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V/v sử dụng thuốc ARV trong điều trị 

trẻ nhiễm HIV 

  

An Giang, ngày 26 tháng  07 năm 2019 

    Kính gửi:  

        - Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; 

        - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

        - Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

        - Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

  

 Sở Y tế nhận được Công văn số 612/AIDS-ĐT ngày 19/07/2019 của Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế về việc sử dụng thuốc ARV trong điều trị trẻ 

nhiễm HIV. Theo đó, thuốc ARV điều trị cho trẻ nhiễm HIV do Quỹ toàn cầu 

phòng, chống AIDS, lao và sốt rét viện trợ cho Việt Nam có 03 khoản thuốc 

gồm lamivudine/zidovudine 30/60mg, efaviren 200mg và abacarvir/lamivudine 

60/30mg về chậm hơn so với kế hoạch, dự kiến cuối tháng 8/2019 thì các khoản 

thuốc trên mới được nhập về Việt Nam. Đối với thuốc abacarvir/lamivudine 

60/30mg, Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ cân đối tồn kho, phân phối cho các 

cơ sở đảm bảo điều trị đến hết 30/08/2019, các thuốc còn lại sẽ phân phối ngay 

khi được nhập về. 

 Để đảm bảo điều trị liên tục thuốc cho trẻ nhiễm HIV, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các cơ sở điều trị HIV/AIDS: rà soát tồn kho thuốc, đánh giá tình 

hình điều trị của tất cả các trẻ đang sử dụng thuốc ARV phác đồ có các thuốc 

trên và thực hiện chuyển đổi phác đồ, hướng dẫn sử dụng thuốc như sau: 

 - Đối với trẻ đang sử dụng phác đồ có thuốc lamivudine/zidovudine 

30/60mg: 

 + Căn cứ tình trạng lâm sàng, xét nghiệm và đáp ứng điều trị thuốc ARV 

của trẻ, cân nhắc thay thế thuốc lamivudine/zidovudine 30/60mg sang sử dụng 

abacarvir/lamivudine 60/30mg. 

 + Trường hợp không thể chuyển sang sử dụng thuốc abacarvir/lamivudine 

60/30mg, thì sử dụng viên thuốc lamivudine/zidovudine 150/300mg để chia liều 

phù hợp với cân năng của trẻ. 



 

 - Đối với trẻ đang sử dụng phác đồ có efaviren 200mg: 

 Sử dụng viên thuốc efaviren 50mg hoặc viên thuốc efaviren 600mg với 

cách chia liều lượng và sử dụng theo quy định tại Phụ lục số 5, Quyết định số 

5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 của Bộ Y tế. 

 2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS: 

 - Rà soát tình hình tồn kho, nhu cầu sử dụng và chủ động điều phối các 

khoản thuốc trên tại tất cả các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh để đảm 

bảo cho trẻ không bị gián đoạn điều trị. 

 - Trường hợp không điều phối được, gửi nhu cầu thuốc về Cục Phòng 

chống HIV/AIDS để được điều phối và cung cấp kịp thời. 

 Trong quá trình thực hiện, có khó khăn đề nghị báo cáo về Cục Phòng 

chống HIV/AIDS để hỗ trợ giải quyết, email: dieutrivaac@yahoo.com, điện thoại: 

024.37367144. Cán bộ liên hệ: Bs. Vũ Văn Chiểu, điện thoại: 0909984134, Bs. 

Vũ Đức Long, điện thoại: 0912225396./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Từ Quốc Tuấn 
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