỉ lệ thành công điều trị lên ít nhất là 

85 phần trăm và để giảm tỉ lệ tử vong xuống còn 5 phần trăm". 

 

Two years later, the program exceeded its goals. The mortality rate quickly fell from 13 

to three percent. And by the time he took a new job early this year, he said there were no 

TB deaths in Lacs District. 

Hai năm sau, chương trình đã vượt quá mong đợi. Tỷ lệ tử vong nhanh chóng giảm từ 13% 

xuống còn 3%. Và đến thời điểm ông đảm nhận một công việc mới vào đầu năm nay, ông 

nói rằng không có người tử vong vì bệnh lao ở khu y tế Lacs. 

 

There’s a hospital and more than 30 health clinics in Lacs. The model called for 

increasing TB screening in every location where there was a registered nurse. If a test is 

positive, it’s followed by intensive treatment. 

Có một bệnh viện và hơn 30 trạm y tế ở Lacs. Mô hình đòi hỏi tăng cường xét nghiệm 

Lao phổi ở tất cả các địa điểm có ít nhất 01 y tá lưu trú. Nếu xét nghiệm dương tính, việc 

điều trị chuyên sâu sẽ là bước tiếp theo. 

 



What’s more, screening was also done for HIV. Treating those infected with the AIDS 

virus can strengthen their immune systems and in turn make them better able to defend 

against TB. 

Hơn nữa, việc sàng lọc cũng đã được thực hiện đối với HIV. Đối xử với những người 

mắc bệnh AIDS có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của họ và từ đó giúp họ có khả 

năng phòng chống bệnh lao tốt hơn. 

 

Dr. Afanvi is now in charge of the neighboring Vo Health District, where he’s also 

implemented the System Quality Improvement Model. 

Tiến sĩ Afanvi hiện đang phụ trách Khu Y tế lân cận, Vo Vùng, nơi ông cũng đang triển 

khai Mô hình Cải thiện Chất lượng Hệ thống. 

 

“In my new district, I decided to use the model to manage other programs. I came here in 

February and according to the immunization program the rate was at 75 [percent].But 

actually we are at 91 [percent] for vaccinating or immunizing children,” he said. 

Ông cho biết: "Ở khu vực mới của tôi, tôi đã quyết định sử dụng mô hình này để quản lý 

các chương trình khác. Tôi đến đây vào tháng Hai và theo chương trình tiêm chủng thì tỷ 

lệ này là 75 % .Nhưng tỷ lệ tiêm vắc-xin hay tiêm chủng cho trẻ em thực sự đã đạt 91%.” 

 

And the TB death rate has also dropped sharply in Vo. 

Và tỷ lệ tử vong do bệnh lao cũng giảm mạnh ở Vo. 

 



Afanvi has recommended to Togo’s Ministry of Health that the model be applied to the 

entire country. He’s working on a doctorate on public health using the quality 

improvement model. Dr. Afanvi is also seeking a fellowship at the Institute for 

Healthcare Improvement. 

Afanvi đã đề nghị với  Bộ Y tế Togo rằng mô hình này nên được áp dụng cho cả nước. 

Ông đang làm luận án tiến sĩ về việc ứng dụng mô hình nâng cao chất lượng này trong y 

tế cộng đồng. Bác sĩ Afanvi cũng đang theo đuổi một học bổng tại Học Viện cải thiện Y 

tế. 

TB: Tuberculosis: Bệnh lao 


