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V/v triển khai cung cấp xét nghiệm tải 
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Kính gửi:  

               - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

               - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

Thực hiện Công văn số 738/AIDS-ĐT ngày 27/09/2021 của Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS về việc triển khai cung cấp xét nghiệm tải lượng vi rút viêm 

gan C.  

Nhằm thúc đẩy việc điều trị viêm gan vi rút C (VGC) trên người bệnh 

đồng nhiễm HIV/VGC kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương thực hiện việc xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C 

(TLVRVGC) từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh đang điều 

trị HIV/AIDS đủ tiêu chuẩn theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1207/QĐ-BYT 

và Quyết định số 2067/QĐ-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C. 

2. Đối với các cơ sở điều trị HIV/AIDS chưa thực hiện được dịch vụ xét 

nghiệm TLVR VGC hoặc người bệnh không đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm 

TLVR VGC từ nguồn quỹ BHYT: người bệnh được hỗ trợ xét nghiệm miễn phí 

theo hình thức mua dịch vụ từ nguồn ngân sách dự án Quỹ toàn cầu. 

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

 Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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                Trần Quang Hiền 
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