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trị cho trẻ em nhiễm HIV 
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    Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 718/AIDS-ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS về việc sử dụng thuốc ARV thay thế 

Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo và tư vấn cho người chăm sóc trẻ về việc điều chuyển phác 

đồ có thuốc LPV/r 80/20mg/ml mà trẻ đang sử dụng sang điều trị phác đồ ARV 

khác. 

2. Lựa chọn một trong các phác đồ thuốc ARV thay thế sau đây để kê đơn 

điều trị cho trẻ đang điều trị phác đồ có LPV/r 80/20mg/ml: 

- Abacavir + Lamivudine + Efavirenz; 

- Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz; 

- Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine. 

Xem chi tiết tại Mục 6.1. Các phác đồ ARV bậc 1 và Phụ lục 4 Quyết 

định số 5456/QĐ-BYT. Lưu ý thuốc Efevirenz chỉ dùng cho trẻ hơn 3 tuổi. 

3. Khi thuốc LPV/r 80/20mg/ml được nhập về Việt Nam, tùy thuộc vào 

cân nặng của trẻ, các cơ sở điều trị tư vấn, tiếp tục điều trị phác đồ có LPV/r 

80/20mg/ml. 

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ Phòng Điều 

trị HIV/AIDS - Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất giải quyết, cán bộ 

liên hệ: BS Nguyễn Thị Mai, điện thoại: 0243. 3736. 7851. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trung tâm KSBT; 

- Lưu: VT, NVD. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 

 

        

KHẨN 



                                                                                      

                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                         

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-21T13:55:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-21T13:55:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-21T13:56:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




