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Lời cảm ơn

Trong quá trình chuẩn bị cho bản chiến lược cập nhật này trong hai năm qua, 
bản thảo đã được gửi đến các Quốc gia thành viên thuộc sáu khu vực của Tổ 
chức y tế Thế giới (TCYTTG), 20 Trung tâm hợp tác về Y học cổ truyền của 
TCYTTG, 22 thành viên của Ban cố vấn chuyên môn về Y học cổ truyền của 
TCYTTG, các tổ chức nghề nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực Y học cổ truyền, đặc 
biệt là 05 tổ chức phi chính phủ đã xây dựng quan hệ chính thức hay quan hệ 
hợp tác với TCYTTG, và ba cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) – Tổ chức Sở 
hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức 
Nông nghiệp và Lương thực (FAO) Liên Hiệp Quốc (LHQ), để lấy ý kiến đánh giá 
và góp ý. Bản Chiến lược cũng đã được hưởng lợi từ kinh nghiệm và chuyên 
môn của các cơ quan tổ chức đó. Bốn cuộc họp của Nhóm công tác kỹ thuật 
(TWG) đã được tổ chức để chỉnh sửa lại bản dự thảo. Các chuyên gia và đại 
diện chính phủ từ 6 khu vực của TCYTTG đã được mời tham gia các cuộc họp 
của Nhóm công tác kỹ thuật. Các cố vấn khu vực về Y học cổ truyền trong 6 khu 
vực của TCYTTG và các đơn vị hay Vụ chuyên môn có liên quan thuộc TCYTTG 
đã được hỏi ý kiến và cung cấp tài liệu. Thông tin từ báo cáo của 129 quốc gia 
và các nguồn khác đã hỗ trợ cho việc xây dựng bản chiến lược.

Thành viên của nhóm soạn thảo gồm A. Burton, T. Falkenberg, M. Smith, Q. 
Zhang và X. Zhang. Các cựu Vụ trưởng vụ Chính sách Hệ thống y tế và Nhân 
lực, T.  Boerma và W. Lerberghe, đã hướng dẫn và cung cấp thông tin cho việc 
xây dựng chiến lược. Điều phối viên Chương trình Y học cổ truyền và Bổ sung, 
Q. Zhang, đảm nhận việc hiệu đính và biên tập tài liệu. E. Asio và Y. Maruyama 
hỗ trợ công tác thư ký.

Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã hỗ trợ tài chính cho việc xây 
dựng tài liệu này. Chính quyền đặc khu Hồng Kông, CHND Trung Hoa, và Trung 
tâm hợp tác về Y học cổ truyền của TCYTTG tại Hồng Kông đã cung cấp hỗ trợ 
kỹ thuật, tài chính và hậu cần cho các cuộc họp của ba nhóm công tác kỹ thuật, 
cho việc xây dựng và in ấn tài liệu.

TCYTTG ghi nhận và cảm ơn tất cả các chính phủ, cơ quan, tổ chức và chuyên 
gia nói trên.
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Lời tựa

Trên khắp thế giới, y học cổ truyền (YHCT) hoặc là chỗ dựa chính hoặc như 
một thành phần bổ sung cho cung ứng chăm sóc sức khỏe. Ở một số nước, 
y học cổ truyền hay y học phi chính thống có thể được gọi là y học bổ sung 
(YHBS). Nghị quyết của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) về Y học cổ truyền 
(WHA62.13), được thông qua năm 2009, yêu cầu Tổng giám đốc TCYTTG phải 
cập nhật Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002-2005, trên cơ sở tiến 
bộ của các quốc gia và những thách thức mới hiện nay trong lĩnh vực y học cổ 
truyền. Vì thế, Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2014-2023 đánh giá 
lại và dựa trên Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002–2005, và đặt 
phương hướng cho YHCT và YHBS (YHCT&BS) trong thập niên tới.

YHCT&BS là thành phần quan trọng song thường chưa được đánh giá đúng 
mức trong chăm sóc sức khỏe. YHCT&BS hiện diện ở hầu như mọi quốc gia 
trên thế giới và nhu cầu về dịch vụ YHCT&BS ngày càng gia tăng. YHCT, với 
chất lượng, tính an toàn và hiệu quả đã được chứng minh, đóng góp cho mục 
tiêu đảm bảo cho mọi người đều được tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Ngày nay 
có nhiều nước đã công nhận sự cần thiết phải xây dựng một cách tiếp cận chặt 
chẽ, tổng hợp đối với chăm sóc sức khỏe, để chính phủ, người hành nghề y tế, 
và quan trọng nhất là người sử dụng dịch vụ y tế, được tiếp cận YHCT&BS một 
cách an toàn, tôn trọng, tiết kiệm và có hiệu quả kinh tế. Một chiến lược toàn 
cầu nhằm củng cố sự kết hợp, quản lý và giám sát YHCY&BS phù hợp sẽ rất 
có ích đối với những nước muốn xây dựng một chính sách chủ động cho thành 
phần quan trọng – và thường mạnh mẽ và không ngừng mở rộng này – của y tế. 

Đã có nhiều thay đổi từ khi bản chiến lược toàn cầu trước đây được công bố 
năm 2002. Nhiều nước đã dần phải công nhận những đóng góp của YHCT&BS 
đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của các cá nhân, và đối với sự toàn diện 
của hệ thống y tế nước mình. Ngày nay Chính phủ và người tiêu dùng ở các 
nước không chỉ quan tâm đến thuốc thảo dược, mà đã bắt đầu xem xét các 
khía cạnh của thực hành YHCT&BS và những người hành nghề YHCT&BS, 
xem liệu những khía cạnh đó có nên được kết hợp vào cung ứng dịch vụ y tế 
hay không. Để đáp ứng nhu cầu mới đó, và đáp ứng Nghị quyết WHA62.13 về 
YHCT, mới đây TCYTTG đã cập nhật các mục tiêu của Chương trình Y học cổ 
truyền.
 
Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2014-2023 sẽ giúp các nhà lãnh đạo 
y tế xây dựng các giải pháp có thể đóng góp cho tầm nhìn rộng lớn hơn về nền 
y tế được cải thiện và quyền tự chủ của bệnh nhân. Chiến lược này nhằm hai 
mục tiêu chính: hỗ trợ các Quốc gia thành viên khai thác khả năng đóng góp 
của YHCT&BS đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và nền y tế lấy con người 
làm trung tâm, và tăng cường sử dụng YHCT an toàn và hiệu quả thông qua 
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việc quản lý các sản phẩm YHCT, thực hành YHCT&BS và người hành nghề 
YHCT&BS. Những mục tiêu đó sẽ đạt được bằng cách triển khai 3 mục tiêu 
chiến lược: 1) xây dựng cơ sở tri thức và xây dựng các chính sách quốc gia; 2) 
tăng cường tính an toàn, chất lượng và hiệu quả thông qua công tác quản lý; và, 
3) thúc đẩy bao phủ y tế toàn dân bằng cách lồng ghép các dịch vụ YHCT&BS 
và thực hành tự chăm sóc sức khỏe vào hệ thống y tế quốc gia.

Việc cập nhật và củng cố chiến lược đã cho phép TCYTTG có được hiểu biết 
tốt hơn về cách thức để đẩy mạnh việc kết hợp YHCT&BS vào các hệ thống y 
tế trên phạm vi toàn cầu. Tôi hy vọng Chiến lược này sẽ cung cấp cho các Quốc 
gia thành viên một lộ trình để đạt được thành công hơn nữa trong quy hoạch 
chiến lược YHCT&BS của mình.

Tôi rất vui mừng được giới thiệu Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 
2014-2023. Tôi tin chắc rằng chiến lược này sẽ là công cụ quý giá cho chính phủ 
các nước, cho các nhà quy hoạch hệ thống y tế và người hành nghề y, và – điều 
quan trọng nhất - là nó sẽ mang lại lợi ích cho các cá nhân để tìm được đúng 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đúng thầy thuốc, và đúng lúc.

       Ts. Margaret Chan
       Tổng Giám đốc   
 

Lời tựa
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Những từ viết tắt sử dụng trong tài liệu này 

AFRO – Văn phòng TCYTTG khu vực châu Phi

AMRO/PAHO – Văn phòng TCYTTG khu vực châu Mỹ

EMRO – Văn phòng TCYTTG khu vực Đông Địa Trung Hải

EURO – Văn phòng TCYTTG khu vực châu Âu

IRCH – Mạng lưới Hợp tác quản lý quốc tế cho thuốc thảo dược 

CSSKBĐ – Chăm sóc sức khỏe ban đầu

SEARO – Văn phòng TCYTTG khu vực Đông Nam Á 

BPYTTD – Bao phủ y tế toàn dân 

WHA – Đại hội đồng Y tế Thế giới

WHO – Tổ chức Y tế Thế giới

WIPO – Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới 

WPRO – Văn phòng TCYTTG khu vực Tây Thái Bình Dương

WTO – Tổ chức Thương mại Thế giới
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Tóm tắt nội dung

Y học cổ truyền (YHCT) là một bộ phận quan trọng và thường chưa được đánh 
giá đúng mức trong dịch vụ y tế. Ở một vài nước, y học cổ truyền hay y học phi 
chính thống có thể được gọi là y học bổ sung (YHBS). YHCT từ lâu đã được 
sử dụng để duy trì sức khỏe, dự phòng và điều trị bệnh, nhất là bệnh mạn tính.

Tài liệu Chiến lược Y học cổ truyền (YHCT) của TCYTTG, 2014–2023 được xây 
dựng để đáp ứng nghị quyết về Y học cổ truyền (WHA62.13) (1) của Đại hội 
đồng Y tế Thế giới. Mục tiêu của chiến lược này là hỗ trợ các Quốc gia thành 
viên trong việc:

 ■ khai thác khả năng đóng góp của YHCT đối với sức khỏe thể chất, tinh thần 
và nền y tế lấy con người làm trung tâm;

 ■ thúc đẩy việc sử dụng YHCT an toàn và hiệu quả bằng cách quản lý, nghiên 
cứu và lồng ghép các sản phẩm YHCT, người hành nghề YHCT và thực 
hành YHCT vào hệ thống y tế, nếu phù hợp.

Mục đích của Chiến lược này là hỗ trợ các Quốc gia thành viên xây dựng những 
chính sách chủ động và triển khai thực hiện các kế hoạch hành động nhằm tăng 
cường vai trò của YHCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chiến lược này 
dựa trên Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002–2005, đánh giá lại tình 
hình YHCT trên toàn cầu và ở các Quốc gia thành viên, và đặt ra bốn mục tiêu 
chính: 

 ■ chính sách — lồng ghép YHCT trong các hệ thống y tế quốc gia, nếu khả 
thi, bằng cách xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách và chương 
trình quốc gia về YHCT.

 ■ an toàn, hiệu quả và chất lượng — tăng cường tính an toàn, hiệu quả 
và chất lượng của YHCT bằng cách mở rộng cơ sở tri thức và cung cấp 
hướng dẫn về các tiêu chuẩn quản lý và đảm bảo chất lượng.

 ■ tiếp cận — tăng cường tính sẵn có và sự hợp lý về giá cả của YHCT, nhấn 
mạnh vào khả năng tiếp cận cho các nhóm nghèo.

 ■ sử dụng hợp lý — vận động thầy thuốc và người tiêu dùng sử dụng YHCT 
phù hợp một cách đúng đắn trong trị liệu.
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Mặc dù đã có tiến bộ đáng kể trong việc triển khai chiến lược về YHCT trên thế 
giới, các Quốc gia thành viên vẫn tiếp tục gặp phải những thách thức về:

 ■ xây dựng và thi hành chính sách và quy định;

 ■ lồng ghép, đặc biệt là xác định và đánh giá các chiến lược và tiêu chí cho 
việc lồng ghép YHCT vào hệ thống y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban 
đầu (CSSKBĐ);

 ■ an toàn và chất lượng, nhất là công tác đánh giá sản phẩm và dịch vụ, trình 
độ của người hành nghề YHCT, phương pháp và tiêu chí để đánh giá  hiệu 
quả;

 ■ khả năng kiểm soát và quản lý quảng cáo và tuyên bố về công dụng của 
YHCT và YHBS (YHCT&BS);

 ■ nghiên cứu phát triển;

 ■ giáo dục và đào tạo người hành nghề YHCT&BS;

 ■ thông tin và  truyền thông, như chia sẻ thông tin về chính sách, quy định, 
mô tả dịch vụ và số liệu nghiên cứu, hoặc có được các nguồn thông tin 
khách quan đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Bản chiến lược mới này được xây dựng để giải quyết những thách thức trên. 
Nó đòi hỏi các Quốc gia thành viên phải xác định rõ tình hình YHCT&BS ở nước 
mình, sau đó xây dựng và thi hành các chính sách, quy định và hướng dẫn trên 
cơ sở thực tiễn tại nước mình. Các Quốc gia thành viên có thể đối phó với 
những thách thức này bằng cách tổ chức hoạt động trong ba lĩnh vực chiến 
lược sau:

1.   xây dựng cơ sở tri thức nhằm tạo điều kiện quản lý YHCT&BS một cách 
tích cực bằng các chính sách quốc gia phù hợp nắm bắt được và công 
nhận vai trò và tiềm năng của YHCT&BS.

2.   tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn, sử dụng YHCT&BS hợp lý và 
hiệu quả bằng cách quản lý sản phẩm, thực hành, và người hành nghề 
thông qua công tác giáo dục và đào tạo về YHCT&BS, phát triển kỹ 
năng, dịch vụ và liệu pháp điều trị.

3.   thúc đẩy bao phủ y tế toàn dân bằng cách lồng ghép các dịch vụ 
YHCT&BS vào hệ thống cung ứng dịch vụ y tế và thực hành tự chăm 
sóc sức khỏe bằng cách tận dụng khả năng đóng góp của YHCT&BS để 
cải thiện dịch vụ y tế và tình trạng sức khỏe, và bằng cách đảm bảo cho 
người sử dụng có thể có được những lựa chọn đúng đắn về tự chăm 
sóc sức khỏe cho mình.

Tóm tắt nội dung
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Với mỗi mục tiêu, bản chiến lược sẽ xác định một số hành động để hướng dẫn 
các Quốc gia thành viên, các đối tác và bên hữu quan, và TCYTTG. Chiến lược 
này hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong công tác thiết kế và triển khai thực 
hiện một kế hoạch chiến lược phù hợp với năng lực, ưu tiên, quy định pháp 
luật liên quan và hoàn cảnh mỗi quốc gia. Mục tiêu của Chiến lược là hỗ trợ các 
Quốc gia thành viên trong việc xác định và ưu tiên các nhu cầu của mình, đảm 
bảo cung ứng dịch vụ hiệu quả, hỗ trợ xây dựng các quy định và chính sách 
phù hợp, và để đảm bảo những sản phẩm và thực hành đó được áp dụng một 
cách an toàn.

Theo dự kiến, TCYTTG sẽ tiến hành đánh giá công tác triển khai thực hiện 
Chiến lược này vào khoảng giữa kỳ. Việc đánh giá giữa kỳ là rất quan trọng, 
để đảm bảo Chiến lược vẫn phù hợp và kịp thời khi TCYTTG và các bên hữu 
quan chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của 5 năm cuối trong kỳ hạn 
của chiến lược.
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1. Giới thiệu

Ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ y tế và công 
chúng đang phải vật lộn với các vấn đề về an toàn, hiệu quả, chất lượng, tính 
sẵn có, việc duy trì và quản lý y học cổ truyền và bổ sung (YHCT&BS). YHCT&BS 
tiếp tục được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước, và mức độ sử dụng loại hình y học 
này đang tăng nhanh chóng ở các nước khác. Đồng thời, sự quan tâm đối với 
YHCT&BS đã mở rộng, không chỉ giới hạn ở các sản phẩm, mà còn chú trọng 
vào việc thực hành và người hành nghề YHCT&BS. Do đó TCYTTG đã tiến hành 
phân tích toàn diện tình hình YHCT&BS hiện nay trên thế giới và làm việc với các 
chuyên gia để xây dựng Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2014–2023, 
với mục đích giải quyết một số trong những vấn đề quan trọng đó. Để giúp hiểu 
Chiến lược này một cách dễ dàng hơn, Ô 1 dưới đây đưa ra định nghĩa về y học 
cổ truyền (YHCT), y học bổ sung (YHBS) và YHCT&BS.

Ô 1: Định nghĩa về YHCT&BS 

Y học cổ truyền (YHCT):
Y học cổ truyền có một lịch sử lâu dài. Đó là tổng hợp các tri thức, kỹ 
năng và thực hành trên cơ sở những lý thuyết, đức tin và kinh nghiệm 
bản địa của những nền văn hóa khác nhau, có thể giải thích được hoặc 
không, được sử dụng để duy trì sức khỏe, cũng như trong dự phòng, 
chẩn đoán, cải thiện hoặc điều trị bệnh tật về thể chất và tinh thần. 
(http://www.who.int/medicines/ areas/traditional/definitions/en/).

Y học bổ sung (YHBS):
Thuật ngữ “y học bổ sung” hay “y học thay thế” được dùng để chỉ một 
tập hợp rộng rãi những thực hành chăm sóc sức khỏe không phải là 
thành phần của tập quán hoặc y học chính thống của quốc gia đó, và 
không được kết hợp hoàn toàn vào hệ thống y tế chính thống. Ở một số 
nước hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho thuật ngữ y học cổ 
truyền. (http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/).

Y học cổ truyền và bổ sung (YHCT&BS):
YHCT&BS kết hợp hai thuật ngữ YHCT và YHBS, bao gồm cả sản phẩm, 
thực hành và người hành nghề YHCT và YHBS.
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YHCT&BS trên thế giới

YHCT&BS được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được coi trọng vì nhiều lý 
do. Tại Hội nghị quốc tế về Y học cổ truyền các nước Đông Nam Á tháng 2/ 
2013, Tổng Giám đốc TCYTTG, Tiến sĩ Margaret Chan, tuyên bố “thuốc y học 
cổ truyền, với chất lượng, sự an toàn, và hiệu quả đã được chứng minh, góp 
phần đạt được mục tiêu đảm bảo tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi 
người. Đối với nhiều triệu người thì thuốc thảo dược, các phương pháp chữa 
trị cổ truyền, và thầy lang là nguồn cung cấp chăm sóc sức khỏe chủ yếu và đôi 
khi là duy nhất. Loại hình chăm sóc sức khỏe đó có ngay gần nhà, dễ tiếp cận 
và vừa túi tiền. Đó cũng là loại hình chăm sóc sức khỏe phù hợp về văn hóa 
và được nhiều người tin tưởng. Giá cả chấp nhận được của phần lớn các loại 
thuốc cổ truyền khiến chúng hấp dẫn hơn trong thời buổi chi phí y tế tăng vọt 
và gần như mọi người đều phải thắt lưng buộc bụng. Y học cổ truyền cũng nổi 
lên như là một cách để đối phó với mức độ tăng không ngừng các bệnh không 
lây nhiễm mạn tính.”1. Cho dù lý do tìm kiếm YHCT&BS là gì đi nữa, thực tế là 
mối quan tâm dành cho YHCT&BS trên thế giới đã tăng lên và sẽ tiếp tục tăng, 
là điều không còn phải nghi ngờ.

Sự ủng hộ của TCYTTG đối với YHCT&BS

Sứ mệnh của TCYTTG là giúp cứu sinh mạng và nâng cao sức khỏe. Với 
YHCT&BS, TCYTTG thúc đẩy những chức năng đó bằng cách:

 ■ tạo thuận lợi cho việc lồng ghép YHCT&BS vào các hệ thống y tế quốc gia 
bằng cách giúp các Quốc gia thành viên xây dựng chính sách quốc gia cho 
lĩnh vực này;

 ■ đưa ra hướng dẫn về YHCT&BS bằng cách xây dựng và cung cấp các tiêu 
chuẩn quốc tế, hướng dẫn kỹ thuật và phương pháp để nghiên cứu về sản 
phẩm, thực hành và người hành nghề YHCT&BS;

 ■ khuyến khích nghiên cứu có tính chiến lược về YHCT&BS bằng cách hỗ trợ 
các dự án nghiên cứu lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả của YHCT&BS;

 ■ vận động sử dụng YHCT&BS hợp lý thông qua thúc đẩy sử dụng YHCT&BS 
dựa vào bằng chứng;

 ■ và chuyển tải thông tin về YHCT&BS bằng cách đóng vai trò trung tâm xử 
lý để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin.

1     Phát biểu của Tổng Giám đốc TCYTTG, TS. Margaret Chan, tại Hội nghị quốc tế về Y học cổ truyền 
các nước Đông Nam Á tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, 12-14 /2 /2013.

Giới thiệu
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Sự ra đời của Chiến lược YHCT của TCYTTG, 2014–2023

Tài liệu này được xây dựng để cung cấp thông tin, bối cảnh, hướng dẫn về 
YHCT&BS và hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách, những người quy 
hoạch dịch vụ y tế, chuyên gia y tế công cộng, các cộng đồng y học cổ truyền 
và bổ sung, và các bên quan tâm khác, bao gồm thông tin về sản phẩm, thực 
hành và người hành nghề YHCT&BS. Tài liệu đề cập những vấn đề trong hoạt 
động đánh giá, quản lý và lồng ghép YHCT&BS, cũng như trong khai thác tiềm 
năng của YHCT&BS để mang lại lợi ích sức khỏe cho các cá nhân.

Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2014–2023 cập nhật và củng cố khung 
hành động đã được đưa ra trong:

 ■ chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002–2005 (2), tài liệu chiến lược 
đầu tiên trong lĩnh vực này của TCYTTG;

 ■ các phần về y học cổ truyền trong Chiến lược về thuốc 2004–2007 của 
TCYTTG (3);

 ■ và các phần về y học cổ truyền trong Chiến lược về thuốc 2008– 2013 của 
TCYTTG (4).

Bản chiến lược mới này đánh giá đóng góp tiềm tàng của YHCT&BS đối với y 
tế, đặc biệt trong cung ứng dịch vụ y tế, và thiết lập hành động ưu tiên cho giai 
đoạn từ nay tới năm 2023. Chiến lược này là sự đáp ứng hiệu quả và chủ động 
với Nghị quyết của Đại Hội đồng Y tế Thế giới về y học cổ truyền (1), trong đó 
khuyến khích các Quốc gia thành viên coi YHCT&BS như một phần quan trọng 
của hệ thống y tế, và dựa trên mục tiêu đưa ra trong Tuyên bố Bắc Kinh, đã 
được Đại hội về Y học cổ truyền của TCYTTG năm 2008 thông qua.

Bản chiến lược mới này là một tài liệu quan trọng cho các Quốc gia thành viên, 
các bên hữu quan về YHCT&BS và TCYTTG để xác định vị trí của YHCT&BS 
trong hệ thống y tế của các nước. Bản chiến lược nêu bật những tiến bộ trong 
nghiên cứu và phát triển YHCT&BS, và ghi nhận những kinh nghiệm có được 
trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 
2002–2005 và các Chiến lược về thuốc của TCYTTG đã nêu ở trên.
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Sự cần thiết phải có một chiến lược mới

TCYTTG và các Quốc gia thành viên tin rằng việc cập nhật và củng cố chiến 
lược vào thời điểm này là rất quan trọng, vì nhiều lý do như sau:

1) Mức độ tiếp tục sử dụng YHCT&BS 
Công chúng và người sử dụng dịch vụ y tế trên khắp thế giới vẫn tiếp tục đưa 
YHCT&BS vào danh sách lựa chọn chăm sóc sức khỏe của họ. Điều đó buộc 
các Quốc gia thành viên phải ủng hộ họ trong việc đưa ra những quyết định 
đúng đắn về lựa chọn của mình.

2)  Tầm quan trọng ngày càng tăng về kinh tế   của YHCT&BS 
YHCT&BS vẫn tiếp tục lớn mạnh và mở rộng, nhất là xét về khía cạnh sản phẩm 
được mua trực tiếp hay qua mạng Internet. Khu vực YHCT&BS ngày nay đóng 
vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một số quốc gia. Đồng thời, 
với những hạn chế tài chính toàn cầu hiện nay, việc sử dụng YHCT&BS để tăng 
cường, tự chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật có thể thực sự giúp giảm 
bớt chi phí y tế.

3)  Bản chất toàn cầu của YHCT&BS
Các sản phẩm và phương pháp thực hành YHCT&BS của một khu vực hiện 
đang được sử dụng trên khắp thế giới để bổ sung cho cung ứng dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tại địa phương, khiến YHCT&BS thực sự trở thành một hiện 
tượng toàn cầu. Thực tế đó đòi hỏi sự hợp tác ở một mức độ mới giữa các 
Quốc gia thành viên trong khi ngành y tế tiếp tục cố gắng để xác định và hỗ trợ 
tiếp cận sản phẩm và thực hành an toàn.

4)  Khác biệt đáng kể về mức độ đào tạo, kiểm định chất lượng 
và quản lý thực hành và người hành nghề YHCT&BS 

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, các cá nhân được tự do đi lại từ 
nước này sang nước khác để sống và làm việc. Với xu hướng đó, cần phải có 
hiểu biết sâu hơn về những người hành nghề YHCT&BS, để có thể đảm bảo sự 
thống nhất và an toàn về chuyên môn.

5) Những tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển YHCT&BS 
trong thời gian gần đây

Từ khi công bố Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG 2002–2005, đã có 
nhiều tiến bộ đáng kể trong hiểu biết về YHCT&BS cùng với việc xây dựng các 
tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật cho cung ứng dịch vụ y tế có tổ chức.

Giới thiệu
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6)  Sở hữu trí tuệ
Vì YHCT&BS ngày càng trở nên phổ biến, điều quan trọng là phải cân bằng giữa 
sự cần thiết phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các dân tộc bản địa và cộng 
đồng địa phương và di sản chăm sóc sức khỏe của họ trong khi vẫn đảm bảo 
tiếp cận YHCT&BS và tăng cường nghiên cứu, phát triển và đổi mới. Bất kỳ 
hành động nào được tiến hành cũng cần tuân theo chiến lược toàn cầu và kế 
hoạch hành động về y tế công cộng, đổi mới và sở hữu trí tuệ (5).

7)   Lồng ghép YHCT&BS vào các hệ thống y tế
Khi mức độ sử dụng YHCT&BS gia tăng, cần thiết phải kết hợp chặt chẽ hơn 
lĩnh vực này vào hệ thống y tế. Các nhà hoạch định chính sách và người sử 
dùng cần xem xét cách thức YHCT&BS có thể cải thiện điều trị cho bệnh nhân 
và sức khỏe cộng đồng. Cần phải giải quyết những vấn đề quan trọng về tiếp 
cận cũng như các vấn đề sức khỏe cộng đồng và y tế công cộng.

Tài liệu chiến lược mới này đánh giá những tiến bộ đạt được trên toàn cầu từ 
khi thực hiện Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002–2005, trong đó nêu 
bật những thành công và thách thức mới nổi, và đưa ra khung hành động cho 
thập niên tới để tăng cường YHCT&BS trên toàn cầu.
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2. Tiến bộ toàn cầu
Kể từ khi công bố bản Chiến lược đầu tiên về Y học cổ truyền của TCYTTG, 
2002–2005 (2), chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể và chắc chắn trong 
công tác thực hiện, điều chỉnh và quản lý YHCT&BS ở hầu hết các khu vực trên 
thế giới. Mặc dù các Quốc gia thành viên chủ động hành động với những sáng 
kiến, sáng tạo khác nhau, song bản chiến lược toàn cầu đầu tiên đã đóng vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ nỗ lực của các nước (Hình 1 và 2). Số liệu thống kê 
về tiến bộ toàn cầu được rút ra từ Khảo sát toàn cầu về YHCT&BS của TCYTTG 
mới đây và dựa trên các chỉ số chính nêu trong Chiến lược Y học cổ truyền của 
TCYTTG, 2002–2005 (2).

2.1    Chính sách và quy định

Nhiều Quốc gia thành viên đã có những cố gắng rất lớn để thúc đẩy YHCT&BS, 
một số nỗ lực đó là nhờ việc triển khai thực hiện Chiến lược Y học cổ truyền 
của TCYTTG, 2002–2005. Trong những năm gần đây, các Quốc gia thành viên 
đã thiết lập hoặc xây dựng chính sách và quy định của quốc gia và khu vực để 
thúc đẩy sử dụng YHCT&BS an toàn và hiệu quả. TCYTTG đã xây dựng 

Hình 1: Giám sát thay đổi trong chỉ số tiến bộ quốc gia được xác định trong
Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG 

Nguồn: 
a: Tài liệu tham khảo 2;
b: Tài liệu tham khảo 3;
c: Tài liệu tham khảo 6 & 7;
d: Tài liệu tham khảo 4;
e: Số quốc gia thành viên có  chính sách về YHCT: Số liệu kết hợp từ: 1) báo cáo sơ bộ của Khảo 
sát toàn cầu lần thứ hai của TCYTTG (giữa năm 2012;  với 129 nước được khảo sát và gửi số liệu) và 
2) kết quả khảo sát toàn cầu lần thứ nhất của TCYTTG  (WHO, 2005);
f: Số quốc gia thành viên thực hiện quản lý thuốc thảo dược: Số liệu kết hợp từ: 1) báo cáo sơ bộ 
của Khảo sát toàn cầu lần thứ hai của TCYTTG  (giữa năm 2012; với 129 nước được khảo sát và gửi số 
liệu) và 2) kết quả khảo sát toàn cầu lần thứ nhất của TCYTTG  (WHO, 2005); 3) thông tin về thành viên 
mạng lưới  IRCH và 4) thành viên EU.

Số quốc gia thành viên có
chính sách về YHCT

Số quốc gia thành viên
thực hiện quản lý thuốc
thảo dược
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các hướng dẫn và tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức các khóa tập huấn/đào tạo để 
hỗ trợ Các Quốc gia thành viên (http://apps.who.int/medicinedocs/en/cl/CL10/; 
tham khảo thêm Phụ lục C). Hình 1 cho thấy tiến bộ của các Quốc gia thành 
viên về mặt xây dựng chính sách quốc gia về YHCT&BS và quy định quốc gia 
về thuốc thảo dược.

2.2 Thực hành

Thực hành YHCT&BS giữa các nước có khác biệt rất lớn, với một số phương 
pháp (đôi khi gọi là phương thức) được nhìn nhận khác nhau tùy theo văn hóa, 
hiểu biết và khả năng tiếp cận của y học chính thống. Một phương pháp YHCT 
đã đạt được nhiều tiến bộ là châm cứu.  Mặc dù châm cứu nguyên là một đặc 
trưng của y học cổ truyền Trung Quốc, ngày nay phương pháp này đã được sử 
dụng trên khắp thế giới. Theo báo cáo từ 129 nước, có tới 80% các nước đã 
công nhận việc sử dụng châm cứu (Hình 2). 

 Hình 2: Tình hình sử dụng châm cứu ở các Quốc gia thành viên

Việc sử
dụng ợcđư
công nhận

Có quy định
cho người
hành nghề

Được bao
phủ bảo
hiểm y tế
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ố
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u

ố
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h
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Nguồn: Số liệu sơ bộ từ Khảo sát toàn cầu lần thứ hai về YHCT của TCYTTG, ngày 11 /6 / 2012.

Tiến bộ toàn cầu
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2.3    Giáo dục và nghiên cứu

Để nâng cao thực hành chuyên môn an toàn YHCT&BS, các Quốc gia thành 
viên đã xây dựng các quy định về cơ cấu chất lượng, số lượng, kiểm định và 
giáo dục người hành nghề YHCT&BS, kể cả người hành nghề y chính thống có 
sử dụng YHCT&BS. Đã có những tiến bộ đáng kể ở nhiều nước. Ví dụ, số các 
Quốc gia thành viên có chương trình đào tạo

  Hình 3: Giáo dục về YHCT&BS ở bậc đại học

Nguồn: Số liệu sơ bộ từ Khảo sát toàn cầu lần thứ hai về YHCT của TCYTTG, ngày 11 /6 / 2012.

YHCT&BS cao cấp, gồm bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ ở cấp đại học đã 
tăng từ một vài nước lên 39 nước, chiếm 30% trong các quốc gia được khảo 
sát (Hình 3).

Ở khu vực Châu Phi, kiến thức và thực hành YHCT đã được truyền khẩu trong 
các thầy thuốc y học cổ truyền qua nhiều thế hệ. Trong những năm gần đây, 
một số nước đã củng cố các chương trình đào tạo để xây dựng kiến thức của 
các thầy thuốc y học cổ truyền. Hơn nữa, YHCT đã được đưa vào chương trình 
giảng dạy đại học cho sinh viên ngành y ở một số nước. Ví dụ, nhiều trường đại 
học trong Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, Cộng hòa Dân chủ Công Gô, 
Nam Phi và Tanzania đều đã đưa YHCT vào chương trình giảng dạy cho sinh 
viên dược và sinh viên y khoa (8).

Để hỗ trợ các Quốc gia thành viên hướng tới đào tạo có chất lượng, TCYTTG 
đã xuất bản một loạt những hướng dẫn và chuẩn đào tạo (http://apps.who.int/ 
medicinedocs/en/cl/CL10/; (tham khảo thêm Phụ lục C).

1     Theo tài liệu trao đổi giữa Bộ Y tế và Phúc lợi, Chính phủ Hàn Quốc, và TCYTTG, 2013.

Có o tạo vềđà
YHCT&BS ở
bậc đại học

Không đào tạo
về YHCT&BS
ở bậc đại học

Không
trả lời
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Hình 4: Giám sát thay đổi trong chỉ số tiến bộ quốc gia xác định trong 
Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG: 
Số quốc gia thành viên có viện nghiên cứu quốc gia về YHCT/YHBS (kể 
cả viện nghiên cứu thuốc thảo dược)

 Nguồn:
a: Tài liệu tham khảo 2;
b: Tài liệu tham khảo 3;
c: Tài liệu tham khảo 6 và 7;
d: Số liệu kết hợp từ: 1) báo cáo sơ bộ của Khảo sát toàn cầu lần thứ hai của TCYTTG (giữa năm 2012; 
với 129 nước được khảo sát và gửi số  liệu) và 2) kết quả khảo sát toàn cầu lần thứ nhất của  TCYTTG  
(WHO, 2005); 3) thông tin về Trung tâm hợp tác về Y học cổ truyền của TCYTTG 

Cũng đã có những tiến bộ trong việc thành lập các viện nghiên cứu quốc gia 
trong lĩnh vực YHCT&BS trên khắp thế giới (Hình 4). Số lượng Quốc gia thành 
viên báo cáo có Viện nghiên cứu YHCT&BS quốc gia đã tăng đáng kể.

Tiến bộ toàn cầu
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3.    Đánh giá toàn cầu về YHCT&BS

Tình hình sử dụng YHCT&BS trên toàn cầu, như đã nêu tóm tắt trong phần 2.0, 
cho thấy trong thập niên vừa qua chúng ta đã đạt được đà phát triển đáng kể. 
Để hoàn thiện một chiến lược cho mười năm tiếp theo, điều quan trọng là phải 
đánh giá và phân tích hiện trạng của YHCT&BS trên thế giới. Điều đó sẽ giúp 
các Quốc gia thành viên quyết định nên lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống y tế 
quốc gia như thế nào và vào thời điểm nào.

Để giúp các Quốc gia thành viên hiểu thấu đáo hơn về hiện trạng của YHCT&BS 
trên thế giới, TCYTTG đã thu thập một lượng số liệu đáng kể, phạm vi của 
những số liệu đó quá rộng không thể đưa hết vào tài liệu chiến lược này. Vì vậy, 
đánh giá này là nhằm bối cảnh hóa những gì cần phải làm hơn là nhằm đạt tới 
sự toàn diện. Đánh giá nêu bật nhu cầu hiện nay về sản phẩm, thực hành và 
người hành nghề YHCT&BS, mô tả các hình thái sử dụng, xác định sự cần thiết 
phải có quy định để bảo vệ người sử dụng, mô tả tầm quan trọng của việc lồng 
ghép YHCT&BS trong bao phủ y tế toàn dân và xác định một số khó khăn và 
thách thức khi lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống y tế.

3.1 Nhu cầu không ngừng về sản phẩm, thực hành và người hành nghề 
YHCT&BS 

Nhiều nước có các hình thức chữa bệnh chính thống hay bản địa có nguồn gốc 
sâu xa trong văn hóa và lịch sử của họ. Một số hình thức YHCT như phương 
pháp Ayurveda, y học cổ truyền Trung Quốc và y học Unani rất phổ biến trong 
phạm vi quốc gia, và cũng được sử dụng trên khắp thế giới. Đồng thời, một vài 
hình thức YHBS như y học anthroposophic, phương pháp trị liệu thần kinh cột 
sống (chiropractic), vi lượng đồng căn liệu pháp (homeopathy), thiên nhiên liệu 
pháp (naturopathy) và phương pháp nắn xương (osteopathy) cũng được sử 
dụng rộng rãi. 

Các hệ thống y tế trên thế giới đang phải đương đầu với tình trạng bệnh mạn 
tính ngày càng tăng và chi phí chăm sóc sức khỏe không ngừng leo thang. Cả 
bệnh nhân và cơ sở y tế đều đòi hỏi các dịch vụ y tế phải được tiếp thêm sinh 
khí, chú trọng nhiều hơn vào chăm sóc theo từng cá nhân, lấy con người làm 
trung tâm (9). Điều này bao gồm mở rộng tiếp cận các sản phẩm, thực hành 
và người hành nghề YHCT&BS. Có hơn 100 triệu người châu Âu hiện đang 
sử dụng YHCT&BS, với một phần năm trong số đó thường xuyên sử dụng 
YHCT&BS và một số lượng tương tự lựa chọn chăm sóc sức khỏe có kết hợp 
YHCT&BS (10). Còn rất nhiều người sử dụng YHCT&BS nữa ở châu Phi, châu 
Á, Úc và Bắc Mỹ (11).
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3.1.1   Thị trường sản phẩm

Sự đa dạng về quy định và phân loại quản lý các sản phẩm YHCT&BS khiến rất 
khó đánh giá được chính xác quy mô thị trường sản phẩm YHCT&BS ở tất cả 
các Quốc gia thành viên. Tuy nhiên, số liệu hiện có cho thấy đó là một thị trường 
lớn. Theo ước tính, sản lượng dược liệu Trung Quốc năm 2012 có trị giá 83,1 tỉ 
USD, tăng hơn 20% so với năm trước đó (12). Tại Hàn Quốc, chi phí hàng năm 
cho YHCT là 4,4 tỉ USD năm 2004, con số này tăng lên tới 7,4 tỉ USD vào năm 
2009 (13). Chi phí từ tiền túi cho các sản phẩm tự nhiên ở Hoa Kỳ năm 2008 là 
14,8 tỉ USD (14).

3.1.2   Nhu cầu đối với thực hành và người hành nghề YHCT&BS 

Có nhu cầu cao đối với thực hành và người hành nghề YHCT&BS trên thế giới. 
Tại Úc, số lượt thăm khám chuyên gia y học bổ sung, như thầy thuốc châm cứu, 
nhà trị liệu bằng phương pháp thần kinh cột sống và nhà trị liệu bằng liệu pháp 
thiên nhiên (naturopaths) gia tăng nhanh chóng, tăng hơn 30% từ năm 1995 đến 
2005, với 750.000 lượt khám, chữa bệnh được ghi nhận trong thời gian 2 tuần 
(15). Theo một khảo sát quốc gia tại Trung Quốc, số lượt khám, chữa bệnh với 
thầy thuốc y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) năm 2009 là 907 triệu, chiếm 18% 
trong tổng số lượt người đi khám chữa bệnh tại các cơ sở được khảo sát; số 
bệnh nhân điều trị nội trú bằng TCM là 13, 6 triệu, hay 16% trong tổng số bệnh 
nhân nội trú ở các bệnh viện được khảo sát (16). Ở CHDCND Lào, 80% dân số 
sống ở nông thôn, với tổng số tới 9.113 làng: mỗi làng có một hoặc hai người 
hành nghề y học cổ truyền. Tổng số có 18.226 người hành nghề y học cổ truyền 
cung ứng phần lớn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 80% dân số (17). Một nghiên 
cứu gần đây tại Ả-rập Xê-út cho thấy mỗi năm người dân nước này chi 560 USD 
từ tiền túi cho các dịch vụ YHCT&BS (18).

3.2 Sử dụng YHCT&BS

Để xây dựng một chính sách YHCT&BS dựa trên cơ sở tri thức, cần phải thu thập 
và phân tích những thông tin sau đây: vì sao mọi người lại sử dụng YHCT&BS, 
sử dụng khi nào, lợi ích nó mang lại là gì, những ai là người cung cấp dịch vụ 
đó và họ có bằng cấp gì?
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3.2.1   Vì sao mọi người sử dụng YHCT&BS?

Có những khác biệt giữa các Quốc gia thành viên và ngay trong mỗi nước về 
hình thái sử dụng YHCT&BS, tùy thuộc vào một số yếu tố, như văn hóa, tầm 
quan trọng lịch sử và các quy định. Mặc dù không có phương pháp thống nhất 
để tìm hiểu về hình thái sử dụng, song cũng sẽ có ích khi ta xem xét cách người 
dân sử dụng YHCT&BS theo ba hình thái chung sau:

1) Sử dụng ở những nước mà YHCT là một trong những nguồn cung cấp 
chăm sóc sức khỏe chủ yếu.
Đặc trưng của những nước này là sự sẵn có và/hoặc khả năng tiếp cận 
các dịch vụ y tế chính thống nhìn chung là hạn chế. Việc YHCT được sử 
dụng rộng rãi ở châu Phi và một số nước đang phát triển có thể là do loại 
hình chăm sóc sức khỏe đó có ngay trong nội bộ dân chúng và không 
tốn kém. Ví dụ, tỷ lệ thầy lang/số dân ở châu Phi là 1:500, trong khi tỷ lệ 
bác sĩ y khoa/số dân là 1:40 000. Do đó, đối với nhiều triệu người dân 
nông thôn, thầy lang vẫn là những người chăm sóc sức khỏe chính cho 
họ (19).

2)  Sử dụng YHCT do ảnh hưởng văn hóa và lịch sử. Ở một số nước, như 
Singapore và Hàn Quốc, nơi có hệ thống y tế chính thống vững chắc, có 
tới 76% và 86% dân số thường xuyên sử dụng YHCT (13).

3)  Sử dụng YHCT&BS như một liệu pháp bổ sung. Đây là hiện tượng phổ 
biến ở các nước phát triển với đặc điểm là có cơ cấu hệ thống y tế phát 
triển, như Bắc Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu.

Mặc dù có những lý do cơ bản chung thúc đẩy người dân sử dụng YHCT&BS, 
song vẫn có những khác biệt giữa các quốc gia và khu vực. Một số nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng người ta chọn YHCT&BS vì rất nhiều lý do, bao gồm nhu cầu sử 
dụng dịch vụ y tế nói chung tăng, mong muốn có nhiều thông tin dẫn đến có 
nhận thức cao hơn về các lựa chọn sẵn có, sự không hài lòng ngày càng tăng 
đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện có, và mối quan tâm được nhen 
nhóm lại đối với “chăm sóc tổng thể” và dự phòng bệnh tật, thường được gắn 
với YHCT&BS nhiều hơn. Ngoài ra, YHCT&BS công nhận sự cần thiết phải chú 
trọng vào chất lượng cuộc sống khi việc chữa khỏi bệnh không thể thực hiện 
được (20). Ví dụ, bằng chứng cho thấy là người bệnh đến Bệnh viện Hoàng gia 
Luân Đôn để được điều trị bằng Y học tổng hợp vì tất cả các phương pháp điều 
trị khác đều đã thất bại, vì đó là lựa chọn cá nhân hay lựa chọn văn hóa của họ, 
hoặc vì họ đã phải chịu những tác hại của các phương pháp điều trị khác (21). 
Phỏng vấn những người sử dụng YHCT&BS ở Úc cũng cho thấy thất bại của 
các phương pháp điều trị theo y học chính thống và mong muốn một lối sống 
lành mạnh là động cơ chính của việc sử dụng YHCT&BS (22). 
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Trong các hình thức sử dụng YHCT&BS trong thập niên vừa qua, mô hình tự 
chăm sóc sức khỏe phát triển vì người tiêu dùng chọn cách chủ động hơn để 
chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Nhiều người sử dụng chuyển sang lựa chọn 
các sản phẩm và thực hành YHCT&BS với giả định “tự nhiên nghĩa là an toàn” 
(23), một giả định không nhất thiết là đúng.
 

3.2.2 Mọi người sử dụng YHCT&BS khi nào?

Nhu cầu cá nhân thường quyết định khi nào thì người ta sử dụng YHCT&BS. 
Một số nghiên cứu cho thấy là những người mắc các bệnh mạn tính đặc thù 
sử dụng dịch vụ YHCT&BS thường xuyên hơn. Ví dụ, một nghiên cứu ở Hoa Kỳ 
cho thấy là những người bị chứng đau nhức cơ-xương-khớp thường tìm đến 
các thầy thuốc trị liệu bằng xoa nắn có phòng khám tại nhà chiếm 23% trong 
tổng số lượt khám, chữa bệnh trong một năm (24). Ở Pháp, bệnh nhân bị rối 
loại cơ-xương-khớp mạn tính tìm đến các bác sĩ điều trị bằng liệu pháp thay thế 
nhiều hơn là đến bác sĩ y học chính thống (25). Một số lượng lớn các bệnh nhân 
bị bệnh xơ cứng tìm đến  các phương pháp điều trị theo y học bổ sung và thay 
thế (CAM): tỷ lệ sử dụng phổ biến từ 41% ở Thổ Nhĩ Kỳ tới 70% ở Ca-na-đa và 
82% ở Úc (26). Tại Trung Quốc, theo số liệu giám sát dịch vụ TCM quốc gia, năm 
loại bệnh đứng đầu trong những bệnh được các bệnh viện TCM tiếp nhận điều 
trị năm 2008 gồm: tai biến mạch máu não, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, 
trĩ, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tăng huyết áp nguyên phát (27). Hàn Quốc báo 
cáo rằng những bệnh hàng đầu được các bệnh viên y học cổ truyền Hàn Quốc 
nhận chữa trị năm 2011 gồm các rối loạn về hệ xương, khớp và cơ, chứng khó 
tiêu, viêm khớp gối mạn tính hay đau dây thần kinh số 51.

Ở nhiều nước đang phát triển, YHCT có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, và một số loại hình YHCT 
cụ thể đã được sử dụng lâu đời (28). Trong Ô 2 dưới đây là ví dụ về sử dụng 
YHCT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

1     Theo tài liệu trao đổi giữa Bộ Y tế và Phúc lợi, Chính phủ Hàn Quốc, và TCYTTG
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Ô 2: Túi thuốc YHCT gia đình ở Mông Cổ 

Sinh sống trong môi trường địa lý đầy thách thức của các dãy núi và sa mạc 
Mông Cổ, những người chăn thả gia súc du mục thường phải cố gắng rất 
nhiều mới đến được một bệnh viện huyện. Một dự án trang bị túi thuốc y 
học cổ truyền gia đình đã được triển khai năm 2004 và đến được với hơn 
150.000 người dân. Báo cáo khảo sát cho thấy 74% người được hỏi ý kiến 
cho biết túi thuốc rất tiện sử dụng, và các loại thuốc rất có hiệu quả khi 
được sử dụng theo sách hướng dẫn. Chi phí cho số thuốc cung cấp theo 
túi thuốc là khoảng 8 USD mỗi năm cho mỗi gia đình (29).

3.2.3 Lợi ích của việc sử dụng YHCT&BS

Khả năng tiết kiệm chi phí là lý do quan trọng để các cá nhân lựa chọn các dịch 
vụ YHCT&BS. Ví dụ, kết quả của một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng bao 
gồm đánh giá hiệu quả kinh tế của liệu pháp vật lý trị liệu, trị liệu bằng tay và 
chăm sóc đa khoa trong điều trị chứng đau cổ cho thấy tình trạng của nhóm 
bệnh nhân được trị liệu bằng tay được cải thiện nhanh hơn so với nhóm dùng 
liệu pháp vật lý trị liệu và chăm sóc đa khoa, và tổng chi phí cho trị liệu bằng tay 
(€447) chỉ bằng khoảng một phần ba chi phí của liệu pháp vật lý trị liệu (€1297) 
và chăm sóc đa khoa (€1379). Điều đó cho thấy phương pháp trị liệu bằng tay 
hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn liệu pháp vật lý trị liệu hoặc điều trị bởi bác sỹ 
đa khoa trong điều trị chứng đau cổ (30). Một nghiên cứu khác gần đây chỉ ra 
rằng chi phí chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân do các bác 
sỹ đa khoa được đào tạo thêm về y học bổ sung và thay thế thấp hơn những 
bệnh nhân do các bác sĩ không được đào tạo thêm về y học bổ sung và thay thế 
điều trị. Chi phí giảm là do bệnh nhân phải nằm viện ít hơn và sử dụng ít thuốc 
kê đơn hơn (31).

3.2.4. Loại hình và bằng cấp của người hành nghề YHCT&BS 

Những người hành nghề YHCT&BS có thể là thầy thuốc YHCT, người hành 
nghề YHBS, chuyên gia y học chính thống hay các cán bộ chuyên môn y tế 
khác. Cách tiếp cận khác nhau trong công tác quản lý khiến rất khó xác định 
chính xác số lượng người hành nghề YHCT&BS trên toàn thế giới. Ở nhiều 
nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực nông thôn, thầy thuốc YHCT là những 
người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính hoặc duy nhất trong cộng 
đồng. Ở những nước khác, người hành nghề YHCT có thể được chia thành 
nhiều loại hình theo sự đào tạo/giáo dục, đăng ký hành nghề, v.v. Ví dụ, ở Ấn độ 
có hai loại hình thầy thuốc YHCT, trong đó có 785.185 người đăng ký hành nghề 
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chữa bệnh bằng các liệu pháp Ayurveda, Yoga và thiên nhiên liệu pháp, Unani, 
Siddha và liệu pháp vi lượng đồng căn (AYUSH) (32), và  ước tính có khoảng 1 
triệu nhân viên y tế cộng đồng AYUSH cổ truyền tại các thôn làng 

(33). Những phát hiện của dự án CAMbrella cũng chỉ ra rằng ở Liên minh Châu 
Âu có xấp xỉ 160.000 thầy thuốc chữa bệnh bằng phương pháp y học tự nhiên 
và 145.000 bác sỹ (34) đều cung cấp dịch vụ YHCT&BS (34).

Phương pháp giáo dục/đào tạo thầy thuốc YHCT&BS ở các nước không giống 
nhau. Ở một vài nước chương trình giáo dục và đào tạo YHCT&BS được lồng 
ghép trong chương trình đào tạo chuyên môn y tế bậc đại học. Những nước khác 
lại có chương trình giáo dục và đào tạo có uy tín cho một loại hình YHCT&BS cụ 
thể. Ô 3 đưa ra ví dụ về hệ thống giáo dục YHCT ở Ấn Độ. 

Ô 3: Hệ thống giáo dục cho người hành nghề YHCT ở Ấn Độ

Ở Ấn Độ, cả 6 hệ thống của y học cổ truyền được chính thức công nhận 
(Ayurveda, Yoga, Y học tự nhiên, Y học Unani, Siddha và Vi lượng đồng căn) 
đều có hệ thống đào tạo được thể chế hóa. Ấn Độ có 508 trường đại học/
cao đẳng mỗi năm có khả năng tiếp nhận 25.586 sinh viên bậc đại học, 117 
trường trong số đó cũng tiếp nhận 2.493 sinh viên sau đại học. Việc thành lập 
trường đại học/cao đẳng phải được Chính phủ trung ương cấp phép và trước 
đó phải được duyệt về cơ sở hạ tầng, chương trình học và chương trình cho 
các khóa đào tạo. Có các cuộc thanh kiểm tra thường kỳ và đột xuất để đảm 
bảo các trường đáp ứng tiêu chuẩn về giáo dục và cơ sở hạ tầng. Chính phủ 
trung ương có quyền công nhận hoặc hủy bỏ bất kỳ bằng cấp và trường nào1.

3.3 Quản lý sản phẩm, thực hành và người hành nghề YHCT&BS 

Nhờ triển khai thực hiện Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002-2005, 
các chính sách và quy định của quốc gia và khu vực đã được thiết lập để thúc 
đẩy sử dụng an toàn sản phẩm, thực hành và người hành nghề YHCT&BS (Ô 4) 
ở nhiều Quốc gia thành viên. Bảo vệ sức khỏe nhân dân bằng cách đảm bảo an 
toàn trong thực hành YHCT&BS và quản lý các rủi ro đặc trưng của YHCT&BS 
một cách hiệu quả hơn vẫn là trách nhiệm chính của các Quốc gia thành viên 
(Ô 5). Sự khác biệt giữa các nước thể hiện rõ trong loại hình cơ cấu giám sát 
do chính phủ thiết lập để xây dựng chính sách và quản lý các sản phẩm, thực 
hành và người hành nghề YHCT&BS, đồng thời vẫn luôn lưu ý đến sự cần thiết 
phải tính tới quyền được lựa chọn và bảo vệ của người sử dụng. Vì YHCT&BS  
được nhìn nhận và đánh giá khác nhau ở mỗi nước, và với những ưu tiên quốc 
gia, pháp chế và nguồn lực của từng nước, vì vậy cũng không có gì là lạ khi các

1       Theo tài liệu trao đổi giữa Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình, Chính phủ Ấn Độ, và TCYTTG, 2013 
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quốc gia thành viên sẽ lựa chọn những cách khác nhau để bảo vệ sức khỏe cho 
người dân của mình.

Ô 4: Sản phẩm, thực hành và người hành nghề YHCT&BS  

Sản phẩm YHCT&BS gồm có thảo mộc, dược thảo, thuốc thảo dược và 
thảo dược thành phẩm có chứa các bộ phận của cây, các nguyên liệu 
thảo dược khác hay hoạt chất kết hợp những thành phần đó. Thuốc thảo 
dược ở một số nước, theo chính thống, có thể chứa hoạt chất hữu cơ 
thiên nhiên hoặc vô cơ không có nguồn gốc từ thảo dược (v.d. động vật 
và khoáng chất). (Tham khảo: giải thích bảng câu hỏi sửa đổi trong Khảo 
sát toàn cầu lần thứ hai của TCYTTG).

Thực hành YHCT&BS bao gồm liệu pháp dùng thuốc và liệu pháp chăm 
sóc sức khỏe theo quy trình, như thuốc thảo dược, y học tự nhiên, châm 
cứu và các phương pháp trị liệu bằng tay như phương pháp thần kinh 
cột sống, trị liệu bằng xoa nắn cũng như các kỹ thuật liên quan, gồm khí 
công, thể dục dưỡng sinh, yoga, nhiệt trị liệu, và các liệu pháp điều trị thể 
chất, tâm thần, tinh thần và tinh thần – thể xác. (Tham khảo: Định nghĩa 
sửa đổi về liệu pháp điều trị theo quy trình trong Hướng dẫn chung về 
phương pháp luận nghiên cứu và đánh giá Y học cổ truyền của TCYTTG).

Người hành nghề YHCT&BS có thể là người hành nghề YHCT, YHBS, 
chuyên gia y học chính thống và các nhân viên y tế như bác sĩ, nha sĩ, 
điều dưỡng, hộ sinh viên, dược sĩ và nhà vật lý trị liệu cung cấp dịch vụ 
YHCT/CAM cho bệnh nhân của mình (Tham khảo: giải thích bảng câu hỏi 
sửa đổi trong Khảo sát toàn cầu lần thứ hai của TCYTTG).

Ô 5: Những rủi ro đặc trưng liên quan đến sản phẩm, người 
hành nghề YHCT&BS và tự chăm sóc:

 ■ Sử dụng sản phẩm kém chất lượng, bị pha trộn hoặc thuốc giả;

 ■ Người hành nghề không đủ trình độ;

 ■ Chẩn đoán nhầm, trì hoãn chẩn đoán, hay bỏ không sử dụng các 
phương pháp điều trị chính thống có hiệu quả;

 ■ Thông tin sai lệch hay không đáng tin cậy;

 ■ Phản ứng có hại trực tiếp, tác dụng phụ hay những tương tác điều trị 
không mong muốn.
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3.3.1  Sản phẩm

Hiện nay, hầu hết các Quốc gia thành viên đều thực hiện quản lý sản phẩm thảo 
dược, mặc dù vẫn tiếp tục xây dựng, cập nhật và triển khai áp dụng các quy 
định mới nếu cần. Mục đích của những phương pháp quản lý này là nhằm bảo 
vệ sức khỏe người sử dụng và đảm bảo cho thuốc được an toàn và có chất 
lượng cao. Với thực tế là thị trường sản phẩm thảo dược hiện nay thực sự là 
một thị trường quốc tế, trong đó các sản phẩm được bán ở quốc gia này lại 
thường được sản xuất ở một quốc gia khác, để có thể đảm bảo sản phẩm an 
toàn và có chất lượng cao là một thách thức. Để giải quyết vấn đề đó, các Quốc 
gia thành viên và các cơ quan quản lý đang ngày càng hợp tác và học hỏi kinh 
nghiệm của nhau nhiều hơn. Một số cơ quan khu vực đã đang thực hiện việc 
hài hòa quy định về thuốc thảo dược và các sản phẩm thảo dược khác trong 
khu vực của họ. Ví dụ, mục tiêu của Cộng đồng châu Âu là thông qua pháp chế 
chung về sản phẩm YHCT&BS mà những người hành nghề YHCT&BS trong 
toàn khu vực có thể kê đơn hoặc khuyên dùng (35); tại khu vực Đông Nam Á, từ 
năm 2004 đã có những nỗ lực để hài hòa công tác quản lý thuốc thảo dược và 
các sản phẩm dược thảo khác (http://www.aseansec.org/18215.hYHCT). Trong 
Ô 6 là ví dụ về mạng lưới quản lý toàn cầu với sự hỗ trợ của TCYTTG.

Ô 6: Mạng lưới hợp tác quản lý toàn cầu cho Thuốc thảo 
dược (IRCH)

Trong những năm gần đây, hợp tác quốc tế và khu vực để quản lý sản 
phẩm thảo dược đã được chú trọng nhiều hơn. Thuốc thảo dược đã 
trở thành chủ đề của một hội thảo riêng tại các kỳ họp của Hội nghị 
quốc tế các Cơ quan quản lý Thuốc (ICDRA) từ năm 1986. Trong lĩnh 
vực YHCT&BS, từ năm 2006, hàng năm đều có các cuộc họp của các 
cơ quan quản lý quốc gia phụ trách quản lý thuốc thảo dược, như một 
phần của Mạng lưới hợp tác quản lý toàn cầu cho thuốc thảo dược 
(IRCH).

3.3.2   Thực hành YHCT&BS 

Để đảm bảo an toàn và chất lượng của YHCT&BS, các cơ quan y tế quốc gia 
cần xây dựng những chính sách và chiến lược phù hợp với nhu cầu cụ thể của 
quốc gia trong quản lý những loại hình YHCT&BS phổ biến nhất được thực 
hành ở nước mình. Ngoài ra, khi thừa nhận một thực tế là YHCT&BS thực sự 
là vấn đề toàn cầu, họ phải được chuẩn bị để xử lý những hình thức YHCT&BS 
mới được du nhập từ các quốc gia khác. Điều đó có thể gây khó khăn cho việc 
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xác định những thực hành YHCT&BS có trình độ chuyên môn. Do đó, khi các 
Quốc gia thành viên xây dựng và thi hành chính sách quốc gia và quy định về 
YHCT&BS, có thể sẽ có ích nếu họ nghiên cứu kinh nghiệm và thông tin của 
các nước khác. Ví dụ các cơ quan cấp phép thực hành châm cứu và YHCT&BS 
ở Singapore công nhận chứng chỉ và văn bằng do các cơ sở và trung tâm cao 
học nước ngoài cấp (36). Tương tự như vậy, ở Thái Lan, giấy phép hành nghề 
YHCT&BS được cấp cho những người có bằng cử nhân về YHCT&BS do các 
trường đại học của Thái Lan hoặc nước ngoài cấp (37).

 3.3.3 Người hành nghề YHCT&BS 

Kiến thức và trình độ chuyên môn của người hành nghề ảnh hưởng trực tiếp 
tới an toàn của bệnh nhân. Phương pháp để có được kiến thức và kỹ năng của 
người hành nghề YHCT&BS ở các nước không giống nhau. Ở một số nước, 
một số loại hình thực hành YHCT&BS đã được chính thức hóa, đòi hỏi người 
hành nghề phải hoàn thành một chương trình giáo dục/đào tạo chính quy. Ví 
dụ, ở nhiều nước châu Âu và ở Bắc Mỹ, những người hành nghề trị liệu bằng 
phương pháp thần kinh cột sống, liệu pháp thiên nhiên, thảo dược và trị liệu 
bằng xoa nắn phải được đào tạo theo các chương trình đại học. Tương tự như 
vậy, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, những bác sĩ thực hành các 
loại hình YHCT&BS cụ thể phải có bằng đại học. Ngoài quy định về giáo dục/
đào tạo, nhiều Quốc gia thành viên cũng đã xây dựng quy định cho người hành 
nghề YHCT&BS.

Tuy nhiên, ở nhiều nước đang phát triển, kiến thức và kỹ năng YHCT được 
truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến việc xác định người hành 
nghề đủ trình độ rất khó thực hiện được. Các Quốc gia thành viên cần xem xét 
tình hình cụ thể và xác định những nhu cầu cụ thể của nước mình. Những nhu 
cầu đó có thể bao gồm cập nhật cơ sở kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ sự hợp tác 
giữa người hành nghề YHCT và cơ sở chăm sóc sức khỏe chính thống và, nếu 
cần, cân nhắc việc quản lý hay đăng ký thực hành. Hình 5 cho thấy số các Quốc 
gia thành viên có quy định rõ ràng về người hành nghề YHCT&BS, và trong Ô 7 
nêu ví dụ về công tác quản lý người hành nghề YHCT&BS.
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Hình 5: Quy định về người hành nghề YHCT&BS

Có quy định về người
hành nghề YHCT&BS

Không có quy định
về người hành nghề

Không trả lời

Nguồn: Số liệu sơ bộ từ Khảo sát toàn cầu lần thứ hai về YHCT của TCYTTG, ngày 11 /6 / 2012.

Ô 7: Công tác quản lý thầy thuốc Y học cổ truyền hiện nay tại 
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc 

Pháp lệnh về Y học cổ truyền Trung Quốc (CMO)  (http://www.legislation.
gov.hk/ eng/home.hYHCT) được ban hành năm 1999  (Cap 549)  để quản 
lý việc thực hành, sử dụng, kinh doanh và sản xuất thuốc Y học cổ truyền 
dưới sự bảo vệ của Ủy ban Y học cổ truyền Trung Quốc của Hồng Kông 
(CMCHK). Theo Pháp lệnh CMO, bất kỳ ai có bằng đại học được công 
nhận về Y học cổ truyền Trung Quốc muốn đăng ký hành nghề đều phải 
dự thi lấy giấy phép hành nghề do Ủy ban Người hành nghề Y học cổ 
truyền Trung Quốc  (PB), được CMCHK công nhận, tổ chức. Vì thực hành 
Y học cổ truyền Trung Quốc đã có lịch sử lâu đời ở Hồng Kông, nên Pháp 
lệnh CMO có quy định về chuyển tiếp việc đăng ký hành nghề cho những 
người hành nghề Y học cổ truyền Trung Quốc (CMP). Bất kỳ người nào 
đang hành nghề Y học cổ truyền ở Hồng Kông vào ngày 3/01/2000 đều 
có thể nộp đơn cho Ủy ban PB để được đưa vào danh sách CMP.  Sau 
đó người hành nghề YHCT có đăng ký  phải đăng ký lấy chứng chỉ hành 
nghề có thời hạn 3 năm, và phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đào tạo 
thường xuyên về Y học cổ truyền Trung Quốc mới được gia hạn chứng 
chỉ hành nghề. Hệ thống đăng ký giới hạn cho CMP đòi hỏi các chuyên 
gia về Y học cổ truyền Trung Quốc phải đảm nhận công tác giảng dạy lâm 
sàng và nghiên cứu tại các cơ sở do Ủy ban PB duyệt. Nhằm quản lý hoạt 
động và thực hành nghề nghiệp của họ, Ủy ban PB đã soạn thảo các bộ 
quy tắc ứng xử cho người hành nghề Y học cổ truyền Trung Quốc (38).
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3.3.4   Sở hữu trí tuệ (IP)

Các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ (IP) có thể có tác động tới sản phẩm, 
thực hành và thậm chí cả người hành nghề. Một mặt IP có thể hỗ trợ đổi mới 
và khuyến khích đầu tư nghiên cứu, song nó cũng có thể bị lạm dụng và gây ra 
lãng phí, hạn chế sử dụng YHCT&BS. Một ấn phẩm do TCYTTG, Tổ chức Sở 
hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (39) cộng tác 
xuất bản đã bàn luận về các các vấn đề chính sách hiện hành về IP, tri thức cổ 
truyền và các nguồn gien, trong đó YHCT&BS là một phần không thể tách rời.

3.4    Bao phủ y tế toàn dân và lồng ghép YHCT&BS

Tại kỳ họp thứ 65 của Đại hội đồng Y tế Thế giới, Tổng giám đốc TCYTTG đã 
khẳng định “bao phủ y tế toàn dân là cách tốt nhất để củng cố những thành tựu 
đạt được trong thập niên vừa qua. Đó là sự thể hiện công bằng cao nhất. Là cơ 
sở chắc chắn cho hoạt động của TCYTTG khi chúng ta [TCYTTG] tiếp tục tiến 
lên” (40). Bên cạnh đó, đạt được bao phủ y tế toàn dân (BPYTTD) đã được xác 
định là một trong những mục tiêu chung của Chương trình Hoạt động tổng thể 
của TCYTTG lần thứ 12, 2014–2019 (41).

Mục đích của BPYTTD là nhằm đảm bảo mọi người đều được tiếp cận các dịch 
vụ nâng cao sức khỏe, dự phòng và chữa bệnh, phục hồi chức năng có chất 
lượng để đảm bảo hiệu quả, đồng thời cũng đảm bảo sao cho họ không phải 
gánh chịu những khó khăn về tài chính khi chi trả cho những dịch vụ đó. Bao 
phủ y tế toàn dân liên quan chặt chẽ với mục tiêu “mức tiêu chuẩn cao nhất có 
thể đạt được về sức khỏe” nêu trong Hiến chương của Tổ chức Y tế Thế giới và 
trong Khái niệm về Sức khỏe cho mọi người. Có nhiều yếu tố ở cả bên trong và 
bên ngoài hệ thống y tế góp phần đạt được BPYTTD: những yếu tố kinh tế - xã 
hội liên quan bên ngoài các hệ thống y tế, và những cải thiện của hệ thống y tế 
như quản lý tốt, tăng cường tính sẵn có và sự phân bố thích hợp các loại hình 
cán bộ y tế phù hợp, tính sẵn có và phân bổ thuốc thiết yếu và cơ sở y tế, chất 
lượng chăm sóc cao, tài chính phù hợp, thông tin đáng tin cậy, v.v. 

Con đường tiến tới đạt được bao phủ y tế toàn dân phải vượt qua những rào 
cản hiện tại mà các cá nhân phải đối mặt khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, như tình trạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe manh mún và không lấy con 
người làm trung tâm. Dịch vụ y tế có thể ở quá xa (rào cản về địa lý), hay thiếu 
nhân viên y tế, phải chờ đợi lâu (rào cản về tổ chức), hoặc không phù hợp với 
sự lựa chọn về văn hóa và giới của người dân (rào cản về văn hóa). Hơn nữa, 
ngay cả khi người dân có thể tiếp cận được dịch vụ, thì những dịch vụ đó có 
thể kém chất lượng, hoặc trong một số trường hợp, thậm chí còn nguy hại. Một 
vấn đề lớn nữa là ưu thế của các dịch vụ chữa bệnh chỉ có ở bệnh viện và cho 
những loại bệnh cụ thể, mà những loại dịch vụ này thường không được kết 
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hợp chặt chẽ vào hệ thống y tế chung. Những dịch vụ chú trọng vào phần ngọn 
này là nguyên do của tình trạng thiếu hiệu quả trầm trọng, cần phải được định 
hướng lại để phục vụ cho mục tiêu bao phủ y tế toàn dân. Thay cho những rào 
cản hiện tại đó, YHCT&BS có chất lượng có thể đóng góp tích cực cho mục tiêu 
bao phủ y tế toàn dân. 
 
Ở nhiều nước, YHCT&BS đã được các công ty bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước 
và tư nhân bao phủ một phần từ thập niên 1990.  Số Quốc gia thành viên có 
quy định bảo hiểm y tế cho châm cứu được thể hiện trong Hình 2. Tuy nhiên ở 
nhiều nước châu Âu, công tác quản lý và đăng ký YHCT&BS chưa được hoàn 
thiện. Ở những nước châu Âu này ngày càng có nhiều bác sĩ y khoa quan tâm 
tới YHCT&BS, một hiện tượng có thể làm tăng khả năng phải chi trả BHYT. Ví 
dụ, nhiều bác sĩ Pháp là chuyên gia về châm cứu và vi lượng đồng căn, mà cả 
hai dịch vụ đó đều được cơ quan An sinh Xã hội thanh toán nếu do bác sĩ chỉ 
định hoặc thực hiện. Từ năm 1997, công ty Bảo hiểm chung xã hội Tournai-Ath 
ở Bỉ đã thanh toán bảo hiểm một phần cho một số liệu pháp điều trị bằng Y học 
bổ sung/thay thế, như các liệu pháp vi lượng đồng căn. Ở Phần Lan, nếu được 
thầy thuốc chuyên về liệu pháp đối chứng điều trị, thì chi phí điều trị bằng châm 
cứu và các liệu pháp điều trị bổ sung/thay thế có thể được cơ quan Bảo hiểm 
xã hội (SII) chi trả. Các công ty bảo hiểm nhà nước và tư nhân ở Đức cũng cung 
cấp hình thức bảo hiểm tương tự cho một số phương pháp điều trị bổ sung/
thay thế (42). Ví dụ về thanh toán BHYT cho các dịch vụ YHCT ở Nhật được 
minh họa trong Ô 8 dưới đây.

Ô 8: pháp chế về YHCT và thanh toán BHYT ở Nhật Bản 

Ở Nhật Bản, 84% thầy thuốc Nhật sử dụng kampo (là YHCT theo cách 
gọi ở Nhât Bản) trong thực hành chữa bệnh hàng ngày (43). Theo báo 
cáo Y tế, Lao động và Phúc lợi thường niên những năm 2011-2012 (44), 
số lượng bác sĩ y khoa có đăng ký là người chuyên kê đơn thuốc kampo 
là 295.049. Có 276.517 dược sĩ có đăng ký chỉ chuyên bốc thuốc kampo. 
Có khoảng 92.421 thầy thuốc châm cứu, 90.664  người hành nghề châm 
cứu xông ngải, 104.663 người hành nghề mát xa và 50.428 người thực 
hành judo-trị liệu (judotherapy). Từ tháng 4/2000, Danh mục thuốc được 
thanh toán bảo hiểm y tế quốc gia gồm 147 bài thuốc kampo và 192 
dược liệu thảo mộc dùng trong các bài thuốc kampo. Chi phí châm cứu, 
châm cứu xông ngải, mát xa truyền thống Nhật Bản, và judo-trị liệu đều 
được các công ty BHYT tư nhân thanh toán một phần (42). 
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3.4.1 Các giai đoạn lồng ghép YHCT&BS  

Vì YHCT&BS có tiềm năng nâng cao sức khỏe cá nhân, nên việc lồng ghép một 
cách đúng đắn loại hình y học này vào các hệ thống y tế quốc gia sẽ giúp người 
sử dụng có nhiều lựa chọn hơn khi cần sử dụng dịch vụ y tế. Mặc dù việc lồng 
ghép đó có thể phù hợp hơn với các nhóm bị bệnh mạn tính hay nhằm mục đích 
nâng cao sức khỏe, song trong một số hoàn cảnh, nó cũng có thể góp phần 
điều trị những bệnh cấp tính. Vấn đề lồng ghép YHCT một cách phù hợp đã 
được Tiến sỹ Margaret Chan, Tổng Giám đốc TCYTTG đề cập đến. Bà nói “Hai 
hệ thống Y học cổ truyền và Y học phương Tây không cần phải đối đầu. Trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, hai loại hình y học này có thể hòa nhập 
hài hòa để mang lại lợi ích, sử dụng những đặc tính tốt nhất của mỗi hệ thống, 
và bù đắp cho một số hạn chế của nhau. Sự hòa hợp đó không tự nó diễn ra. 
Phải có những chính sách, quyết định thận trọng. Song có thể thực hiện điều 
đó thành công” (45).

Ở một số nước, một số loại hình YHCT&BS đã được kết hợp hoàn toàn vào hệ 
thống y tế. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, Y học cổ truyền Trung Quốc và y học 
chính thống được thực hành song song ở mọi cấp của dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, và BHYT nhà nước và tư nhân đều thanh toán bảo hiểm cho cả Y học cổ 
truyền Trung Quốc và y học chính thống (Ô 9).

Ô 9: Lồng ghép dịch vụ y tế YHCT ở Trung Quốc 

Ở Trung Quốc có khoảng 440.700 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ YHCT, với 
520.600 giường bệnh, bao gồm bệnh viện YHCT và bệnh viện đa khoa 
các tuyến, phòng khám và trạm y tế ở thành thị và nông thôn. Khoảng 
90% bệnh viện đa khoa có khoa khám chữa bệnh YHCT và cung cấp dịch 
vụ YHCT cho cả bệnh nhân nội và ngoại trú. Các cơ sở YHCT được quản 
lý theo các quy định pháp luật chung cho cơ sở y tế, giống như các cơ sở 
y học chính thống. Người hành nghề YHCT được phép thực hành ở cả 
phòng khám và bệnh viện nhà nước và tư nhân.  BHYT nhà nước và tư 
nhân thanh toán toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh bằng YHCT, bao gồm 
y học cổ truyền Tây Tạng, Mông Cổ, Duy Ngô Nhĩ và Dao. Người dân và 
bệnh nhân được tùy ý lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe YHCT 
hay y học chính thống, hoặc bác sĩ của họ có thể tư vấn liệu pháp điều trị 
nào có thể phù hợp hơn với bệnh của họ (46).

Ở Hàn Quốc, các bác sĩ y học cổ truyền có thể điều trị bằng phương pháp 
YHCT Hàn Quốc ở cả bệnh viện và phòng khám nhà nước và tư nhân. Các dịch 
vụ YHCT Hàn Quốc đã được bao phủ trong chương trình BHYT quốc gia từ năm 
1987 và hiện nay các dịch vụ này cũng được BHYT thanh toán.
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Ở Việt Nam, người hành nghề YHCT có thể làm việc ở cả bệnh viện và phòng 
khám nhà nước và tư nhân, và BHYT nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí châm 
cứu, thuốc thảo dược và điều trị bằng YHCT.

YHCT&BS ở nhiều nước đã được kết hợp một phần vào hệ thống y tế quốc gia. 
Thụy Sĩ là quốc gia đầu tiên ở châu Âu lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống y tế 
(Ô 10).

Ô 10: lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống y tế Thụy Sĩ 

Tại Thụy Sĩ, tỷ lệ trung bình sử dụng YHCT&BS (số người đã từng sử 
dụng YHCT&BS) từ sau năm 1990 là 49% (47). Năm 1998, Bộ Nội vụ 
Liên bang (DHA) đã quyết định là từ năm 1999 đến 2005, 05 liệu pháp 
điều trị bổ sung, gồm y học anthroposophic (một dạng tâm lý trị liệu), vi 
lượng đồng căn, thần kinh trị liệu (neural therapy), dược thảo liệu pháp 
(phytotherapy) và YHCT&BS (chính xác hơn là liệu pháp thảo dược 
cổ truyền của Trung Quốc) sẽ được đưa vào chương trình BHYT bắt 
buộc (KLV), nếu những phương pháp đó do thầy thuốc có chứng chỉ 
chuyên môn về y học bổ sung và thay thế (CAM) thực hiện. Đồng thời, 
Chính phủ Thụy Sĩ cũng thiết lập một chương trình toàn diện để đánh 
giá CAM (PEK), lĩnh vực y học có vai trò ngày càng lớn mạnh trong hệ 
thống y tế Thụy Sĩ, để đánh giá vai trò và hiệu quả của nó.

Theo kết quả đánh giá PEK, có thể phân biệt những người hành nghề 
y học bổ sung và thay thế (CAM) với các thầy thuốc chăm sóc sức 
khỏe bằng y học chính thống xét về tính chất, địa điểm và nguồn lực 
kỹ thuật cho thực hành y học của họ. Năm 2009, có hơn 67% cử tri bỏ 
phiếu ủng hộ bổ sung thêm một Điều khoản về CAM trong Hiến pháp, 
và kết quả là một số liệu pháp điều trị bổ sung đã được khôi phục 
trong chương trình BHYT cơ bản cho mọi công dân Thụy Sĩ (48). Điều 
khoản hiến pháp về CAM cũng có khả năng thúc đẩy việc áp dụng các 
bài học bắt buộc cho sinh viên y khoa, chuẩn hóa công tác đào tạo và 
cấp chứng chỉ về liệu pháp điều trị bổ sung cho cả các bác sĩ và người 
thực hành y học tự nhiên, cũng như tăng mức độ sẵn có của các sản 
phẩm CAM ở Thụy Sĩ (49).

3.4.2  Lồng ghép YHCT&BS như thế nào

Khi lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, quá trình và các 
bước thực hiện ở mỗi nước và mỗi khu vực sẽ khác nhau. Những tiêu chí sau 
đây sẽ giúp các Quốc gia thành viên xác định các quy trình chủ chốt cần thực 
hiện ở nước mình: 
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 ■ khảo sát tình hình sử dụng YHCT&BS, bao gồm cả lợi ích và rủi ro trong bối 
cảnh lịch sử và văn hóa địa phương, và thúc đẩy nhận thức sâu sắc hơn về 
vai trò và tiềm năng của YHCT&BS;

 ■ phân tích nguồn lực y tế quốc gia, như tài chính và nguồn nhân lực cho y tế;

 ■ củng cố hoặc thiết lập chính sách và quy định phù hợp cho sản phẩm, thực 
hành và người hành nghề YHCT&BS;

 ■ thúc đẩy tiếp cận y tế công bằng và lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống y 
tế quốc gia, bao gồm quy định về hoàn trả chi phí y tế và các phương thức 
tiềm tàng cho thủ tục chuyển viện và hợp tác.

Quan trọng là phải cân nhắc tầm quan trọng của mỗi thực hành trong bối cảnh 
quốc gia khi xây dựng chính sách lồng ghép. Cần nhấn mạnh vào tầm quan 
trọng của việc lưu tài liệu và nghiên cứu thực hành YHCT&BS để phân loại các 
liệu pháp điều trị hay phương thức YHCT&BS, làm cơ sở cho các chính sách 
và quy định phù hợp. Ở Thụy Điển, một số bài học và đề xuất đã được rút ra từ 
việc lồng ghép YHCT&BS trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và một số vấn đề 
quan trọng đã được nêu bật (50): v.d. tính sẵn có của đào tạo chuyên ngành cho 
bác sĩ đa khoa, tốt nhất là có những tài liệu dẫn chứng trên máy tính cho thấy 
hoạt động quản lý đa phân hệ, kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính 
và định lượng, đối thoại và hợp tác liên ngành.

Chính sách dựa trên cơ sở tri thức chính là then chốt để kết hợp YHCT&BS vào 
các hệ thống y tế quốc gia. Cần ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu để mở mang tri thức. 
Mặc dù có thể học được nhiều từ thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, song 
những phương pháp đánh giá khác cũng rất quý giá. Những phương pháp đó 
gồm nghiên cứu tác động và hiệu quả, cũng như nghiên cứu so sánh hiệu quả, 
các mô hình sử dụng, và các phương pháp nghiên cứu định tính khác. Có cơ 
hội để tận dụng và bảo trợ cho các “thử nghiệm thực tế” như vậy trong trường 
hợp các thiết kế và phương pháp nghiên cứu khác nhau có ý nghĩa quan trọng, 
có giá trị và có thể áp dụng được. Tầm quan trọng của việc chấp nhận nhiều 
phương pháp và thiết kế nghiên cứu bổ sung trong nỗ lực xây dựng cơ sở bằng 
chứng phong phú để phục vụ công tác hoạch định chính sách và quyết định cấp 
quốc gia đã được Viện chất lượng chăm sóc và điều trị quốc gia Vương quốc 
Anh (NICE), và các cơ quan khác nhấn mạnh (51).
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3.5    Cơ hội và thách thức

Kết quả đánh giá toàn cầu cho thấy rằng có nhiều cơ hội và thách thức liên quan 
đến chính sách, luật pháp và quy định quốc gia, đến chất lượng, an toàn và hiệu 
quả của YHCT&BS, bao phủ y tế toàn dân và việc lồng ghép YHCT&BS vào các 
hệ thống y tế. Mặc dù có nhiều vấn đề xã hội và kinh tế cấp bách là động cơ để 
sử dụng YHCT&BS, song dự báo tình trạng gia tăng gánh nặng các bệnh mạn 
tính trên toàn cầu (Báo cáo toàn cầu về tình trạng bệnh không lây nhiễm (NCDs) 
của TCYTTG, 2011) là lý do cấp bách nhất cho việc xây dựng và củng cố hợp 
tác giữa lĩnh vực y học chính thống và YHCT&BS.

Những cơ hội và thách thức được xác định trong đánh giá cũng được phản ánh 
trong báo cáo của các Quốc gia thành viên, trong các cuộc khảo sát và cuộc 
họp của chuyên gia (tóm tắt trong Hình 6 và 7). Kết hợp lại, tất cả những phát 
hiện đó đưa ra cơ sở để xây dựng các mục tiêu của bản chiến lược này. Tuy 
nhiên, do cách nhìn nhận, sử dụng, quản lý và lồng ghép YHCT&BS giữa các 
Quốc gia thành viên có nhiều khác biệt, nên việc triển khai thực hiện các mục 
tiêu chiến lược cần phải được cân nhắc cho phù hợp với tình hình cụ thể của 
mỗi nước.

Hình 6: Khó khăn của các Quốc gia thành viên khi giải quyết 
các vấn đề quản lý liên quan đến thực hành YHCT&BS

Nguồn: Số liệu sơ bộ từ Khảo sát toàn cầu lần thứ hai về YHCT của TCYTTG, ngày 11 /6 / 2012.

Thiếu số liệu nghiên cứu

Thiếu cơ chế kiểm soát và quản lý việc
quảng cáo và tuyên bố về YHCT&BS

Thiếu cơ chế phù hợp ể kiểm soát vàđ
quản lý sản phẩm dược thảo

Thiếu hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu về YHCT&BS

Thiếu cơ chế phù hợp để giám sát
và quản lý thầy thuốc YHCT&BS

Các cơ quan quản lý y tế quốc gia và cơ quan
kiểm soát thiếu kinh nghiệm chuyên môn

Thiếu cơ chế giám sát an toàn của thực hành YHCT&BS

Thiếu cơ chế giám sát an toàn của sản phẩm
YHCT&BS, kể cả thuốc thảo dược

Thiếu các kênh phối hơp giữa các cơ quan y tế
quốc gia để chia sẻ thông tin về YHCT&BS

Thiếu giáo dục và o tạo cho thầy thuốc YHCT&BSđà

Những khó khăn khác

Số Quốc gia thành viên
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Sự đa dạng của các Quốc gia thành viên được minh họa bằng những phát hiện 
của một nghiên cứu gần đây về YHCT&BS ở châu Âu. Cả 39 nước tham gia 
nghiên cứu đều có sự bất đồng ý kiến rất lớn về cách quản lý thực hành CAM. 
Trong khi đó mục tiêu chính sách được tuyên bố là thông qua quy định chung 
cho các sản phẩm CAM mà những người hành nghề trong toàn khu vực này 
có thể chỉ định hoặc khuyên dùng. Khi bệnh nhân đi sang nước khác để khám, 
chữa bệnh bằng liệu pháp CAM, họ có thể gặp phải những khác biệt rất lớn về 
trình độ đào tạo chuyên môn của những người hành nghề CAM, những thầy 
thuốc có vẻ hoàn toàn giống nhau, và phải tuân theo những hệ thống thanh toán 
hoàn toàn khác nhau. Tình hình phức tạp này ảnh hưởng tới quyền lợi, tiếp cận 
và tiềm năng an toàn, và tạo thành thách thức đối với mục tiêu chấp nhận một 
hướng dẫn mới hài hòa ở cấp quốc gia và toàn châu Âu cho việc áp dụng quyền 
sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe xuyên biên giới của người bệnh (52). Do 
đó các quốc gia riêng lẻ trong những khu vực tương đồng về văn hóa cần phải 
tính đến việc hài hòa luật và quy định về y học bổ sung và thay thế, để tránh tình 
trạng có quá nhiều hay quá ít quy định cấp quốc gia chẳng vì lý do gì (35).

Hình 7: Loại hình hỗ trợ giải quyết các vấn đề YHCT&BS 
các Quốc gia thành viên mong muốn nhận được từ TCYTTG

Hướng dẫn kỹ thuật về nghiên cứu và nh giá anđá
toàn, chất lượng và hiệu quả của YHCT&BS

Chia sẻ thông tin về các vấn đề quản lý

Hội thảo/hội nghị về lông ghep YHCT&BS̀ ́

trong bối cảnh CSSKBĐ

Cung cấp cơ sở dữ liệu nghiên cứu

Hội thảo/hội nghị xây dựng năng lực quốc gia về
giám sát an toàn của thuốc thảo dược

Hội thảo/hội nghị xây dựng năng lực quốc gia về
quy định hành nghề YHCT&BS

Hội thảo/hội nghị về xây dựng chính sách và
chương trình YHCT&BS quốc gia

Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật hoặc yêu cầu tối thiểu về
đào tạo cơ bản cho người hành nghề YHCT&BS

Hội thảo/hội nghị xây dựng năng lực quốc gia về
quy định thuốc thảo dược

Tổ chức các phiên họp toàn cầu

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy sử dụng an
toàn và hiệu quả YHCT dân tộc trong CSSKBĐ

Cung cấp các kênh hợp tác giữa các
cơ quan chủ quản y tế quốc gia

Cung cấp hướng dẫn về tự chăm sóc, thông tin cho
công chúng trong CSSKBĐ hoặc ở cấp cộng đồng

Khác

Số Quốc gia thành viên

Nguồn: Số liệu sơ bộ từ Khảo sát toàn cầu lần thứ hai về YHCT của TCYTTG, ngày 11 /6 / 2012.
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Nhìn chung, số liệu từ các Quốc gia thành viên cho thấy tiến bộ không đồng 
đều trong những vấn đề liên quan đến công tác quản lý sản phẩm, thực hành 
và người hành nghề YHCT&BS giữa các nước. Tiến độ xây dựng quy định về 
thuốc thảo dược và chính sách quốc gia về YHCT&BS được thực hiện nhanh, 
trong khi việc xây dựng quy định về người hành nghề và thực hành YHCT&BS 
chậm hơn rất nhiều. Ví dụ, Hình 2 cho thấy mặc dù đa số Quốc gia thành viên 
báo cáo là đã công nhận việc áp dụng châm cứu chữa bệnh, song có rất ít nước 
thừa nhận là đã thực hiện quản lý về châm cứu. Đáp ứng nhu cầu đã được các 
Quốc gia thành viên xác định và dựa trên những nội dung đã hoàn thành trong 
Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2002–2005, bản Chiến lược YHCT 
của TCYTTG mới này sẽ chú trọng ưu tiên dịch vụ và hệ thống y tế nhiều hơn 
bản Chiến lược trước.

Phân tích tiến bộ đạt được từ khi triển khai chiến lược YHCT toàn cầu đầu 
tiên của TCYTTG (Phần 2), và Đánh giá toàn cầu (Phần 3) cho thấy rõ nhu cầu 
thường xuyên đối với YHCT&BS trên khắp thế giới. YHCT&BS không chỉ được 
sử dụng để trị bệnh, nhất là bệnh mạn tính; nó còn được dùng rộng rãi trong 
dự phòng bệnh tật, nâng cao và duy trì sức khỏe, và đã chứng tỏ hiệu quả kinh 
tế đối với chính phủ một số nước. Để đáp ứng nhu cầu của công chúng và của 
các Quốc gia thành viên, và giúp hướng dẫn các nước thực hiện lồng ghép 
YHCT&BS vào hệ thống y tế, TCYTTG đã xây dựng Chiến lược Y học cổ truyền 
2014–2023.
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4.  Mục tiêu, định hướng và hành động chiến 
lược 

Đáp ứng những thành công và thách thức được xác định trong quá trình thực 
hiện Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG 2002–2005, TCYTTG đã tập hợp 
và tham khảo ý kiến các chuyên gia, các Quốc gia thành viên và các bên hữu 
quan ở 6 Khu vực của TCYTTG để xây dựng các mục tiêu chiến lược, định 
hướng chiến lược và hành động chiến lược cho bản Chiến lược toàn cầu mới 
để định hướng cho ngành YHCT&BS thời kỳ 2014–2023. Phần này sẽ đề cập 
chi tiết về cách thức để phát triển và thúc đẩy YHCT&BS hơn nữa trong thập 
niên tới.

Mới đây TCYTTG đã chỉ ra rằng công tác quy hoạch chiến lược cho các Quốc 
gia thành viên sẽ chú trọng đáng kể vào sự cần thiết phải thực hiện bao phủ y 
tế toàn dân (BPYTTD) tốt hơn trên toàn thế giới. TCYTTG nhận thức rằng sức 
khỏe tốt là điều thiết yếu để duy trì bền vững phát triển kinh tế, xã hội và giảm 
nghèo. Tiếp cận những dịch vụ y tế cơ bản có vai trò quan trọng để duy trì và 
nâng cao sức khỏe. Đồng thời người dân cần được bảo vệ tránh bị đẩy vào 
cảnh đói nghèo vì chi phí y tế.

Mục tiêu của Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG, 2014–2023 là hỗ trợ các 
Quốc gia thành viên trong việc:

1.  khai thác khả năng đóng góp của YHCT đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, 
đối với nền y tế lấy con người làm trung tâm và bao phủ y tế toàn dân; 

2.  thúc đẩy sử dụng YHCT an toàn và hiệu quả thông qua quản lý, nghiên cứu 
và lồng ghép các sản phẩm YHCT, thực hành YHCT và người hành nghề 
YHCT vào hệ thống y tế, nếu phù hợp.

Bản Chiến lược YHCT của TCYTTG, 2014–2023 được thiết kế để giúp các nước 
quyết định phương thức tốt nhất để vừa nâng cao sức khỏe vừa bảo vệ người 
tiêu dùng muốn sử dụng các sản phẩm, thực hành và người hành nghề YHCT. 
Chiến lược này gồm 2 bước cơ bản:

1.  Các Quốc gia thành viên cần xác định và nhận thức rõ hơn về  YHCT&BS trong 
bối cảnh tình hình nước mình bằng cách xác định các hình thức YHCT&BS 
được sử dụng, đối tượng sử dụng, tìm hiểu lý do sử dụng YHCT&BS và xác 
định nhu cầu hiện nay cũng như trong tương lai. Điều cơ bản là các nước 
phải xây dựng được hồ sơ quốc gia về lĩnh vực YHCT&BS.
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2.  trên cơ sở hồ sơ quốc gia đó, các Quốc gia thành viên cần xây dựng chính 
sách, quy định và hướng dẫn cho các hình thức YHCT&BS đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe và lựa chọn của người dân. Mặc dù có thể có những 
chủ đề và ưu tiên chung giữa các Quốc gia thành viên, song mỗi nước cần 
xây dựng phương pháp tiếp cận quốc gia để giải quyết những nhu cầu 
riêng. Hiển nhiên là các cách tiếp cận đó phải tuân thủ khung pháp lý hiện 
hành, niềm tin văn hóa về YHCT&BS, và cơ cấu để giám sát từng sản phẩm, 
thực hành và người hành nghề YHCT&BS.

Các Quốc gia thành viên có thể thực hiện thành công hai bước cơ bản đó bằng 
cách tổ chức hoạt động hướng tới ba mục tiêu chiến lược sau:

1)  xây dựng cơ sở tri thức để quản lý YHCT&BS một cách tích cực thông 
qua chính sách quốc gia phù hợp;

2)  tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn, sử dụng hợp lý và hiệu quả 
YHCT&BS bằng cách quản lý sản phẩm, thực hành và người hành nghề;

3)  thúc đẩy bao phủ y tế toàn dân bằng cách lồng ghép các dịch vụ YHCT&BS 
một cách thích hợp và hệ thống cung ứng dịch vụ y tế và tự chăm sóc 
sức khỏe.

4.1  Mục tiêu chiến lược 1: xây dựng cơ sở tri thức để quản 
lý YHCT&BS một cách tích cực thông qua chính sách quốc gia 
phù hợp

Các sản phẩm, thực hành và người hành nghề trong YHCT&BS rất phong phú. 
Một số loại hình mang lại lợi ích cho sức khỏe, một số khác lại đi kèm với rủi 
ro hoặc hoàn toàn xuất phát từ động cơ thương mại. Với nguồn lực hạn chế, 
các Quốc gia thành viên cần quyết định nên tập trung vào đâu để cung cấp 
cho người tiêu dùng loại hình chăm sóc sức khỏe tốt và an toàn nhất đồng thời 
đáp ứng nhu cầu ủng hộ lựa chọn của người sử dụng. Trước khi có thể đưa ra 
được quyết định đúng đắn về cách giám sát YHCT&BS trong lãnh thổ của mình, 
các Quốc gia thành viên phải hiểu rõ tính chất đặc thù của lĩnh vực YHCT&BS ở 
nước mình và thiết lập dữ liệu cơ sở toàn diện và vững chắc.
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4.1.1   Định hướng chiến lược 1: Hiểu và nhận biết vai trò và tiềm năng 
của YHCT&BS

Các Quốc gia thành viên được khuyến khích công nhận vai trò của YHCT&BS 
trong hệ thống y tế của mình. Tuy nhiên, do số lượng loại hình YHCT&BS quá đa 
dạng nên không thể coi lĩnh vực này là một bộ phận cấu thành trong hệ thống y 
tế của mỗi quốc gia. Chiến lược đề xuất các Quốc gia thành viên nên công nhận 
và đánh giá chi tiết những loại hình YHCT&BS nào đang được người dân trong 
nước sử dụng và xây dựng hồ sơ quốc gia riêng cho thực hành YHCT&BS. 
Những thông tin đó sẽ giúp các nước đưa ra quyết định chính sách đúng đắn 
về phương thức quản lý và sử dụng YHCT&BS phù hợp.

Do thị trường YHCT&BS đã trở thành thị trường toàn cầu, giá trị hài hòa và hợp 
tác sẽ gia tăng. Trong môi trường đó, cần phải xây dựng những chính sách và 
quyết định có tầm nhìn quốc gia và toàn cầu. Kế hoạch chiến lược này đề xuất 
các nước nên áp dụng những cách tiếp cận thực hành tốt nhất để xây dựng quy 
định cho các phương thức YHCT&BS khác nhau.

Hành động chiến lược cho các Quốc gia thành viên:

1.   Công nhận vai trò và sự đa dạng của YHCT&BS trong hệ thống y tế.

2.  Xác định phạm vi của lĩnh vực YHCT&BS thông qua sử dụng số liệu để xác 
định số người sử dụng các loại hình YHCT&BS cụ thể, lý do sử dụng, những 
loại hình phổ biến (quan trọng) nhất, sử dụng có tuân theo chỉ dẫn của nhân 
viên y tế hay không, và nhân viên y tế có biết về việc sử dụng YHCT&BS của 
bệnh nhân hay không.

3.  Triển khai và kết hợp các chính sách và chương trình về YHCT&BS thành 
những hợp phần không thể tách rời của hệ thống y tế, nếu phù hợp. 

4.   Tăng cường liên lạc và quan hệ đối tác với các bên hữu quan.

5.   Ưu tiên và quyết định những hành động cần thực hiện phù hợp với ưu tiên 
và năng lực quốc gia, v.v.

Hành động chiến lược cho các đối tác và bên hữu quan:

1.   Hợp tác với các tổ chức được công nhận của người hành nghề và các nhà 
nghiên cứu để thiết lập những thực hành tốt nhất có thể chia sẻ trên phạm 
vi quốc tế.

2.   Đưa ra các đề xuất về ưu tiên nghiên cứu trong những lĩnh vực cụ thể để xây 
dựng chính sách.
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Hành động chiến lược cho TCYTTG:

1. Tiếp tục hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho các Quốc gia thành viên 
bằng cách xây dựng các tài liệu và công cụ phục vụ nghiên cứu chính sách.

2. Hỗ trợ các Quốc gia thành viên xác định và quản lý các ngành và phương 
thức YHCT&BS khác nhau.

3. Phối hợp nguồn lực kỹ thuật toàn cầu để xây dựng đồng thuận về các định 
nghĩa cơ bản về YHCT&BS.

4. Hỗ trợ các Quốc gia thành viên thúc đẩy chia sẻ thông tin về xây dựng chính 
sách giữa các quốc gia.

5. Thu thập số liệu toàn cầu về sử dụng YHCT&BS; thiết lập và duy trì cơ sở dữ 
liệu để thu thập thông tin về chính sách và quản lý YHCT&BS của các Quốc 
gia thành viên.

4.1.2   Định hướng chiến lược 2: Củng cố cơ sở tri thức, xây dựng   
    bằng chứng và duy trì bền vững nguồn lực 

Các Quốc gia thành viên cần củng cố công tác xây dựng tập hợp tri thức, hợp 
tác và sử dụng bền vững nguồn lực YHCT&BS. Điều quan trọng là các Quốc gia 
thành viên và các bên hữu quan phải lưu ý đến đa dạng sinh học và các hiệp 
ước quốc tế về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

Mặc dù có sự quan tâm ngày càng tăng đối với YHCT&BS, vẫn còn tồn tại 
những vấn đề về chất lượng và số lượng bằng chứng ủng hộ cho việc sử dụng 
loại hình y học này. Nghiên cứu về YHCT&BS cần sử dụng những phương pháp 
được công nhận rộng rãi trong đánh giá dịch vụ y tế, bao gồm các nghiên cứu 
so sánh hiệu quả và thiết kế nghiên cứu kết hợp nhiều phương pháp. Vẫn còn 
thiếu những nghiên cứu và đổi mới về các loại hình YHCT&BS khác nhau. Cần 
có bằng chứng để YHCT&BS có thể được nhìn nhận là một bộ phận khăng khít 
của chăm sóc sức khỏe. Có thể làm được điều đó bằng nhiều nghiên cứu và 
đổi mới hơn với trọng tâm là quản lý tri thức, bao gồm bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ. Nói cách khác, quản lý tri thức sẽ có thể khuyến khích đổi mới và bảo 
vệ tri thức cổ truyền. Mặc dù ngày nay YHCT&BS đã trở thành một hiện tượng 
phổ biến toàn cầu, nhưng vẫn còn nguy cơ là tri thức cổ truyền nhằm duy trì và 
chăm sóc sức khỏe cho người dân ở một số nước có thể bị mai một. Các cơ 
quan sở hữu trí tuệ cần được lưu ý về nguy cơ đó.

Một vấn đề ưu tiên quan trọng khác là công tác thu thập, phân tích và tổng hợp 
có tính chiến lược số liệu về tình hình sử dụng YHCT&BS, cùng một chiến lược 
quản lý thông tin để đảm bảo cho những thông tin đó được cập nhật và chất 
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lượng cao. Có thể làm được điều đó bằng cách đưa các câu hỏi về mức độ sử 
dụng YHCT&BS vào các cuộc khảo sát quốc gia, sử dụng các cơ sở dữ liệu 
hiện có, thành lập các trung tâm nghiên cứu xuất sắc hoặc xây dựng mạng lưới 
nghiên cứu và mạng lưới nhiều bên liên quan.
 
Khi đã có số liệu cơ bản, các Quốc gia thành viên cần khuyến khích nghiên 
cứu về các loại hình YHCT&BS có thể có lợi cho người dân và tập trung quan 
tâm cũng như nguồn lực hạn chế của mình vào những sản phẩm, thực hành 
và người hành nghề có khả năng mang lại lợi ích nhiều nhất. Đồng thời, các 
Quốc gia thành viên cần được hỗ trợ để phát hiện hiệu quả hơn những loại hình 
YHCT&BS có tuyên bố phóng đại về lợi ích hoặc có nguy cơ cho sức khỏe.

Biện pháp bảo hộ thỏa đáng đối với YHCT&BS thông qua quy ước về sở hữu 
trí tuệ hay bảo hộ riêng có thể giúp ngăn chặn tình trạng sử dụng YHCT&BS 
trái phép. Có thể áp dụng các khung bảo hộ sở hữu trí tuệ hiện hành để bảo 
hộ những cải tiến trên cơ sở YHCT&BS và mở rộng để bao gồm các biện pháp 
bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ về 
YHCT&BS. Bất cứ hệ thống bảo hộ riêng nào cũng cần không chỉ đảm bảo có 
sự chấp thuận được thông báo trước, tiếp cận và chia sẻ quyền lợi, mà còn 
phải quy định tiếp cận YHCT&BS rộng rãi, đồng thời khuyến khích nghiên cứu 
về chất lượng, an toàn và hiệu quả của YHCT&BS, để chấp nhận các phương 
pháp điều trị hiện có và phát triển sản phẩm mới. Các chính sách phù hợp còn 
có thể đảm bảo cho bên thứ ba không giành được quyền sở hữu trí tuệ không 
chính đáng hoặc vô căn cứ về YHCT&BS.

Hành động chiến lược cho các Quốc gia thành viên:

1.  Các quốc gia thành viên cần dựa trên cơ sở những rủi ro tiềm tàng lớn nhất 
và/hoặc lợi ích mà YHCT&BS sử dụng ở nước mình mang lại để:

a.   giám sát mức độ an toàn của YHCT&BS;

b.   xác định nguồn bằng chứng, có thể là lịch sử, truyền thống hoặc  
khoa học, chứng minh hoặc bác bỏ lợi ích của một phương pháp trị 
liệu nào đó;

c.   xác định hồ sơ nguy cơ/lợi ích, kể cả hiệu quả kinh tế.

2.  Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, đổi mới, quản lý tri thức.

3.  Khuyến khích xây dựng, dịch thuật và phổ biến tri thức bằng cách thiết lập 
phương pháp tiếp cận toàn diện và tổng hợp cho nghiên cứu và phát triển 
YHCT&BS, kể cả nghiên cứu về chất lượng và chi phí-hiệu quả.

4.  Xây dựng chương trình nghiên cứu quốc gia, chấp nhận và bao gồm nhiều 
loại mô hình nghiên cứu nếu phù hợp.
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5.  Xây dựng và chia sẻ các phương pháp và tiêu chí phù hợp cho công tác 
đánh giá an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm YHCT&BS và đánh 
giá giá trị của thực hành YHCT&BS (v.d. xây dựng nguồn lực cho nghiên 
cứu, phát triển các phương pháp luận nghiên cứu phù hợp, và khuyến khích 
đầu tư).

6.  Ngăn chặn hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ về YHCT&BS bằng cách 
thực hiện những công cụ quốc tế có liên quan, phù hợp với chiến lược toàn 
cầu và kế hoạch hành động về y tế công cộng của TCYTTG, đổi mới và sở 
hữu trí tuệ, thông qua và sửa đổi quy định luật pháp quốc gia về sở hữu trí 
tuệ, và ban hành các chiến lược bảo hộ phòng ngừa khác.

7.  Bảo vệ và giữ gìn nguồn lực YHCT&BS, nhất là tri thức và nguồn lực thiên 
nhiên.

8.  Xác định phương thức truyền đạt thông tin về YHCT&BS qua người hành 
nghề, quảng cáo sản phầm, thực hành và truyền thông.

9.  Tăng cường đối thoại và quan hệ đối tác giữa các bên hữu quan. Tìm kiếm 
thêm thông tin bổ sung từ các đối tác quốc tế nếu phù hợp với nhu cầu quốc 
gia, nhất là những thông tin về xu hướng toàn cầu và bài học kinh nghiệm.

10. Phát hành hướng dẫn điều trị chuẩn cho sử dụng YHCT&BS, cũng như danh 
mục thuốc thảo dược thiết yếu.

Hành động chiến lược cho các đối tác và các bên hữu quan:

1.  Hỗ trợ, cộng tác với các Quốc gia thành viên và TCYTTG trong các dự án/
chương trình nghiên cứu về YHCT&BS.

2.  Tham vấn về đánh giá rủi ro và lợi ích.

3.  Đẩy mạnh văn hóa truyền thông, lập hồ sơ, đánh giá và đổi mới trong các 
cộng đồng hành nghề YHCT&BS quốc gia và quốc tế.

4.   Nâng cao tính sẵn có và nhận thức về y văn YHCT&BS, cơ sở dữ liệu và các 
nguồn lưu giữ tri thức khác.

5.   Phát triển các phương pháp luận nghiên cứu phù hợp với lý thuyết và thực 
hành YHCT&BS.

6.   Xây dựng năng lực và khả năng nghiên cứu quốc tế, bao gồm những vấn đề 
như bảo hộ thỏa đáng cho quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn khả năng đánh 
cắp tài sản sở hữu trí tuệ.

7.  Hỗ trợ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về YHCT&BS.

Mục tiêu, định hướng và hành động chiến lược
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Hành động chiến lược cho TCYTTG:

1.  Tiếp tục cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cho các Quốc gia thành 
viên bằng cách xây dựng tài liệu và công cụ phù hợp phục vụ nghiên cứu 
chính sách, nghiên cứu, bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn lực.

2.   Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về YHCT&BS.

3.   Nâng cao nhận thức của các bên hữu quan về các vấn đề đa dạng sinh học 
và bảo tồn.

4.   Tổ chức hội thảo tập huấn về xây dựng chính sách, phương pháp luận ng-
hiên cứu, đạo đức nghiên cứu và bảo tồn nguồn lực.

5.   Thu thập và phổ biến thông tin.

4.2  Mục tiêu chiến lược 2: Tăng cường đảm bảo chất lượng, 
an toàn, sử dụng hợp lý và hiệu quả YHCT&BS bằng cách quản 
lý sản phẩm, thực hành và người hành nghề

Các Quốc gia thành viên cần kiểm tra tiềm năng của thực hành và sản phẩm 
YHCT&BS trong phạm vi khu vực và quốc gia, sau đó cân nhắc xem có cần 
bổ sung thêm quy định, giám sát, hệ thống hay thể chế để đảm bảo cho chất 
lượng, an toàn và hiệu quả của thực hành và sản phẩm YHCT&BS đáng tin cậy 
hơn không, đồng thời vẫn đảm bảo lựa chọn của người tiêu dùng.

Khi đã xác định các vấn đề cần giải quyết và có chính sách quốc gia, phải xây 
dựng khung điều tiết sản phẩm và thực hành YHCT&BS phù hợp với nhu cầu cụ 
thể của khu vực và quốc gia. Quy trình này phải có sự tham gia của chính phủ 
các nước, người tiêu dùng, nhà giáo dục, các nhóm hành nghề, nhà sản xuất 
và nhà nghiên cứu, và cần xác định được phương thức  thực hành YHCT&BS 
và phương pháp để bảo đảm sản phẩm YHCT&BS được sử dụng an toàn và 
hiệu quả. Đồng thời, quy trình đó cũng giúp các nhà hoạch định hệ thống y tế 
dự đoán nhu cầu hiệu quả hơn và khai thác tiềm năng của các phương pháp 
YHCT&BS nhằm đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

4.2.1   Định hướng chiến lược 1: Nhận thức được vai trò và tầm quan 
trọng của công tác quản lý sản phẩm 

Thông tin từ cuộc Khảo sát toàn cầu về YHCT&BS của TCYTTG lần thứ nhất và 
thông tin sơ bộ từ cuộc Khảo sát toàn cầu của TCYTTG lần thứ hai cho thấy các 
Quốc gia thành viên đang tăng cường xây dựng và triển khai các khung điều tiết 
sản phẩm YHCT&BS.
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Mặc dù các khung điều tiết đang được xây dựng ở cấp quốc gia và khu vực, 
song TCYTTG khuyến khích các quốc gia công nhận bản chất toàn cầu của lĩnh 
vực y tế này. YHCT&BS hiện nay đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, và những 
thực hành và sản phẩm YHCT&BS có nguồn gốc hay được sản xuất ở khu vực 
này lại thường đang được sử dụng ở một khu vực khác của thế giới. Hoạt động 
kinh doanh sản phẩm YHCT&BS, kể cả hoạt động cung ứng qua mạng Internet, 
đã trở thành lý do quan trọng để chúng ta phải cân nhắc xem cần làm gì để đảm 
bảo YHCT&BS tuân thủ các hiệp ước quốc tế về đa dạng sinh học và các loài có 
nguy cơ tuyệt chủng. Thực tế đó làm nảy sinh một số thách thức: khung pháp lý 
khác biệt giữa các quốc gia, đảm bảo chia sẻ thông tin về chất lượng và an toàn, 
và khuyến khích sử dụng hợp lý trong các nền văn hóa khác nhau.

Hành động chiến lược cho các Quốc gia thành viên:

1.  Xác định các tiêu chuẩn, chính sách và quy định hiện hành đề đảm bảo chất 
lượng và an toàn của sản phẩm. Đánh giá nhu cầu và ưu tiên những lĩnh vực 
cần được điều tiết trên cơ sở đánh giá nguy cơ, đồng thời cố gắng đảm bảo 
lựa chọn của người sử dụng.

2.  Tăng mức độ tin cậy và khả năng tiếp cận bằng cách xây dựng và triển khai 
khung điều tiết phù hợp để đảm bảo sử dụng sản phẩm YHCT&BS an toàn.

3.  Quy định khung pháp lý cơ sở để tăng cường chất lượng, an toàn và hiệu 
quả. Quy định có thể bao gồm đăng ký sản phẩm, cấp phép hành nghề và 
trao quyền cho các cơ quan quản lý để áp dụng các biện pháp y tế công 
cộng, ví dụ như báo cáo phản ứng có hại.

4.  Đảm bảo năng lực quản lý và nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thị trường.

5.  Phổ biến bằng chứng, hướng dẫn và thông tin chứng minh lợi ích đối với 
sức khỏe.

6.   Khuyến khích các bên hữu quan nhận thức và tham gia khung điều tiết (nhà 
công nghiệp, các cộng đồng hành nghề YHCT, nhà nghiên cứu và người tiêu 
dùng).

7.   Thiết lập hoặc thông qua tiêu chuẩn cho sản phẩm YHCT&BS.

8.   Thúc đẩy hợp tác và cộng tác quốc tế về quản lý, bao gồm chia sẻ thông tin 
về sản phẩm YHCT&BS.

Hành động chiến lược cho các đối tác và bên hữu quan:

1.  Khuyến khích các cộng đồng hành nghề YHCT, ngành công nghiệp, nhà 
nghiên cứu và người tiêu dùng tham gia xây dựng quy định cho sản phẩm 
YHCT&BS.

2.  Hợp tác và tham gia các hệ thống giám sát và theo dõi để quản lý nguy cơ.

Mục tiêu, định hướng và hành động chiến lược



Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG

51

Hành động chiến lược cho TCYTTG:

1.  Xây dựng hoặc cập nhật các tài liệu kỹ thuật và công cụ của TCYTTG về 
thúc đẩy sử dụng sản phẩm YHCT&BS an toàn, chất lượng và hiệu quả, 
cũng như các chỉ tiêu và tiêu chuẩn.

2.  Tổ chức hội thảo tập huấn về xây dựng năng lực cho cán bộ quản lý.

3.  Thúc đẩy quá trình chuẩn hóa và phân loại YHCT&BS quốc tế.

4.  Tạo thuận lợi cho hoạt động chia sẻ thông tin và xây dựng mạng lưới điều 
tiết quốc tế. 

4.2.2   Định hướng chiến lược 2: Công nhận và xây dựng quy định cho 
thực hành và người hành nghề về giáo dục và đào tạo, phát triển kỹ 
năng, dịch vụ và liệu pháp điều trị YHCT&BS

Vì ngày càng có nhiều quốc gia xây dựng chính sách và khung điều tiết cho 
YHCT&BS, nên cần thiết phải đánh giá hiệu quả của những chính sách và khung 
điều tiết đó, và xác định cách thức giải quyết những thách thức bằng cách so 
sánh với những tiêu chuẩn tham chiếu (định chuẩn) phù hợp. Có thể thực hiện 
việc này thông qua kiểm định và đánh giá quốc gia cũng như bằng cách xây 
dựng và chia sẻ các mô hình trên phạm vi quốc tế.

Chuẩn được sử dụng trong xây dựng các phương pháp tiếp cận và khung điều 
tiết, và xem xét cách thức cải thiện hệ thống hiện hành. Chuẩn cũng có thể 
được áp dụng trong đánh giá các liệu pháp điều trị riêng lẻ, xây dựng mô hình 
thanh toán, xây dựng tiêu chí thực hành, thiết lập khung quy định cho cơ sở/
người cung cấp dịch vụ và thực hành YHCT&BS, thực hiện giám sát người hành 
nghề, bao gồm đào tạo, công nhận và đãi ngộ, và quyết định cách cung ứng 
một dịch vụ trong hệ thống y tế.

Hành động chiến lược cho các Quốc gia thành viên:

1.  Cải thiện tiếp cận thông tin và tăng cường cơ sở tri thức về chất lượng, an 
toàn và hiệu quả của YHCT&BS.

2.  Đảm bảo giám sát phù hợp đối với các dịch vụ YHCT&BS (thực hành và 
người hành nghề) bằng cách thiết lập các hệ thống điều tiết thiết thực phù 
hợp với cơ sở hạ tầng của các Quốc gia thành viên.

3.   Quy định tiêu chuẩn và chỉ số giám sát hoạt động như một phần của hệ 
thống y tế chung.
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4.   Phối hợp với các bên hữu quan hỗ trợ xây dựng bộ quy tắc ứng xử làm cơ 
sở cho thực hành đạo đức.

5.  Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện hướng dẫn thực hành để đảm bảo 
an toàn, chất lượng và hiệu quả của dịch vụ YHCT&BS.

6.  Thiết lập quy định về đào tạo, trình độ và kiểm định chất lượng, hoặc cấp 
phép thực hành và người hành nghề YHCT&BS trên cơ sở nhu cầu và đánh 
giá nguy cơ.

7.  Đề xướng xây dựng chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về giáo dục, đào tạo, 
kiểm định chất lượng và thanh toán cho các hình thức YHCT&BS.

8.  Thiết lập kênh liên lạc chính thức để thúc đẩy giáo dục, kể cả giáo dục 
thường xuyên và kiểm định chất lượng, cấp phép và đăng ký cho người 
hành nghề YHCT&BS.

Hành động chiến lược cho các đối tác và bên hữu quan:

1.  Khuyến khích người tiêu dùng, các cộng đồng người hành nghề và nhà ng-
hiên cứu tích cực tham gia xây dựng tiêu chuẩn và quản lý công tác đào tạo, 
dịch vụ và liệu pháp điều trị.

2.  Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn và bộ quy tắc ứng xử để đảm bảo đạo đức 
trong giáo dục, đào tạo và thực hành của người hành nghề YHCT.

3.  Khuyến khích liên lạc và chia sẻ tri thức giữa những người hành nghề YHCT 
để có tài liệu chứng minh và đánh giá thực hành của họ.

4.  Tăng cường liên kết giữa những người hành nghề y học cổ truyền và trao 
quyền cho họ tổ chức hiệp hội hoặc nhóm nghề nghiệp.

5.   Khuyến khích và thúc đẩy việc kiểm định chất lượng công nhận các cơ sở 
giáo dục và đào tạo.

6.   Tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa những người hành nghề 
YHCT&BS và những người hành nghề y khác.

7.   Khuyến khích các cán bộ chuyên môn y học chính thống tìm hiểu nhiều hơn 
về phương pháp sử dụng YHCT&BS.

Hành động chiến lược cho TCYTTG:

1.   Xây dựng hoặc cập nhật các tài liệu kỹ thuật và công cụ của TCYTTG về 
tăng cường an toàn, chất lượng và hiệu quả của thực hành và người hành 
nghề YHCT&BS, kể cả chuẩn đào tạo và thực hành.  

Mục tiêu, định hướng và hành động chiến lược
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2.   Tổ chức hội thảo tập huấn về xây dựng năng lực cho cán bộ quản lý.

3.   Tạo thuận lợi cho hoạt động chia sẻ thông tin và xây dựng mạng lưới quốc 
tế các nhà quản lý.

4.3  Mục tiêu chiến lược 3: Thúc đẩy bao phủ y tế toàn dân 
bằng cách lồng ghép dịch vụ YHCT&BS vào hệ thống dịch vụ 
y tế và tự chăm sóc sức khỏe

Mọi người ngày càng nhận thức được rằng YHCT&BS an toàn và hiệu quả có 
thể góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Một trong những câu hỏi quan trọng 
về YHCT&BS được nêu trong những năm gần đây là YHCT&BS có thể đóng 
góp như thế nào cho mục tiêu thực hiện bao phủ y tế toàn dân bằng cách cải 
thiện cung ứng dịch vụ trong hệ thống y tế, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban 
đầu: khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của bệnh nhân, và nhận thức cao hơn về 
nâng cao sức khỏe và phòng bệnh là những vấn đề chính ở đây. Quy định về 
bao phủ bảo hiểm cho các sản phẩm, thực hành và người hành nghề YHCT&BS 
khác nhau rất nhiều, từ bao gồm toàn bộ dịch vụ YHCT&BS trong các chương 
trình BHYT cho tới không bảo hiểm dịch vụ nào, và người tiêu dùng phải tự 
trả chi phí khám chữa bệnh YHCT&BS bằng tiền túi. Cùng lúc đó, đã xuất hiện 
những bằng chứng cho thấy khi YHCT&BS được đưa vào các kế hoạch bao 
phủ y tế toàn dân, nó sẽ làm giảm áp lực đối với hệ thống y tế và giảm bớt chi 
phí. Điều đó cho thấy vì sao các Quốc gia thành viên cần xem xét cách lồng 
ghép YHCT&BS vào các hệ thống y tế và kế hoạch bao phủ y tế toàn dân một 
cách toàn diện hơn.

Để YHCT&BS có thể phát huy tiềm năng, các cá nhân cần được biết về những 
lợi ích cũng như rủi ro nó có thể mang lại khi sử dụng YHCT&BS kèm với y học 
chính thống. Cộng đồng YHCT&BS phải có khả năng tốt hơn trong việc cung 
cấp thêm thông tin về sản phẩm, thực hành và người hành nghề cho người sử 
dụng để họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Các Quốc gia thành viên cần khuyến khích hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các 
cán bộ chuyên môn y tế chính thống và người hành nghề YHCT&BS. Thông tin 
dễ hiểu có ý nghĩa quan trọng đối với sử dụng YHCT&BS an toàn và hợp lý để 
tự chăm sóc sức khỏe. Điều này bao gồm việc khuyến khích bệnh nhân thông 
báo với cán bộ chuyên môn y tế về việc sử dụng sản phẩm YHCT&BS của mình.
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4.3.1   Định hướng chiến lược 1: Tận dụng đóng góp tiềm năng của 
YHCT&BS để cải thiện dịch vụ y tế và tình trạng sức khỏe

Khi lưu ý đến truyền thống và tập quán của nhân dân và các cộng đồng, các 
Quốc gia thành viên cũng cần cân nhắc xem làm thế nào để YHCT&BS, trong 
đó có tự chăm sóc sức khỏe, có thể giúp phòng bệnh hay chữa bệnh, duy trì 
và nâng cao sức khỏe, phù hợp với bằng chứng về chất lượng, an toàn và hiệu 
quả, và với lựa chọn cũng như trông đợi của bệnh nhân.

Dựa trên thực tiễn của mỗi quốc gia, cần nghiên cứu các mô hình lồng ghép 
YHCT&BS vào hệ thống y tế quốc gia. Việc đó bao gồm quyết định cần phải lồng 
ghép những hình thức YHCT&BS nào, và lồng ghép ra sao. Nếu không khả thi, 
thì cần xác định những lựa chọn khác.

Có nhiều sáng kiến đang được triển khai trên thế giới: mục đích của những sáng 
kiến đó là phát triển các mô hình cung ứng chăm sóc sức khỏe tốt nhất vừa phù 
hợp, vừa khả thi và có khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe. Tùy vào hoàn 
cảnh cụ thể của mỗi nước mà chăm sóc sức khỏe có thể tồn tại dưới hình thức 
một ngành nghề duy nhất, nhiều ngành, mô hình tự chăm sóc sức khỏe hay áp 
dụng cách tiếp cận tổng hợp hơn. Những mô hình tốt nhất thường được xây 
dựng bằng các quan hệ đối tác và hợp tác và có tính chất lấy con người làm 
trung tâm, dựa vào các cách tiếp cận an toàn, phù hợp và hiệu quả kinh tế.

Hành động chiến lược cho các Quốc gia thành viên:

1.   Công nhận YHCT là một nguồn lực đóng góp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, và YHCT phù hợp 
với mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe.

2.   Nghiên cứu lồng ghép YHCT&BS vào hệ thống cung ứng dịch vụ y tế quốc 
gia trên cơ sở năng lực, ưu tiên, pháp chế có liên quan và tình hình của quốc 
gia, và dựa vào bằng chứng về an toàn, chất lượng và hiệu quả.

3.   Khuyến khích phát triển các cơ sở y tế phù hợp cung ứng dịch vụ y tế công 
cộng YHCT&BS bằng cách đảm bảo những yếu tố chủ yếu cùa hệ thống y 
tế cho việc lồng ghép.

4.   Đảm bảo xem xét công bằng đối với các loại hình YHCT&BS an toàn và hiệu 
quả trong bao phủ BHYT hiện hành và các phương thức thanh toán BHYT 
của quốc gia.

 
Hành động chiến lược cho các đối tác và bên hữu quan:

1.  Tăng cường tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa những người hành 
nghề y học chính thống và YHCT&BS.

Mục tiêu, định hướng và hành động chiến lược
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2.   Tăng cường thông tin liên lạc trong cộng đồng hành nghề YHCT quốc tế về 
các mô hình lồng ghép.

 3.  Đẩy mạnh nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của các phương pháp tiếp cận 
lồng ghép YHCT&BS.

4.   Đẩy mạnh giáo dục thường xuyên, đánh giá, bằng chứng và nghiên cứu về 
thực hành YHCT&BS.

5.  Thu hút sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và khu vực vụ lợi nhuận, 
kể cả các hệ thống thanh toán, nếu phù hợp, vào những mục tiêu trên.

Hành động chiến lược cho TCYTTG:

1.   Xây dựng hoặc cập nhật các tài liệu kỹ thuật và công cụ của TCYTTG về 
lồng ghép YHCT&BS vào các hệ thống y tế quốc gia. Tài liệu và công cụ bao 
gồm tiếp cận dịch vụ YHCT&BS an toàn và chất lượng, thuật ngữ YHCT&BS 
và đưa YHCT&BS vào Phân loại bệnh tật quốc tế. Hỗ trợ các Quốc gia thành 
viên xác định mô hình và phương pháp tiếp cận để lồng ghép YHCT&BS vào 
các hệ thống y tế.

2.   Tổ chức hội thảo giáo dục và đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách và 
người hành nghề YHCT&BS.

3.  Thu thập và phổ biến thông tin về lồng ghép YHCT&BS vào các hệ thống y 
tế quốc gia.

4.  Tập hợp hiệp hội của những người hành nghề YHCT&BS và các nhóm y học 
chính thống để đẩy mạnh sử dụng YHCT&BS an toàn và hiệu quả.

4.3.2  Định hướng chiến lược 2: Đảm bảo cho người sử dụng YHCT&BS 
có thể lựa chọn đúng đắn về việc tự chăm sóc sức khỏe

Lựa chọn đúng đắn là một trong những nền tảng của thực hành chăm sóc sức 
khỏe tốt. Chia sẻ quyền quyết định sẽ thúc đẩy chăm sóc lấy con người làm 
trung tâm. Các khía cạnh đạo đức và pháp lý cần hỗ trợ và hình thành những 
khía cạnh và suy xét chủ chốt khi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ở nhiều Quốc gia 
thành viên, lựa chọn sản phẩm YHCT&BS trong lĩnh vực YHCT&BS phần lớn là 
do người sử dụng tự quyết định.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng mong muốn của người tiêu dùng về khả năng 
tiếp cận và tính sẵn có của dịch vụ và sản phẩm có thể xung đột với nhiệm vụ 
của chính phủ phải bảo vệ người dân bằng cách áp dụng nguyên tắc phòng 
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ngừa khi nguy cơ chưa rõ ràng. Cách thức cân bằng giữa hai mặt này ở mỗi 
nước không giống nhau và có thể ảnh hưởng tới mô hình tự chăm sóc sức 
khỏe.
 

Hành động chiến lược cho các Quốc gia thành viên:

1.  Xây dựng cơ chế/hướng dẫn giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng, các kênh 
giải quyết khiếu nại và hướng dẫn sử dụng đúng cách sản phẩm, người 
hành nghề và dịch vụ YHCT&BS, kể cả xúc tiến và quảng cáo sản phẩm.

2.  Tăng cường giáo dục liên ngành và thực hành hợp tác giữa những người 
hành nghề y học chính thống và YHCT&BS, với trọng tâm lấy con người làm 
trung tâm.

3.  Củng cố quan hệ đối tác và đối thoại về tự chăm sóc sức khỏe giữa các bên 
hữu quan.

4.  Khuyến khích các Quốc gia thành viên áp dụng biện pháp đảm bảo cho 
người tiêu dùng lựa chọn đúng đắn.

Hành động chiến lược cho các đối tác và bên hữu quan:

1.   Cung cấp thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng về YHCT&BS, trong đó có 
khả năng xảy ra rủi ro của thực hành và sản phẩm YHCT&BS, kể cả những 
thực hành và sản phẩm YHCT&BS ngoài phạm vi kiểm soát của nhà nước 
(mua qua mạng, v.v.).

2.  Tăng cường giáo dục về YHCT&BS cho người hành nghề y, và khuyến khích 
bệnh nhân nói với bác sĩ về việc sử dụng YHCT&BS của mình.

3.   Vận động hoạt động quảng cáo và xúc tiến có trách nhiệm và chính xác.

Hành động chiến lược cho TCYTTG:

1.   Xây dựng hoặc cập nhật các tài liệu kỹ thuật và công cụ của TCYTTG về 
giáo dục và tự chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng.

2.  Tổ chức hội thảo giáo dục và đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách và 
người hành nghề YHCT&BS.

3.   Thu thập và phổ biến thông tin về thực hành tự chăm sóc sức khỏe.
 

Mục tiêu, định hướng và hành động chiến lược
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5.    Triển khai thực hiện Chiến lược

Mục tiêu của Chiến lược Y học cổ truyền của TCYTTG 2014-2023 là hỗ trợ các 
Quốc gia thành viên trong việc:

1.  khai thác tiềm năng đóng góp của YHCT&BS đối với sức khỏe thể chất, tinh 
thần và nền y tế lấy con người làm trung tâm;

2.  thúc đẩy sử dụng YHCT&BS an toàn và hiệu quả thông qua quản lý, đánh giá 
và lồng ghép các sản phẩm, người hành nghề và thực hành YHCT&BS vào 
hệ thống y tế, nếu phù hợp.

Bản chiến lược đã được xây dựng để hỗ trợ các Quốc gia thành viên xác định 
và ưu tiên nhu cầu, thiết lập cơ sở cho cung ứng dịch vụ hiệu quả, và xây dựng 
những quy định, chính sách phù hợp để đảm bảo sử dụng sản phẩm và thực 
hành YHCT&BS an toàn. Điều quan trọng là cần nhớ rằng Chiến lược này chỉ là 
hướng dẫn để hỗ trợ các nước xây dựng các mục tiêu chiến lược về YHCT&BS 
phù hợp với năng lực, ưu tiên, quy định pháp luật liên quan và hoàn cảnh của 
quốc gia. Để đạt mục đích đó, TCYTTG cam kết giám sát quá trình triển khai 
chiến lược và sẽ phổ biến chiến lược rộng rãi.

Luôn cập nhật
Sang thập niên tới, bản chiến lược này sẽ cần được đánh giá và xem xét lại để 
đảm bảo nó vẫn thích hợp. Dự định chiến lược sẽ được đánh giá sau khi triển 
khai được 5 năm, để xác định xem những mục tiêu cụ thể, định hướng và mục 
tiêu chung có còn phù hợp và thực tiễn không. Một đánh giá toàn diện sẽ được 
thực hiện khi kết thúc 10 năm kỳ hạn thực hiện, để đánh giá tác động đầy đủ 
của chiến lược.

Đánh giá thành công
Để thực hiện chiến lược hiệu quả, phải đo lường được kết quả đầu ra một cách 
nhất quán và khách quan. Mặc dù có những điểm chung trong cách sử dụng 
YHCT&BS, song vẫn tồn tại những khác biệt giữa các Quốc gia thành viên. Mỗi 
quốc gia thành viên cần phải xây dựng chỉ số thực hiện chiến lược ở cấp quốc 
gia dựa trên ba mục tiêu chiến lược. Hy vọng những ví dụ chung đưa ra trong tài 
liệu chiến lược này sẽ giúp các Quốc gia thành viên xây dựng được các chỉ số 
phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Hiện tại TCYTTG đã xây dựng một danh 
mục rút gọn các chỉ số thực hiện chiến lược liên quan đến từng mục tiêu chiến 
lược, để giúp đánh giá thành công của chiến lược YHCT và tiến độ thực hiện ở 
các Quốc gia thành viên (Xem Bảng 1).
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Bảng 1: Chỉ số cơ bản đánh giá thực hiện chiến lược

Mục tiêu chiến 
lược

Định hướng chiến lược Kết quả dự kiến Chỉ số quan trọng

4.1 Xây dựng cơ 
sở tri thức 
để quản 
lý tích cực 
Y H C T & B S 
thông qua các 
chính sách 
quốc gia phù 
hợp

4.1.1 Hiểu và nhận biết vai 
trò và tiềm năng của 
YHCT&BS

 ■ Quốc gia thành viên thực hiện 
việc xác định và phân tích 
thực hành và người hành nghề 
YHCT&BS, thiết kế hồ sơ quốc 
gia về YHCT&BS.

 ■ Chính phủ ban hành chinh sách 
và chương trình YHCT&BS 

 ■ Số Quốc gia thành 
viên báo cáo có 
chính sách quốc 
gia/ tỉnh/bang về 
YHCT&BS.

 ■ Số  Quốc gia thành 
viên báo cáo tăng 
ngân sách công 
cho nghiên cứu về 
YHCT&BS;

4.1.2 Tăng cường cơ sở 
tri thức, xây dựng 
bằng chứng và duy 
trì nguồn lực

 ■ Tăng cường xây dựng và tập 
hợp tri thức, hợp tác và sử dụng 
bền vững nguồn lực YHCT.

4.2 Tăng cường 
đảm bảo chất 
lượng, an 
toàn, sử dụng 
đúng đắn 
và hiệu quả 
Y H C T & B S 
bằng cách 
quy định quản 
lý sản phẩm, 
thực hành và 
người hành 
nghề.

4.2.1 Công nhận vai trò và 
tầm quan trọng của 
quy định quản lý sản 
phẩm 

 ■ Thiết lập và triển khai thực 
hiện quy định về sản phẩm 
YHCT&BS, kể cả quy định đăng 
ký sản phẩm.

 ■ Tăng cường giám sát an toàn 
của sản   phẩm YHCT&BS và các 
liệu pháp điều trị YHCT&BS khác

 ■ Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và 
phươnp gháp luận cho đánh giá 
an toàn, hiệu quả và chất lượng 
của YHCT&BS.

 ■ Số  Quốc gia thành 
viên báo cáo có 
quy định cho sản 
phẩm YHCT&BS 

 ■ Số  Quốc gia thành 
viên báo cáo có 
quy định quốc gia/ 
tỉnh/bang cho thực 
hành YHCT&BS 

 ■ Số  Quốc gia thành 
viên báo cáo thực 
hành quy định/
đăng ký quốc gia/ 
tỉnh/bang cho 
người hành nghề 
YHCT&BS

4.2.2 Công nhận và xây 
dựng quy định cho 
thực hành và người 
hành nghề về giáo 
dục và đào tạo, phát 
triển kỹ năng, dịch 
vụ và liệu pháp điều 
trị YHCT&BS

 ■ Xây dựng tiêu chuẩn cho sản 
phẩm, thực hành và người hành 
nghề YHCT&BS.

 ■ Có chương trình và năng lực 
triển khai giáo dục/đào tạo, 
chuẩn cho người hành nghề 
YHCT&BS 

 ■ Cải thiện  an toàn và hiệu quả sử 
dụng YHCT&BS 

4.3 Thúc đẩy bao 
phủ y tế toàn 
dân bằng 
cách lồng 
ghép dịch vụ 
Y H C T & B S 
vào hệ thống 
cung ứng 
dịch vụ y tế và 
tự chăm sóc 
sức khỏe 

4.3.1 Tận dụng tiềm 
năng đóng góp của 
YHCT&BS để cải 
thiện dịch vụ y tế và 
tình trạng sức khỏe.

 ■ Tích hợp YHCT&BS vào hệ 
thống y tế.

 ■ Dịch vụ và khả năng tiếp cận 
YHCT&BS được cải thiện.

 ■ Trao đổi thông tin về sử dụng 
YHCT&BS giữa người hành 
nghề, tổ chức nghề nghiệp y học 
chính thống và người hành nghề 
YHCT&BS.

 ■ Số  Quốc gia 
thành viên báo 
cáo có kế hoạch/ 
chương trình quốc 
gia/ phương pháp 
tiếp cận cho việc 
lồng ghép dịch vụ 
YHCT&BS vào hệ 
thống cung ứng 
dịch vụ y tế Quốc 
gia

 ■ Số  Quốc gia thành 
viên báo cáo có dự 
án/ chương trình 
giáo dục tự chăm 
sóc sức khỏe bằng 
YHCT&BS

4.3.2 Đảm bảo người sử 
dụng YHCT&BS có 
thể lựa chọn đúng 
đắn về tự chăm sóc 
sức khỏe.

 ■ Nhận thức tốt hơn và tiếp cận 
thông tin về sử dụng YHCT&BS 
đúng đắn.

 ■ Cải thiện trao đổi thông tin giữa 
người hành nghề y học chính 
thống và bệnh nhân về sử dụng 
YHCT&BS.

Triển khai thực hiện chiến lược
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Phụ lục A – Một số ví dụ về sáng kiến YHCT&BS đáng chú ý theo khu 
vực/quốc gia

Khu vực của 
TCYTTG

Một số ví dụ về sáng kiến YHCT&BS đáng chú ý

Châu Phi  ■ Khu vực Châu Phi của TCYTTG đã đạt được nhiều tiến bộ về xây dựng chính sách 
và giáo dục cho thầy thuốc YHCT. Số quốc gia Châu Phi có chính sách quốc gia về 
YHCT&BS đã tăng từ 8 nước giai đoạn 1999/2000 lên 39 nước vào năm 2010, và số 
nước có kế hoạch chiến lược YHCT&BS tăng từ không có lên 18. Số nước có quy định 
cho YHCT&BS tăng từ 01 giai đoạn 1999/2000 lên 28 năm 2010, gồm nhiều công cụ 
như bộ quy tắc y đức và khung pháp lý cho người hành nghề YHCT&BS. Tính đến năm 
2010, đã có 8 nước thể chế hóa các chương trình đào tạo thầy thuốc YHCT&BS và 13 
nước đã xây dựng được chương trình đào tạo cho sinh viên y khoa  và YHCT&BS (1).

 ■ Từ năm 2003, các nước khu vực Châu Phi đã tổ chức Ngày Y học cổ truyền Châu Phi 
hàng năm. Người hành nghề y học cổ truyền, người hành nghề y học chính thống, các 
nhà khoa học, tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các bên hữu quan khác đã cùng tham 
gia các hoạt động chung như triển lãm, tranh luận, hội thảo, thảo luận mở và trình diễn 
văn hóa. Những sự kiện đó đã xây dựng hình ảnh của YHCT&BS và nâng cao nhận 
thức về hoạt động của loại hình y học này. Năm 2010 một số nước đã bắt đầu tổ chức 
Tuần lễ Y học cổ truyền quốc gia (1).

 ■ Tính đến năm 2010, đã có 22 nước tiến hành nghiên cứu về thuốc YHCT chữa sốt rét, 
HIV/ AIDS, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, đái tháo đường và huyết áp cao theo 
hướng dẫn của TCYTTG. Tiếp đó 4 nước đã đưa thuốc YHCT vào danh mục thuốc 
thiết yếu quốc gia (NEML) (1).

 ■ 12 nước đã cấp giấy phép tiếp thị YHCT&BS, từ 3 sản phẩm ở Cameroon và Công Gô 
tới hơn 1000 sản phẩm ở Gha-na và Nigeria. Vào thời điểm tiến hành khảo sát sơ bộ 
thì chỉ riêng Mali có quy định này.

 ■ Hướng dẫn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và tri thức y học cổ truyền (TMK) đã 
được xây dựng. Đến năm 2010 đã có 6 nước có công cụ quốc gia để bảo vệ IPR và 
TMK so với con số không có nước nào trong giai đoạn 1999/2000. Có 08 nước đã 
thiết lập cơ sở dữ liệu về người hành nghề y học cổ truyền, TMK và tiếp cận tài nguyên 
sinh vật (1).

 ■ Các công cụ đào tạo cho sinh viên y khoa và người hành nghề YHCT đã được xây 
dựng. (AFRO, 2011).

Các nước 
châu Mỹ

Brazil:
 ■ Bộ Y tế Brazil đã xây dựng Chính sách quốc gia về Thực hành lồng ghép và Bổ sung, 

được “triển khai thực hiện vì những lý do chính trị, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và văn 
hóa” (Truy cập từ  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ pnpic_access_expan-
sion_initiative.pdf).

Ca-na-đa:
 ■ Có thể tìm hiểu về một số chính sách, điều chỉnh, và các vấn đề và hoạt động liên quan 

trên cổng thông tin điện tử “Health Canada” của Chính phủ Ca-na-đa:  http://www.hc-
sc.gc.ca/dhp-mps/ prodnatur/index-eng.php.

 ■ Khung quy định toàn diện cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, kể cả 
dược thảo và thuốc cổ truyền được giới thiệu trên trang web (http://www.hc-sc.gc.
ca/dhp-mps/ prodnatur/nhp-new-nouvelle-psn-eng.php của Ca-na-đa, truy cập ngày 
3/8/2013).

Hoa Kỳ:
 ■ Hoa Kỳ đã áp dụng các bước để củng cố những quy định trong khung quy định về 

thực phẩm bổ sung, đặc biệt là những quy định liên quan đến Thực hành sản xuất tốt 
và báo cáo tác dụng có hại. (http://www.fda.gov/food/guidancecomplianceregulatory-
information/guidancedocuments/dietarysupplements/ucm257563.htm, truy cập ngày 
10 /8/ 2012).

 ■ Cơ quan Quản lý thực phẩm bổ sung, Viện Sức khỏe quốc gia (NIH), đã xây dựng nguồn 
lực đáng kể về Đảm bảo chất lượng (QA)/Kiểm soát chất lượng (QC) của thực phẩm 
bổ sung trong Chương trình: Phương pháp phân tích/ Tài liệu tham khảo (AMRM). 

 ■ (http://ods. od.nih.gov/Research/AMRMProgramWebsite.aspx).
 ■ Ủy ban thương mại liên bang (FTC) đã xuất bản tài liệu hướng dẫn và giám sát quảng 

cáo thương mại về thực phẩm bổ sung, kể cả sản phẩm thảo mộc (http://business.ftc.
gov/ documents/bus09-dietary-supplements-advertising-guide-industry)., 
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Đông Địa 
Trung Hải

 ■ Ở Khu vực Đông Địa Trung Hải (EMR), 15 quốc gia thành viên (88%) sử dụng các loại 
hình YHCT&BS khác nhau. Tính đến năm 2010 đã có 7 quốc gia thành viên (41%) ban 
hành chính sách quốc gia về YHCT&BS và 3 nước (18%) báo cáo đang xây dựng 
chính sách quốc gia về YHCT&BS. Thêm 7 quốc gia thành viên (41%) nữa báo cáo 
đã có khung pháp lý quy định về YHCT&BS. Hội đồng Bộ trưởng y tế các nước Ả rập 
đang thảo luận một đề án hài hòa pháp chế về y học cổ truyền, bổ sung và thay thế ở 
các quốc gia Ả rập.  Hội nghị các Cơ quan quản lý Dược khu vực Đông Địa Trung Hải 
tháng 12/2011 (EMDRAC) đã thảo luận vấn đề hài hòa quy định, trong đó có quy định 
về YHCT&BS. 5 quốc gia thành viên thông báo đã có quy định cho người hành nghề 
YHCT&BS, trong đó 4 nước đã có quy định cụ thể cho các chuyên môn khác nhau, 
như châm cứu, ayurveda, vi lượng đồng căn và thuốc dược thảo. Các tiểu Vương 
quốc Ả rập thống nhất đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác quản lý người hành 
nghề YHCT&BS 1.

Ả-rập Xê-út:
 ■ Ả rập Xê út đã giải quyết tình trạng có quá nhiều sản phẩm dược thảo bày bán rộng 

rãi mà không được quản lý. Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Xê út (SFDA) sẽ 
xem xét việc quy định đăng ký sản phẩm dược thảo có chứa từ 1 đến 5 thành phần 
thảo dược, nhưng sẽ không cân nhắc đăng ký cho bất kỳ sản phẩm nào có hơn 5 
thành phần1.

Châu Âu Cộng đồng châu Âu:
 ■ Mạng lưới nghiên cứu liên châu Âu CAMbrella mới thành lập được ba năm (www.

cambrella.eu), nhằm mục đích đánh giá các điều kiện làm cơ sở cho sử dụng và cung 
ứng YHCT&BS ở châu Âu và xây dựng lộ trình cho nghiên cứu YHCT&BS ở châu Âu 
trong tương lai. CAMbrella gồm 16 nhóm nghiên cứu khoa học từ 12 quốc gia châu 
Âu, và tháng 11/ 2012 những phát hiện chính của mạng lưới đã được trình bày tại Nghị 
viện châu Âu (2).

 ■ Pháp chế về YHCT&BS đang được xây dựng nhằm áp dụng một cách tiếp cận hài hòa 
cho quy định luật pháp về thuốc thảo dược trong Liên minh châu Âu (Hiệp hội Công 
nghiệp thuốc châu Âu (AESGP), Khung Pháp lý và Đều tiết thuốc thảo dược, 2010 
(http://www.self-medication.org/publications/countryProfiles.asp). 

Bỉ:
 ■ Đã có các thông tin chi tiết về vi lượng đồng căn, châm cứu, phương pháp nắn xương 

và thần kinh cột sống, gồm các bài lược sử nghiên cứu khoa học, khảo sát dân số, mô 
hình tiêu thụ sản phẩm, các khía cạnh xã hội học, thực hành, khung pháp lý, đào tạo, 
các tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội bệnh nhân và các chính sách hoàn chi phí y tế (3).

Thụy Sĩ:
 ■ Chính phủ Thụy Sĩ đang xem xét liệu YHCT&BS có thể chứng minh lĩnh vực này xứng 

đáng được coi là chi phí y tế được bảo hiểm hay không (4). Chính phủ Thụy Sĩ đã công 
bố Đánh giá Kỹ thuật Y tế (HTA) (5).

Ý:
 ■ Nghiên cứu về “Các nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của y học cổ truyền/bổ sung ở 

vùng Lombardy – Ý” thực hiện năm 2012 cho thấy áp dụng YHCT&BS trong xử lý các 
ca ngôi thai không thuận và đau đẻ tiết kiệm được ít nhất 24.2% và 108.8 euro so 
với chi phí cho thủ thuật y khoa thông thường (http://www.regione. lombardia.it/cs/
Satellite).

Phụ lục A

1 Thông tin từ Văn phòng TCYTTG Khu vực Đông Địa Trung Hải, 2013
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Đông Nam Á         ■  Tiến bộ đáng kể nhất ở khu vực Đông Nam Á của TCYTTG (SEARO) là việc thi hành 
các chính sách mới về YHCT&BS và đưa đại diện của khu vực YHCT&BS vào các 
cơ quan chính phủ (v.d. thành lập Cục/Vụ YHCT&BS mới hoặc phân công quan chức 
chính phủ phụ trách các vấn đề YHCT&BS). Từ năm 2002 đến 2012, đã có 5 nước xây 
dựng chính sách quốc gia về YHCT&BS: tất cả các Quốc gia thành viên thuộc SEARO 
trừ Đông Timor hiện nay đều đã có chính sách quốc gia, kể cả các Ban chuyên gia và 
cán bộ phụ trách về YHCT&BS thuộc Bộ Y tế. 10 nước trong khu vực Đông Nam Á đã 
có chương trình quốc gia về YHCT&BS (6). Tháng 2/2013, Chính phủ Ấn Độ đã hợp 
tác với Văn phòng TCYTTG khu vực Đông Nam Á tổ chức Hội nghị quốc tế về YHCT 
ở Niu Đê-li. Tại Hội nghị, các nước tham gia đã nhất trí hợp tác, phối hợp và hỗ trợ 
lẫn nhau trong lĩnh vực y học cổ truyền bằng cách thông qua Tuyên bố Niu Đê-li về Y 
học cổ truyền1.

 ■  Năm 2003, Ủy ban Khu vực Đông Nam Á của TCYTTG đã xây dựng nghị quyết khu 
vực về các hệ thống y học cổ truyền (SEA/RC56/R6) để thúc đẩy tiến bộ về YHCT trong 
khu vực. Các hệ thống YHCT&BS ở nhiều quốc gia đã được Chính phủ công nhận, 
như ayurveda và unani ở Băng-la-đét, Ấn Độ, Nê-pan và Sri Lan-ka, y học sowa rigpa ở 
Bu-tan, jamu ở In-đô-nê-xi-a, y học koryo ở CHDCND Triều Tiên, dhivehibeys ở Man-
đi-vơ, YHCT Myanmar ở Myanmar và YHCT Thái ở Thái Lan. Tại CHDCND Triều Tiên, y 
học koryo được lồng ghép vào hệ thống y tế quốc gia đến mức các cơ sở y tế ở tất cả 
các cấp đều có cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học chính thống (phương Tây) 
và y học cổ truyền. Dịch vụ của cả hai hệ thống y học được cung cấp ở các cơ sở y 
tế khác nhau ở cấp trung ương và cấp tỉnh tại 9 nước, tám trong số đó đã bắt đầu kết 
hợp cả YHCT và y học chính thống ở cấp cơ sở (6).

 ■ Từ 2003, có 2 nước đã xây dựng các quy định mới về YHCT và thuốc thảo dược và 3 
nước rà soát điều chỉnh lại những quy định hiện hành: như vậy là đã có 9 nước có quy 
định. Năm 2008 Nê-pan đã phát hành Chuyên khảo quốc gia về công thức thuốc thảo 
dược, 4 nước khác cập nhật Dược điển hiện hành. Đã có tổng số 7 nước có Dược 
điển quốc gia. 6 nước có danh mục thuốc và thuốc thảo dược thiết yếu. Ấn Độ và In-
đô-nê-xi-a đóng góp cho mạng lưới IRCH (6).

 ■  Đã có những nỗ lực cải thiện hoạt động trao đổi thông tin giữa các Quốc gia thành 
viên để thúc đẩy sử dụng hợp lý YHCT và thuốc thảo dược trong điều trị bệnh của 
thầy thuốc và người tiêu dùng. Ở Sri Lan-ka, Cục Y học dự phòng trung ương, các cơ 
sở đào tạo và viện nghiên cứu đang tích cực tham gia vào quá trình này. Năm 2009 
TCYTTG đã thành lập một trang web (HerbalNet) làm “nguồn dữ liệu số” để khích lệ 
chia sẻ thông tin dựa vào bằng chứng về tiêu chuẩn quốc gia trong khu vực; hiện nay 
trang web này đã được nhiều tổ chức quan tâm trên thế giới truy cập (6)

 ■  Bu-tan, Myanmar và Man-đi-vơ đã được TCYTTG hỗ trợ thực hiện nghiên cứu về 
nhận thức và thái độ của công chúng  đối với  YHCT và  thực hành YHCT trong hệ 
thống YHCT ở  mỗi nước. Ấn Độ đã tiến hành đánh giá có hệ thống thuốc thảo dược 
sử dụng trong điều trị bệnh mạn tính thông phổ biến và các bệnh thuộc CSSKBĐ, với 
kết quả đáng khích lệ là YHCT được lồng ghép trong hệ thống y tế quốc gia (6). Ở 
Băng-la-đét hiện có 469 nhà máy nhỏ (268 unani và 201 ayurvedic) sản xuất thuốc cổ 
truyền, với giá trị khoảng 100 triệu USD mỗi năm (7).

 ■ Tháng 2/ 2013, các Quốc gia thành viên trong Khu vực đã thông qua Tuyên bố Niu Đê-li 
về Y học cổ truyền, trong đó có 9 mục về phối hợp, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Những 
mục đó gồm tăng cường áp dụng chính sách và chiến lược quốc gia cho phát triển 
công bằng và sử dụng phù hợp YHCT, theo đuổi cách tiếp cận hài hòa hóa cho giáo 
dục, thực hành, nghiên cứu, lưu tài liệu và điều tiết YHCT, nghiên cứu khả năng đẩy 
mạnh việc công nhận bằng cấp đào tạo, dược điển và chuyên khảo của nhau, phát 
triển các tài liệu tham khảo chung về YHCT, khuyến khích phát triển bền vững và mở 
rộng nguồn lực cây thuốc, và trao đổi quan điểm, kinh nghiệm và chuyên gia nhằm lồng 
ghép YHCT vào hệ thống y tế quốc gia1.
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 ■ Hỗ trợ của Chính phủ cho YHCT ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Khu vực Tây Thái 
Bình Dương (WPRO) của TCYTTG rất khác nhau. Năm 2012, WPRO công bố Chiến lược 
YHCT của Khu vực, và các Quốc gia thành viên vẫn đang triển khai. Năm 2010, 18 quốc 
gia và vùng lãnh thổ đã xây dựng văn bản chính thức của Chính phủ (gồm chính sách, quy 
định và luật) có thể áp dụng cho YHCT, so với con số 12 quốc gia và vùng lãnh thổ có văn 
bản chính thức trước năm 2000. Số quốc gia thực hiện quản lý thuốc thảo dược là 10 năm 
2001; con số này đã tăng lên 16 vào năm 2010. Việc áp dụng các tiêu chuẩn Thực hành 
sản xuất tốt (GMP) cho thuốc thảo dược đã tăng đáng kể từ năm 2001, khi chưa có quốc 
gia và vùng lãnh thổ nào trong Khu vực báo cáo có áp dụng GMP cho sản phẩm YHCT; 
đến năm 2010 đã có 9 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng GMP. Việc công bố Dược điển 
hay Chuyên khảo quốc gia cũng đã tăng trong thập niên vừa qua: năm 2001 có 4 quốc gia 
và vùng lãnh thổ có Dược điển quốc gia, năm 2010 con số đó đã tăng lên 10 quốc gia và 
vùng lãnh thổ (8).

 ■ Ví dụ về tiến bộ đạt được gần đây gồm có Nauru, xây dựng chính sách quốc gia vào năm 
2009, và Căm-pu-chia, đã ban hành chính sách YHCT năm 2010. Fiji, Kiribati, Niue, New 
Caledonia và Liên bang Micronesia đều đang trong quá trình xây dựng chính sách quốc 
gia về YHCT (8).

 ■ Sing-ga-po và Niu Di-lân đã áp dụng khung quy định toàn diện cho thuốc dược thảo và 
thuốc cổ truyền. Năm 2010 Niu Di-lân đề xuất pháp chế cho công tác quản lý các sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, đưa ra trong Luật về Sản phẩm bổ 
sung và chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, đã trình quốc hội trong phiên họp 
thông qua đại cương vào tháng 3/2013  (http://www.parliament.nz/en-NZ/PB/Legislation/ 
Bills/b/c/8/00DBHOH_BILL11034_1-Natural-Health-Products-Bill.htm  and http://www.
hsa. gov.sg/publish/hsaportal/en/ health_products_regulation/complementary_medicines.
html). Australia cũng đang đánh giá và cập nhật khung điều tiết hiện hành áp dụng cho 
thuốc bổ sung (http://www.anao.gov.au/publications/audit-reports/2011-2012/therapeu-
tic-goods- regulation-complementary-medicines, truy cập ngày 1 /8/ 2013). 

 ■ Hoạt động liên quan đến YHCT của chính phủ các nước trong khắp khu vực đã gia tăng, 
gồm thành lập văn phòng quốc gia và/ hoặc Ủy ban chuyên gia quốc gia. Các nước Fiji, 
Nauru và Tuvalu đang trong quá trình xây dựng cơ quan nhà nước quản lý YHCT. Ở Phi-
líp-pin, quy định cho các cơ sở châm cứu được ban hành năm 2008.

 ■ Về phát triển các viện Nghiên cứu YHCT, 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Khu vực 
hiện đã có Viện nghiên cứu quốc gia, đồng thời các cơ sở khác cũng tiến hành hoạt động 
nghiên cứu. Cho tới nay đã có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Khu vực có đào tạo về 
YHCT ở bậc đại học, 12 nước trong số đó có chương trình giảng dạy cho ít nhất là bậc cử 
nhân, 7 nước khác có chương trình đào tạo tiến sĩ.  Hiện đã có 10 nước bao phủ BHYT 
cho dịch vụ YHCT trong khu vực y tế nhà nước và/hoặc tư nhân. Mặc dù vậy, trong phần 
lớn trường hợp chỉ được BHYT một phần và chỉ bảo hiểm cho những lĩnh vực cụ thể như 
châm cứu, liệu pháp thần kinh cột sống và thuốc thảo dược.

Australia:
 ■ Hội đồng Chính phủ Australia (COAG) quyết định tất cả các bang và vùng lãnh thổ của 

Australia đều phải quản lý thực hành Y học cổ truyền Trung Quốc. Do đó, quy định đăng 
ký đối với người hành nghề và bán thuốc dược thảo Trung Quốc và chấm cứu đã được 
thi hành từ 1/7/2012. Nhóm hành nghề YHCT&BS phát triển nhanh nhất ở Australia là các 
nhà trị liệu bằng xoa nắn, với số lượng tăng gấp ba trong thời gian từ 1996 đến 2006 (9).

Căm-pu-chia
 ■ Năm 2009, Chính phủ Căm-pu-chia ban hành chính sách quốc gia về YHCT, trong đó quy 

định tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm và thực hành YHCT 
trong nước.

Niu Di-lân:
 ■  Niu Di-lân là một ví dụ về cách khu vực công nghiệp sản xuất các sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên tiếp tục phát triển. Ngành công nghiệp sản xuất sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên của Niu Di-lân trị giá 1,1 tỷ NZ$ 
mỗi năm, với 80% được xuất khẩu, chủ yếu sang Australia, Bắc Mỹ và một số khu vực ở 
châu Á. Tăng trưởng đã tiếp tục một cách ấn tượng, từ 400 triệu NZ$ năm 2004 lên 760 
triệu NZ$ năm 2007.

Phụ lục A
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Phụ lục B – Thông tin về một số tổ chức nghề nghiệp YHCT&BS

NGO Hoạt động
Liên đoàn 
thủy liệu 
pháp và 
khí hậu 
liệu pháp 
thế giới 
(FEMTEC) 
(1)

Sự phát triển:
• Thủy liệu pháp (HT) được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia châu Âu và liệu pháp 

điều trị này được đưa vào hệ thống y tế của các nước. Những nước này có quy 
định về sử dụng HT và chương trình đào tạo riêng về HT.

• Ở Bắc Phi và Đông Nam Á, HT là một phần của truyền thống lâu đời và nhu cầu 
ngày càng tăng là lý do xây dựng pháp chế và quy định quản lý.

• Bộ Y tế của nhiều nước Mỹ La tinh đã công nhận liệu pháp điều trị này.
• Thách thức:
• Ở nhiều nước, HT được coi hoặc là y học bổ sung và không có quy định thanh 

toán, hoặc là một hoạt động thư giãn và duy trì sức khỏe. Rất khó đánh giá được 
hiệu quả của liệu pháp HT.  Điều đó làm hạn chế khả năng các cơ quan quản lý cấp 
kinh phí cho những liệu pháp điều trị này, cũng như khả năng người tiêu dùng có 
được thông tin về HT. Nghiên cứu về thủy liệu pháp thường chỉ giới hạn ở châu Âu.

Liên hiệp 
các hội 
Châm cứu 
thế giới 
(WFAS)

Sự phát triển:
• Theo kết quả một khảo sát do Liên hiệp các Hội Châm cứu thế giới thực hiện, châm 

cứu  được sử dụng ở 183 trong số 202 nước tham gia khảo sát. Trong 192 Quốc 
gia thành viên của LHQ, 178 (93%) nước có thực hành châm cứu và 59 nước có 
tổ chức Hội châm cứu.

• Pháp chế: nhiều nước quy định bảo hiểm một phần hay toàn phần cho châm cứu. 
Trong giai đoạn 1998 - 2000, tỷ lệ bảo hiểm y tế cho châm cứu tăng từ 12% lên 
17%.

• Giáo dục: nhiều nước có các khóa đào tạo và cấp bằng về châm cứu. Ngày càng 
có nhiều chính phủ thông áp dụng các hệ thống cấp phép hành nghề chính thức 
cho người hành nghề châm cứu với các yêu cầu về đào tạo chính quy, thi cử và 
đăng ký. Trong giai đoạn 2002 -2011, 91 trường y khoa của Hoa Kỳ đã lồng ghép y 
học bổ sung và y học thay thế vào chương trình giáo dục bắt buộc về y học chính 
thống. 

Thách thức:
• Ở một số nước, châm cứu vẫn chưa có được vị trí bình đẳng với y học chính thống, 

và thường chỉ bác sĩ y học chính thống mới được phép thực hành châm cứu.
• Hiện vẫn chưa có các tiêu chuẩn quốc tế về châm cứu.
• Vẫn còn thiếu bằng chứng do khan hiếm kinh phí cho nghiên cứu khoa học về 

châm cứu.
• Những thực hành kết hợp như châm cứu xông ngải và trích máu đang mai một dần

Liên đoàn 
chiroprac-
tic thế giới 
(WFC) (3)

Sự phát triển:
• Từ năm 2000, nhờ các chương trình giáo dục, pháp chế để điều tiết nghề này và 

việc phát hành hướng dẫn của TCYTTG, nghề trị liệu bằng phương pháp thần kinh 
cột sống đã lan từ Bắc Mỹ và Vương quốc Anh sang mọi khu vực trên thế giới,. Các 
tiêu chuẩn quốc tế chung đang được duy trì rộng rãi, cả trong lĩnh vực giáo dục và 
pháp chế, nhờ sự ủng hộ của các hiệp hội nghề nghiệp.

• Với số lượng sinh viên tốt nghiệp khoa trị liệu thần kinh cột sống ngày càng tăng và 
tài trợ tăng ở châu Âu và Bắc Mỹ, cơ hội nghiên cứu cũng tăng theo và có cơ sở 
bằng chứng mạnh mẽ hơn.

• Đã có những bước đáng kể để khuyến khích hợp tác và kết hợp phương pháp trị 
liệu thần kinh cột sống với các chuyên môn y khoa khác.

Thách thức:
• Ở những nước chưa có quy định quản lý thực hành liệu pháp này, các cơ sở y tế/

thầy thuốc khác cũng cung cấp dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống.
• Kinh phí đào tạo và nghiên cứu thường hạn chế, trong khi việc xây dựng chính 

sách cho loại hình trị liệu này lại đòi hỏi có nhiều thông tin đầu vào hơn.
• Bệnh nhân gặp nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống (dịch 

vụ trị liệu thần kinh cột sống không sẵn có ở ngoài khu vực Bắc Mỹ và không có 
động cơ về tài chính thúc đẩy, vì phương pháp trị liệu này không được bao phủ bảo 
hiểm trong phần lớn các kế hoạch y tế nhà nước và tư nhân)
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Liên hiệp 
các hội 
Y học cổ 
truyền 
Trung Quốc 
thế giới 
(WFYHBSS)
(4)

Sự phát triển:
• Y học cổ truyền TQ đã lan tới hơn 100 nước và trở thành một ngành công nghiệp 

quốc tế. Trên thế giới có khoảng 100.000 phòng khám Y học cổ truyền TQ, khoảng 
300.000 thầy thuốc Y học cổ truyền TQ và không dưới 1000 cơ sở đào tạo về Y 
học cổ truyền TQ. Nghiên cứu trong lĩnh vực này được hưởng lợi từ nguồn tài trợ 
dồi dào.

• Trong nhiều phương thức Y học cổ truyền TQ, châm cứu được sử dụng phổ biến 
nhất trên thế giới. Loại hình này đã có vị trí pháp lý ở 45 bang ở Hoa Kỳ.

• Tại Trung Quốc, Y học cổ truyền TQ được lồng ghép vào hệ thống y tế quốc gia và 
địa phương: theo quan điểm của chính phủ TQ, Y học cổ truyền TQ và y học chính 
thống có vị trí bình đẳng. Xuất khẩu các sản phẩm thuốc Y học cổ truyền TQ đã 
không ngừng tăng kể từ năm 1999.

Thách thức:
• Khung pháp lý quốc gia ở một số nước quy định sản phẩm thuốc Y học cổ truyền 

TQ chỉ được bán như các sản phẩm tăng cường sức khỏe hoặc thực phẩm không 
có tác dụng chữa bệnh.

• Y học cổ truyền TQ cần có địa vị pháp lý ở một số nước.

Hiệp hội 
Osteopath-
ic quốc tế 
(OIA) (5)

Sự phát triển:
• Phương pháp nắn xương hiện đã được sử dụng ở 80 quốc gia: có khoảng 120. 

000 bác sĩ nắn xương và nhà trị liệu nắn xương, gấp đôi con số những người hành 
nghề này cách đây 10 năm.

• Tại Hoa Kỳ, số lượng bác sĩ nắn xương tăng 73% trong thời gian từ 2000 đến 2012: 
chiếm hơn 6.5% tổng số người làm nghề y.

• Số trường đại học và cao đẳng có chương trình đào tạo về phương pháp nắn 
xương, cũng như số sinh viên theo học ngành này đã tăng đáng kể. 

• Số quy định cho người thực hành phương pháp nắn xương đã tăng lên.
• Liệu pháp nắn xương được đưa vào hệ thống y tế quốc gia một số nước và được 

cấp một phần kinh phí.
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Phụ lục C – Một số ấn phẩm về YHCY & BS của TCYTTG 

Từ tháng 5/ 2013, những chữ viết tắt sau được sử dụng để thể hiện ngôn ngữ 
sử dụng trong ấn phẩm:
[A] tiếng Ả-rập; [C] tiếng Trung; [F] tiếng Pháp; [R] tiếng Nga; [S] tiếng Tây Ban 
Nha. Dấu hoa thị (*) là ngôn ngữ dùng trong ấn phẩm sắp xuất bản.
Phông chữ in đậm có nghĩa là ấn phẩm và bản in bằng các ngôn ngữ đã có từ 
năm 2002.
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