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V/v triển khai xét nghiệm nhiễm
mới HIV

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh;
- Bệnh viện Sản - Nhi An Giang;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 15/06/2020 của Bộ Y tế về việc
triển khai mở rộng kế hoạch xét nghiệm nhiễm mới HIV;
Thực hiện Công văn số 834/AIDS-GSXN ngày 03/12/2020 của Cục Phòng,
chống HIV/AIDS - Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm nhiễm mới HIV;
Nhằm phục vụ cho công tác giám sát HIV, can thiệp và khống chế lây
nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chấm dứt dịch
HIV/AIDS vào năm 2030. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung
như sau:
- Tiến hành tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho người tham gia xét
nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV. Các trường hợp sàng lọc dương tính HIV cần
được tư vấn, lấy máu, tách huyết tương, bảo quản và vận chuyển đến Phòng xét
nghiệm khẳng định HIV dương tính của tỉnh đúng quy định.
- Các đơn vị cần phối hợp tốt trong việc tư vấn, xét nghiệm nhiễm mới HIV
và cung cấp dịch vụ như tư vấn thông báo xét nghiệm HIV cho bạn chích/bạn
tình, điều trị ARV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEp)…
- Giao Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh làm đầu mối, liên hệ với Viện
Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS để được hỗ trợ kỹ
thuật, vật tư tiêu hao cho các đơn vị thực hiện; tiếp nhận và vận chuyển mẫu xét
nghiệm tải lượng HIV đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện đầy đủ biểu mẫu, báo cáo theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ
đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, CN. Nguyễn Văn Giàu, điện thoại:
0972912617, Email: giauxn89@gmail.com để được hướng dẫn./.
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