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              Kính gửi:  

- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; 

- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

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

  

Thực hiện Công văn số 811/AIDS-ĐT ngày 24/9/2019 của Cục Y tế dự 

phòng về việc tăng cường công tác điều trị thuốc ARV nguồn Bảo hiểm Y tế 

(BHYT), Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với đơn vị có điều trị thuốc ARV nguồn BHYT: 

- Tăng cường sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT điều trị cho người 

nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn nhận thuốc ARV nguồn BHYT được quy định tại 

Công văn số 5789/BYT-AIDS ngày 01/10/2018 về hướng dẫn tiếp nhận, 

quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh 

BHYT năm 2019.  

- Đối với trường hợp người nhiễm HIV dưới 16 tuổi: Chỉ sử dụng thuốc 

ARV nguồn BHYT để điều trị cho người bệnh trong trường hợp tại thời điểm đó 

hết thuốc ARV miễn phí từ nguồn viện trợ hoặc ngân sách nhà nước. Phác đồ 

điều trị thuốc ARV phải phù hợp với lứa tuổi và cân nặng của trẻ. 

- Kê đơn, cấp phát thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng cho người bệnh 

điều trị thuốc ARV ổn định và báo cáo kết quả thực hiện theo Công văn số 

499/AIDS-ĐT ngày 15/6/2019 về Cục Phòng, chống HIV/AIDS. 

- Trường hợp người bệnh điều trị thuốc ARV ổn định chuyển tuyến từ 

các cơ sở y tế tuyến Trung ương, tuyến tỉnh hoặc từ cơ sở điều trị khác, căn cứ 

vào kết quả điều trị ghi trong giấy chuyển tuyến, cơ sở tiếp nhận thực hiện 

khám, đánh giá và tiếp tục cấp thuốc tối đa 90 ngày sử dụng nếu người bệnh đủ 

điều kiện. 

- Theo dõi chặt chẽ mức độ sử dụng, tình hình tồn kho và số lượng thuốc 

ARV còn lại trong kế hoạch thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019, chủ động 

thông báo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để được điều phối kịp thời, tránh 

tình trạng thừa hoặc thiếu thuốc ARV. 

2. Đối với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh: 

- Theo dõi hằng tháng, đối chiếu tốc độ tăng trưởng bệnh nhân sử 

dụng thuốc ARV nguồn BHYT với số lượng thuốc đã nhận, số lượng thuốc 



ARV nguồn BHYT của kế hoạch năm 2019 tại từng cơ sở điều trị thuốc 

ARV nguồn BHYT. 

- Theo dõi các cơ sở điều trị sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT nếu thấp 

hơn hoặc cao hơn so với kế hoạch: tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ cơ sở tăng số 

bệnh nhân sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT, có công văn gửi Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS đề xuất điều phối thuốc đến cơ sở điều trị HIV/AIDS khác 

hoặc bổ sung thuốc nếu cần.  

3. Giao cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh làm đơn vị đầu mối 

hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị y tế trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vấn đề phát sinh đề nghị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổng hợp báo 

cáo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS (BS. Vũ Đức Long, Phòng Điều trị 

HIV/AIDS, Điện thoại: 0243 7367851), đồng thời báo cáo về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Y) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 
  - BGĐ SYT; 

  - Lưu: VT, NVY. 
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Phan Vân Điền Phương 
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