
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVD 

V/v Lập kế hoạch thuốc điều trị 

viêm gan vi rút C năm 2021 và kế 

hoạch tiếp nhận thuốc Quý 1/2021 

An Giang, ngày        tháng 01 năm 2021 

         

Kính gửi:  

     - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

          - Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 42/AIDS-ĐT ngày 15/01/2021 của Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS về việc Lập kế hoạch thuốc điều trị viêm gan vi rút C năm 2021 và kế 

hoạch tiếp nhận thuốc Quý 1/2021. 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông báo thuốc điều trị viêm gan vi rút C nguồn 

Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ sẽ cung cấp cho cơ sở điều trị 

từ tháng 01/2021 có thông tin như sau: 

STT Tên thuốc, hàm lượng Liều dùng Quy cách (Viên/lọ) 

1 Sofosbuvir 400mg 1 viên/ngày 28 viên/lọ 

2 Daclatasvir 60mg 1 viên/ngày 28 viện/lọ 

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở khám, chữa 

bệnh trong tỉnh như sau: 

1. Lập kế hoạch thuốc điều trị viêm gan vi rút C năm 2021: 

1.1. Công thức tính: 

- Số lượng thuốc năm 2021 = số lượng thuốc quý 1/2021 + số lượng thuốc quý 

2/2021 + số lượng thuốc quý 3/2021 + số lượng thuốc quý 4/2021. 

- Số lượng thuốc từng quý (viên) = Số người điều trị viêm gan vi rút C trong 

quý x Liều dùng trung bình/ngày x 84 ngày. 

- Số lượng thuốc kế hoạch năm 2021 được quy đổi thành lọ theo quy cách 

đóng gói của thuốc. 

1.2. Quy trình lập kế hoạch năm: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh có 

kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C, lập kế hoạch thuốc điều trị viêm gan vi 

rút C theo chỉ tiêu số người đồng nhiễm HIV và viêm gan vi rút C có nhu cầu điều trị 

viêm gan vi rút C (chi tiết tại Phụ lục I). 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp kế hoạch thuốc điều trị viêm gan 

vi rút C năm 2021 của các cơ sở điều trị theo mẫu tại Phụ lục II trình Sở Y tế phê 

duyệt. Kế hoạch gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 25/01/2021. 



2. Lập kế hoạch tiếp nhận thuốc điều trị viêm gan vi rút C quý 1/2021: 

2.1. Công thức tính: 

- Số lượng thuốc quý 1/2021 = số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân quý 

1/2021 + số lượng thuốc tồn kho an toàn quý 1/2021. 

- Số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân quý 1/2021 (viên) = Số người điều trị 

viêm gan vi rút C trong quý 1/2021 x Liều dùng trung bình/ngày x 84 ngày. 

- Số lượng kế hoạch tiếp nhận thuốc được quy đổi thành lọ theo quy cách đóng 

gói của thuốc. 

2.2. Quy trình lập kế hoạch tiếp nhận thuốc quý: 

- Cơ sở khám, chữa bệnh lập kế hoạch tiếp nhận thuốc điều trị viêm gan vi rút 

C quý gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp kế hoạch tiếp nhận thuốc theo 

mẫu tại Phụ lục III gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 25/01/2021. 

Trong quá trình thược hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ 

Phòng điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (BS. Vũ Văn Chiểu; ĐT: 

0909984134; Email: vvchieu@yahoo.com). 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và khẩn trương thực hiện./.       

 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu: VT, NVD. 
                                                                                                             

  

 

 

                                                                                        Từ Hoàng Tước 
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