Dự án Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF)

Hội thảo về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe:
Từ bằng chứng khoa học đến phát triển chính sách
Cựu sinh nhận tài trợ:
• Tô Gia Kiên: Tiến sỹ - ĐH Curtin; Phó trưởng Khoa - ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
• Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng: Thạc sỹ - ĐH Công nghệ Queensland; Nghiên cứu sinh ĐH Queensland

Thời gian thực hiện:
2018 - 2019

“ Tài trợ từ Quỹ AAGF giúp

Ô nhiễm không khí được xem là một trong những tác nhân
hàng đầu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề này
và biến đổi khí hậu tại Việt Nam, các kết quả có thể chưa
được truyền tải đầy đủ và kịp thời tới các nhà hoạch định
chính sách.

Hành động
Nhóm tổ chức “Hội thảo về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không
khí ảnh hưởng đến sức khỏe” với sự tham gia của các
chuyên gia quốc tế, đại diện cơ quan chức năng và các đơn
vị liên quan để cùng thảo luận và tìm giải pháp chung cho
vấn đề này. Mạng lưới Hợp tác Nghiên cứu về Biến đổi khí
hậu, Ô nhiễm không khí và Sức khỏe (VCAN) đã được
thành lập sau hội thảo nhằm nâng cao trao đổi thông tin và
kiến thức giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Kết quả đạt được
1.

Gần 300 chuyên gia về sức khỏe và môi trường, các nhà hoạch định
và thực hiện chính sách, nhà nghiên cứu và sinh viên từ Australia,
Trung Quốc và Việt Nam đã tham gia và cùng nhau phát triển các
giải pháp tiềm năng cho vấn đề ô nhiễm không khí ở Việt Nam.

2.

Sau khi VCAN được thành lập Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tài trợ
250 triệu đồng trong năm 2020 cho nghiên cứu của thành viên VCAN về
tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe.

3.

Các thành viên của hội thảo, bao gồm giảng viên của Đại học Y Dược TP.
Hồ Chí Minh, Đại học Queensland và Đại học Griffith đã đề xuất các dự
án hợp tác nghiên cứu về sức khỏe và môi trường.

4.

Tạo sự kết nối với báo chí và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực
sức khỏe và môi trường, kết nối này kỳ vọng sẽ cải thiện việc truyền tải
thông tin về tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tới cộng đồng.

5.

Khoảng 100 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí
Minh có cơ hội học hỏi thêm về khoa học sức khỏe môi trường.

PGS. TS. Trần Diệp Tuấn,
Hiệu trưởng Đại học Y Dược
TP. Hồ Chí Minh

“

Vấn đề

kết nối cán bộ đã học tập
tại Australia của Đại học Y
Dược TP. Hồ Chí Minh với
nhiều giáo sư và nhà
nghiên cứu của Australia.
Việc hợp tác này tạo điều
kiện cho những đóng góp
của họ sau khi trở về nước.
Tôi thực sự đánh giá cao
điều đó và mong muốn có
nhiều hoạt động hơn với
Australia.

