
Người phản hồi:                       Email: 
Ngày nhận bài:                       Ngày bài báo được đăng: 
Ngày phản biện đánh giá bài báo cáo:  

TÌNH HÌNH PHÁT HIỆN BỆNH LAO TRƯỚC SỰ KHỞI ĐẦU CỦA 
CHIẾN LƯỢC HƯỚNG ĐẾN KẾT THÚC BỆNH LAO

TS. BS.Lê Văn Hợi*

*Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương

TÓM TẮT

Xu hướng giảm tỷ lệ mắc và tử vong do lao đã và đang diễn ra trên toàn cầu. Việt Nam và khu vực Tây 
Thái Bình Dương đã đạt cả 3 mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ mắc và tử vong do lao; đặc biệt, đều sớm 
hơn và nhanh hơn mức toàn cầu. Các chiến lược hướng đến kết thúc bệnh lao của Việt nam, khu vực và 
toàn cầu đều đã được công bố. Trong đó, các giải pháp tăng cường phát hiện lao được đặt ra nhằm vượt 
qua thách thức là còn khá nhiều người mắc lao chưa được phát hiện. Tổng quan này trọng tâm vào: (i) Mô 
tả khuynh hướng phát hiện lao và mức độ hoàn thành các mục tiêu về phát hiện lao ở trong nước, theo khu 
vực và trên toàn cầu; (ii) So sánh mức độ thách thức trong phát hiện lao ở Việt Nam với toàn cầu, khu vực 
và nhóm nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tỷ lệ ghi nhận lao ở Việt Nam từ 1990 đến nay cao hơn mức toàn cầu và đa số các khu vực. Từ 2000 
đến nay, chỉ số này đạt mức trung bình là 115/100.000 dân, có xu hướng giảm nhẹ ở mức trung bình 0,9%/
năm. Tỷ lệ phát hiện lao ở nước ta, các khu vực và toàn cầu đều tăng khá nhanh từ 1995 đến nay. Chỉ số này 
tăng 1,8%/năm và đạt 76% ở nước ta vào 2013, tương đương hoặc cao hơn mức toàn cầu và một số khu 
vực. Đến nay, chỉ có Mỹ La-tinh, châu Âu và Tây Thái Bình Dương đạt mục tiêu của Hội đồng Y tế Thế giới 
về tỷ lệ phát hiện trong khi toàn cầu và những khu vực khác vẫn chưa đạt. Việt Nam đạt mục tiêu này trước 
2010. Những nỗ lực và đầu tư cao hơn nữa là rất cần thiết cho hướng đến kết thúc bệnh lao.

Từ khoá:  Lao, phát hiện, ghi nhận, khuynh hướng, chiến lược.

SUMMARY
TB CASE DETECTION AND NOTIFICATION STATUS 

PRIOR TO THE END TB STRATEGY

A trend of reducing TB morbidity and mortality occurs globally. VietNam and the Western Pacific Region 
achieved all three targets of Millennium Development Goal in reducing TB incidence, prevalence and mortality, 
especially faster and sooner than global levels. The end TB strategies in our country, at both the regional 
and global levels were recently announced. In which, approaches for improving TB detection and notification 
are guided in order to overcome challenges of many TB cases who are not notified. The objectives of this 
review focally are (i) to describe trends of TB detection and status of achieving targets in TB notification at 
national, regional and global levels; (ii) to compare challengeable levels of detecting and notifying TB between 
VietNam and countries with high TB burden, as well as regional and global levels.

TB case notification rate in VietNam since 1990 up to now is higher than global level and the rates 
in majority of regions. Since 2000, this rate has an average level of 115/100.000 people, and a tendency 
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of reducing by 0.9% per year. TB case detection ratio in VietNam, all regions and at global level increase 
rapidly since 1995. This ratio increase at an average level of 1.8% per year, and reach 76% in 2013, equal 
or higher than the figures atthe global level and in some regions. So far, Americas region, European region 
and Western Pacific region achieved the target of TB notification set by the World Health Assembly while 
the target have not been met globally and in other regions. VietNam achieved this target before 2010. More 
efforts and investmentarevery necessary for ending TB.

Key words: Tuberculosis, Detection, Notification, Trend, Strategy.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Với những nỗ lực to lớn trong phòng chống lao 
trong hơn 2 thập kỷ qua, 2 chỉ tiêu quan trọng là 
giảm mắc và giảm tử vong do lao đã và đang được 
hoàn thành ở nhiều khu vực và quốc gia, trong đó 
có Việt Nam[1]. Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm một 
nửa tỷ lệ mới mắc đã đạt trên phạm vi toàn cầu. 
Khu vực Tây Thái Bình Dương và Mỹ La-tinh đạt cả 
3 mục tiêu thiên niên kỷ về giảm mắc và tử vong do 
lao. Nước ta nằm trong 8 nước có gánh nặng bệnh 
lao cao (High tuberculosis burden countries: HBC) 
đã đạt cả 3 mục tiêu này; đặc biệt, đều sớm hơn và 
nhanh hơn mức toàn cầu [2].

Việt Nam cũng là một nước tiên phong trong 
hoạch định Chiến lược Quốc gia mới với mục tiêu 
hướng đến kết thúc bệnh lao vào 2030 [3] và được 
công bố chính thức vào tháng 3/2014. Chiến lược 
kết thúc bệnh lao trên toàn cầu vào 2035 cũng 
được công bố vào tháng 3/2015. Khung hành động 
triển khai Chiến lược kết thúc bệnh lao trên toàn 
cầu của khu vực Tây Thái Bình Dương [4] cũng đã 
được thông qua vào tháng 10/2015. Trong đó, các 
giải pháp tăng cường phát hiện lao sớm, chính xác 
được đặt ra nhằm vượt qua thách thức là còn khá 
nhiều người mắc lao chưa được phát hiện và quản 
lý trong chương trình chống lao của mỗi quốc gia, 
nhất là ở nhóm HBC.

Để cập nhật về tình hình phát hiện lao ở nước 
ta và trên thế giới trước sự khởi đầu triển khai của 
các chiến lược mới hướng đến kết thúc bệnh lao 
trong 20 năm tới, tổng quan này trọng tâm vào: (i) 
Mô tả khuynh hướng phát hiện lao và mức độ hoàn 
thành các mục tiêu về phát hiện lao ở trong nước, 
theo khu vực và trên toàn cầu; (ii) So sánh mức độ 

thách thức trong phát hiện lao ở Việt Nam với toàn 
cầu, khu vực và nhóm nước có gánh nặng bệnh lao 
cao.

II. PHƯƠNG PHÁP

Tổng quan được thực hiện dựa trên tổng hợp 
các dữ liệu sẵn có, chủ yếu từ nguồn dữ liệu trực 
tuyến (www.who.int/tb/data),các báo cáo của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) và Chương trình Chống 
lao Quốc gia (CTCLQG) Việt Nam, nhất là Báo cáo 
toàn cầu về lao năm 2013 của WHO [1] và các báo 
cáo sơ kết, tổng kết của CTCLQG Việt Nam vào 
2013-2015[6-8]. Dữ liệu được thu thập chủ yếu 
được ước tính cho giai đoạn 1990-2013.

Trong tổng quan này, tỷ lệ phát hiện và ghi 
nhận lao (sau đây gọi tắt là tỷ lệ ghi nhận) được tính 
bằng tỷ số giữa số trường hợp mắc lao mới và lao 
tái phát được phát hiện, ghi nhận trong năm và tổng 
dân số của năm đó. Tỷ lệ mắc lao được tính bằng tỷ 
số giữa số trường hợp mắc lao được ước tính trong 
năm và tổng dân số của năm đó. Đơn vị của mỗi tỷ 
lệ này là số mắc/100.000 dân. Tỷ lệ phát hiện lao 
được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của số trường 
hợp mắc lao được ghi nhận trong một năm và tổng 
số mới mắc được ước tính của năm đó.

Các tỷ lệ ở Việt Nam được so sánh với các 
mức của toàn cầu, các khu vực, nhóm HBC, nước 
có mức cao nhất hoặc thấp nhất trong nhóm HBC, 
một số nước láng giềng nằm trong Nhóm HBC 
(Cambodia, Indonesia, Philippines, Thái Lan), và 
hai nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất toàn cầu 
(Trung Quốc và Ấn Độ - chiếm 35% số toàn cầu). 

Sự khác biệt của các tỷ lệ được xác định dựa 
trên so sánh ước lượng khoảng tin cậy 95%. Mức 
độ khác biệt giữa các chỉ số được tính dựa trên tỷ số 
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của chỉ số thấp hơn so với chỉ số cao hơn. Các biểu 
đồ biểu diễn khuynh hướng theo thời gian của các 
chỉ số cũng được sử dụng. Các chỉ tiêu phát hiện 
và Mục tiêu thiên niên kỷ được áp dụng để đánh giá 
mức độ hoàn thành theo khu vực và quốc gia, nhất 
là chỉ tiêu của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) về tỷ lệ 
phát hiện ≥70% vào 2005.

III. KẾT QUẢ

Trên toàn cầu, có 6,1 triệu trường hợp mắc lao 
được phát hiện và ghi nhận vào năm 2013 với số 
mới mắc là 5,7 triệu và số điều trị lại là 0,4 triệu. 
Trong đó, Đông Nam Á chiếm cao nhất (37,6%); 
châu Phi đứng thứ hai (23,1%) và Tây Thái Bình 
Dương (TBD) đứng thứ ba (22,5%). Số ghi nhận từ 
22 nước trong nhóm HBC chiếm 80,2% mức toàn 
cầu. Ấn Độ và Trung Quốc có số ghi nhận cao nhất, 
chiếm 46,3% số ghi nhận của nhóm HBC và 37,1% 
mức toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 14 trong nhóm 
HBC và đóng góp 102.196 trường hợp; và đứng 
thứ 2 trong 6 nước ASEAN ở trong nhóm HBC, bao 
gồm Cambodia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, 
Indonesia. Trong đó, nước số ghi nhận cao nhất là 
Indonesia và thấp nhất là Cambodia.
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Hình 1: Tỷ lệ % các thể bệnh trên toàn quốc và 
theo miền, 2013 (Nguồn: CTCLQG, 2014)

Tỷ lệ mắc lao AFB(+) mới chiếm gần 50% số 
trường hợp mắc lao các thể ở nước ta vào 2013; 
cao nhất ở miền Nam và thấp nhất ở miền Bắc 
(Hình 1). Tỷ lệ AFB(-) chiếm 21%; cao nhất ở miền 
Bắc và thấp nhất ở miền Nam. Tỷ lệ lao ngoài phổi 
chiếm 18% và phân bổ khá đồng đều giữa các miền. 
Tỷ lệ AFB(+) do tái phát, thất bại, điều trị lại sau bỏ 
trị và khác chiếm 8,6% và cao nhất ở miền Bắc.     

Hình 2.  Tý lệ ghi nhậnlao ở Việt Nam, nhóm HBC, 
khu vực và toàn cầu, 2013

(Nguồn dữ liệu: WHO, 2014)

Tỷ lệ ghi nhận lao ở nước ta vào 2013 là 
110/100.000 dân; cao nhất ở miền Nam và thấp 
nhất ở miền Trung. Tỷ lệ này cao hơn 1,5 lần mức 
Tây TBD, 1,4 lần mức toàn cầu và 7% so với nhóm 
HBC (Hình 2). Hơn thế, chỉ số này cao hơn 4,8 lần 
ở Mỹ La-tinh, 3,4 lần ở châu Âu. Tỷ lệ này tương 
đương với mức của Đông Nam Á (ĐNA) và chỉ thấp 
hơn ở châu Phi 0,8 lần. So với một số quốc gia, chỉ 
số này cao hơn 1,8 lần ở Trung Quốc (61/100.000), 
1,1 lần ở Ấn Độ (99/100.000), 1,2 lần ở Thái Lan 
(95/100.000); nhưng chỉ bằng gần một nửa của 
Myanmar (253/100.000), Cambodia (249/100.000), 
Philippines (234/100.000) và 85% của Indonesia 
(130/100.000).

Hình 3.  Tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ ghi nhận lao ở Việt Nam, 2000-2015 (Nguồn: CTCLQG, 2015)
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Từ 2000 đến nay, trong khi tỷ lệ hiện mắc lao 
ở nước ta giảm nhanh và chỉ còn một nửa, thì tỷ lệ 
ghi nhận lao có mức trung bình là 115/100.000 và 
chỉ giảm bình quân là 0,9%/năm (Hình 3). Trong đó, 
chỉ số này có xu hướng tăng nhẹ (7,2%) giữa 2000-
2004 rồi giảm nhẹ (12%) giữa 2004-2015. Tỷ lệ này 

chỉ giảm 2,7% vào 2011-2015. Vào thập kỷ 90 của 
Thế kỷ trước, chỉ số này có xu hướng giảm ở nửa 
đầu thập kỷ rồi tăng nhanh ở nửa sau thập kỷ (Hình 
4). Từ 1990 đến nay, tỷ lệ ghi nhận của nước ta cao 
hơn mức toàn cầu và đa số các khu vực, chỉ  trừ 
Đông Nam Á và châu Phi.

Việt Nam Toàn cầu

Tây Thái Binh Dương
Châu Phi

Trung Đông Mỹ La-tinh

Châu Âu
 

Đông Nam Á
Tỷ lệghi nhận   Tỷ lệ mắc mới      

Hình 4. Xu hướng biến đổi của tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ ghi nhận lao ở Việt Nam, các khu vực và toàn cầu, 
1990-2013 (Nguồn: WHO, 2014)

Biến đổi của tỷ lệ ghi nhậnlao trên toàn cầu, 
ở Tây TBD và châu Phi vào 1990-2015 khá tương 
đồng. Chỉ số này đều giảm ở 2-3 năm đầu tiên rồi 

giao động hoặc tăng nhẹ ở những năm sau trong 
giai đoạn 1990-2000; sau đó tăng nhanh rõ rệt giữa 
2000-2015. Tỷ lệ ghi nhận ở Trung Đông và Đông 

26
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TẠP CHÍ LAO VÀ BỆNH PHỔI    Số 21 tháng 10/2015                                                                           ISSN 1859 - 3925



Nam Á giao động mạnh và có khuynh hướng giảm 
giữa 1990-2010 rồi cũng tăng nhanh rõ rệt vào 
2000-2015. Chỉ số này ở châu Âu tăng dần từ 1990, 

lên đến đỉnh vào 2003 rồi giảm dần đến nay. Tỷ lệ 
ghi nhận ở Mỹ La-tinh lại có khuynh hướng giảm 
dần từ 1990 đến nay.

Hình 5.  Tỷ lệ phát hiện lao ở Việt Nam, Nhóm HBC, khu vực và toàn cầu, 2013
(Nguồn dữ liệu: WHO, 2014)

%

Hình 6.  Xu hướng biến đổi tỷ lệ phát hiện lao ở Việt Nam, nhóm HBC, các khu vực và toàn cầu, 1995-2013 
(Nguồn dữ liệu: WHO, 2014)

 Tỷ lệ phát hiện lao ở nước ta tăng trung 
bình1,8%/năm từ 1995 đến nay, đạt 76% vào 2013. 
Tỷ lệ này cao hơn 1,2-1,5 lần mức toàn cầu hoặc 
ở Nhóm HBC, Đông Nam Á, Trung Đông và châu 
Phi; chỉ thấp hơn 5-10% mức Tây TBD hoặc châu 
Âu và tương đương Mỹ La-tinh (Hình 5). So với 
một số nước, chỉ số này cao hơn 4,8 lần ở Negeria 

(16%); 1,1-1,3 lần ở Ấn Độ, Cambodia, Myanmar 
và Indonesia; nhưng thấp hơn ở Philippines (80%), 
Thái Lan (80%) và Trung Quốc (87%). Trong đó, 
Nigeria có mức thấp nhất và Trung Quốc có mức 
cao nhất trong nhóm HBC.Nhưng những sự khác 
biệt này chỉ có ý nghĩa thống kê khi so sánh với 
Nigeria, Ấn Độ hoặc châu Phi.

 Tỷ lệ phát hiện ở Việt Nam, nhóm HBC, 
các khu vực và toàn cầu đều tăng ở mức độ khác 
nhau giữa 1995-2013; trừ tỷ lệ của Đông Nam Á 
có xu hướng giảm giữa 1995-2000 (Hình 6). Tỷ lệ 
phát hiện ở châu Âu và Mỹ La-tinh cao hơn chỉ số 
ở Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi và toàn cầu 
trong suốt giai đoạn 1995-2013. Tỷ lệ phát hiện của 
Tây TBD đã tăng nhanh giữa 1995-2005, đạt mức 

của châu Âu và Mỹ La-tinh vào 2005-2010 rồi sau 

đó vượt mức của hai khu vực này. Tỷ lệ của nước ta 

là 33%, ở mức trung vị so với toàn cầu và 4 khu vực 

có tỷ lệ thấp vào 1995 nhưng tăng nhanh và vượt 

qua mức toàn cầu và 4 khu vực này vào 1997, tiến 

gần đến mức của châu Âu vào 2000 rồi tăng song 

hành với khu vực này cho đến nay.

%
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So với chỉ tiêu về tỷ lệ phát hiện của WHA, chỉ 
có Mỹ La-tinh đạt vào trước 2000. Châu Âu và Tây 
TBD đạt ngay sau 2005. Đến 2013, các khu vực 
khác, nhóm HBC và toàn cầu vẫn chưa đạt.Trong 
nhóm HBC, chỉ có Brazil đạt trước 1995; Kenya đạt 
trước 2000; Liên bang Nga cũng đạt trước 2000 
nhưng lại bị thụt lùi trước 2005, sau đó mới phục hồi 
và vượt chỉ tiêu; Trung Quốc đạt chỉ tiêu trước 2005. 
Việt Nam cùng với Thái Lan, Nam Phi và Tanzania 
đạt trước 2010. Philippines, Indonesia, Unganda 
đạt trước 2013 nhưng Nam phi lại bị thụt lùi vào 
năm này. Như vậy, cho đến 2013, đã có 10 trong 
22 nước của nhóm HBC đạt chỉ tiêu, không kể Nam 
Phi.

Trong số 3,3 triệu người mắc lao không 
được phát hiện và ghi nhận vào 2013, 74% được 
đóng góp từ 5 nước châu Á (Ấn Độ, Pakistan, 
Bangladesh,Indonesia, Trung Quốc) và 5 nước 
châu Phi (Nigeria, Nam Phi, Congo, Ethiopia, 
Mozambique). Đặc biệt, Ấn Độ, Nigeria và Pakistan 
đóng góp gần một nửa mức toàn cầu.Số không 
được phát hiện và ghi nhận ở Việt Nam ước tính 
đóng góp 11% cho Tây TBD.

IV. BÀN LUẬN

Kết quả về tỷ lệ ghi nhận lao ở Việt Nam từ 
1990 đến nay đạt mức cao; đồng thời tỷ lệ phát hiện 
lao từ 1995 đến nay tăng nhanh đã thể hiện nỗ lực 
và thành tựu to lớn trong phòng chống lao ở nước ta 
trong những thập kỷ vừa qua. Điều này được mang 
lại từ sự triển khai thành công của những chiến lược 
mới ở mỗi giai đoạn. Tăng cường phát hiện thụ động 
dưới Chiến lược DOTS từ những năm1990 đã khởi 
đầu sự thành công này. Các chiến lược bổ sung 
góp phần mở rộng tiếp cận với chẩn đoán thông 
qua chăm sóc lao dựa trên cộng đồng, phối hợp 
công-tư, hợp tác lao/HIV; đồng thời với tăng cường 
đảm bảo tài chính trong phòng chống lao đã tiếp tục 
thúc đẩy thành công trước 2005. Sau đó, triển khai 
đồng bộ 6 thành phần chính của Chiến lược phòng 
chống lao, nhất là tăng cường và mở rộng DOTS 
chất lượng cao, mạng lưới xét nghiệmvà hệ thống 
giám sát, báo cáo; giải quyết các thách thức trong 
phối hợp lao/HIV; kết hợp với củng cố hệ thống y tế, 
huy động đối tác, thúc đẩy vai trò của người bệnh 

và cộng đồng đã tạo ra những động lực mới cho 
thành công.

Tỷ lệ ghi nhận lao ở nước ta đạt mức cao và 
khá ổn định trong khi tỷ lệ mới mắc lao ở nước ta 
giảm nhanh và chỉ còn một nửa trong giai đoạn từ 
1990 đến nay. Điều này thể hiện một đặc trưng ở 
nước ta là tỷ lệ ghi nhận chỉ giảm song hành với tỷ 
lệ mới mắc trong khoảng 3 năm giữa 1990-1995 rồi 
được tăng nhanh và duy trì liên tục ở mức cao từ 
đó đến nay, góp phần giảm nhanh và liên tục tỷ lệ 
mới mắc. Trong khi đó, ở châu Phi, châu Âu và Mỹ 
la-tinh, khả năng phát hiện song hành với sự xuất 
hiện của bệnh, cụ thể là khi tỷ lệ mới mắc tăng dần 
thì tỷ lệ ghi nhận tăng dần, hoặc khi tỷ lệ mới mắc 
giảm dần thì tỷ lệ ghi nhận cũng giảm dần. Tác động 
của “tăng nhanh và duy trì ở mức cao” của tỷ lệ ghi 
nhận để liên tục giảm dần tỷ lệ mới mắcchỉ thấy 
ở trên toàn cầu, Tây TBD, Đông Nam Á và Trung 
Đông sau năm 2000.

Tỷ lệ phát hiện lao tăng khá ổn định ở nước ta 
từ 2000 và ở Tây TBD từ 2005 đến nay. Với những 
tốc độ này, Việt Nam có thể đạt mức 85% và Tây 
TBD có thể đạt mức 90% vào 2020. Từ 2010 đến 
nay, tốc độ tăng trưởng của Mỹ La-tinh có cải thiện 
trong khi tốc độ tăng trưởng của châu Âu có chững 
lại so với 5 năm trước đó. Nếu tiếp tục theo chiều 
hướng như vậy, hai khu vực này khó có thể vượt 
hoặc đạt mức 85% vào 2020. So với giai đoạn 
2000-2010, tốc độ tăng trưởng tỷ lệ phát hiện trên 
toàn cầu và các khu vực khác có xu hướng chững 
lại nhiều hơn ở châu Âu, thậm chí có suy giảm như 
ở châu Phi. Nếu không được cải thiện mạnh mẽ 
hơn, tỷ lệ phát hiện tương ứng khó có thể đạt mục 
tiêu 70% vào 2020.

Xu hướng tăng nhanh tỷ lệ phát hiện và giảm 
mắc, tử vong trên thế giới là những điều kiện cơ bản 
để hướng đến kết thúc bệnh lao trên toàn cầu trong 
20 năm tới. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng vượt trội 
của tỷ lệ phát hiện cùng với thành tựu đạt cả 3 mục 
tiêu thiên niên kỷ về giảm mắc và tử vong ở Việt 
Nam và Tây TBD là những thuận lợi lớn để nước 
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ta và khu vực có thể hoàn thành các mục tiêu của 
Chiến lược hướng đến kết thúc bệnh lao sớm hơn 
so với toàn cầu và một số quốc gia/khu vực khác. 
Tuy nhiên, gánh nặng bệnh lao ở nước ta còn cao 
hơn mức chung của Tây TBD và toàn cầu. Điều này 
đòi hỏi những nỗ lực và đầu tư cho phòng chống lao 
ở Việt Nam cần tiếp tục được duy trì và tăng cường 
hơn nữa mới có thể đảm bảo thực hiện thành công 
các mục tiêu của Chiến lược hướng đến kết thúc 
bệnh lao ở nước ta.

V. KẾT LUẬN

Tỷ lệ ghi nhận lao ở Việt Nam từ 1990 đến 
nay cao hơn mức toàn cầu và đa số các khu vực. 
Từ 2000 đến nay, chỉ số này đạt mức trung bình là 
115/100.000 dân và có xu hướng giảm trung bình 
0,9%/năm trong khi tỷ lệ này có xu hướng tăng 

nhanh và nhiều rồi khá ổn định trên toàn cầu và đa 
số các khu vực.

Tỷ lệ phát hiện lao ở nước ta, nhóm HBC, các 
khu vực và toàn cầu đều tăng khá nhanh từ 1995 
đến nay. Chỉ số này tăng trung bình 1,8%/năm và 
đạt 76% ở nước ta vào 2013, bằng hoặc cao hơn 
mức toàn cầu và một số khu vực. Tỷ lệ phát hiện 
của Tây TBD tăng rất ấn tượng, vượt lên cao nhất 
trong các khu vực từ 2010 đến nay.

Đến nay, chỉ có Mỹ La-tinh, châu Âu và Tây 
TBD đạt mục tiêu của WHA về tỷ lệ phát hiện trong 
khi toàn cầu và những khu vực khác vẫn chưa đạt. 
Nhóm HBC có một nửa số nước đã đạt mục tiêu. 
Trong đó, Việt Nam đạt trước 2010.Những nỗ lực và 
đầu tư cao hơn nữa là rất cần thiết cho hướng đến 
kết thúc bệnh lao.
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