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V/v xét nghiệm kháng thể 

SARS-CoV-2 

An Giang, ngày     tháng 10 năm 2021 

   

  Kính gửi:  

       - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

       - Bệnh viện tư nhân; 

       - Phòng khám đa khoa tư nhân. 

        

Theo Bộ Y tế, thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp người dân, 

đơn vị xét nghiệm triển khai xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm 

vắc xin hoặc đã khỏi bệnh để định lượng kháng thể. Tuy nhiên, hiện nay Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO) chưa đưa ra khuyến cáo về ngưỡng đáp ứng bảo vệ 

đối với vi rút SARS-CoV-2, xét nghiệm huyết thanh học phát hiện kháng thể 

không sử dụng để xác định hiệu quả bảo vệ đối với bệnh COVID-19, chủ yếu 

thực hiện trong nghiên cứu đánh giá dịch tễ, điều trị.  

Ngày 27/09/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8114/BYT-DP đề nghị 

tiếp tục ưu tiên lựa chọn các phương pháp xét nghiệm tập trung vào công tác 

phát hiện sớm ca mắc COVID-19 và triển khai phòng, chống dịch kịp thời; 

Không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần 

thiết, gây tốn kém và gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch. 

Do đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tạm thời chưa triển khai xét nghiệm 

kháng thể SARS-CoV-2 cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục tăng 

cường công tác truyền thông cho người dân về lợi ích và giá trị chẩn đoán của 

các phương pháp xét nghiệm, thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, 

gia đình và cộng đồng. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP.UBND tỉnh (báo cáo); 

- TTYT huyện, thị, thành phố; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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