
 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện Sản nhi; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc; 

- Trung tâm Y tế: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, 

An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên. 

 

Căn cứ Công văn số 522/AIDS-ĐT ngày 05/7/2022 của Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS về việc triển khai Sổ theo dõi bệnh nhân HIV. 

Từ năm 2019, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã triển khai sử dụng phần mềm 

HMED để theo dõi quản lý thuốc và bệnh nhân điều trị ARV, PrEP, bệnh nhân 

đồng nhiễm HIV/viêm gan C, Lao tiềm ẩn trên 63 tỉnh/thành phố.  

Từ năm 2022, cấu phần Sổ theo dõi bệnh nhân HIV (sau đây gọi tắt là Sổ 

ARV) được xây dựng bổ sung vào phần mềm HMED nhằm đáp ứng nhu cầu theo 

dõi thông tin bệnh nhân điều trị thuốc ARV, liên thông hệ thống giám sát ca bệnh 

quốc gia, tiến đến kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh từ ngày 01/5/2022 đến 

nay có một số đơn vị nhập liệu, báo cáo không đầy đủ, chậm so với thời hạn quy 

định. Để sớm hoàn thiện cấu phần Sổ ARV trên phần mềm HMED theo yêu cầu 

của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế đề nghị các cơ sở điều trị HIV/AIDS 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Khẩn trương sử dụng Sổ ARV và cập nhật liên tục các dữ liệu bệnh nhân 

HIV vào Sổ ARV trên phần mềm HMED (theo Hướng dẫn sử dụng Sổ ARV dành 

cho tài khoản vai trò của cơ sở điều trị HIV/AIDS gửi kèm Phụ lục 1). 

- Những bệnh nhân HIV mới đăng ký điều trị ARV: Các cơ sở thực hiện 

nhập dữ liệu vào Sổ ARV trên phần mềm HMED.  

Thời gian thực hiện cập nhật 2 nội dung nêu trên: Bắt đầu từ ngày 

01/8/2022. 
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- Đối với những bệnh nhân HIV đã điều trị ARV đang được quản lý bằng 

các phần mềm hiện có tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS, các đơn vị bổ sung dữ liệu 

theo mẫu tại Phụ lục 2 gửi về Khoa Phòng, chống HIV/AIDS-Lao-Da liễu trước 

ngày 15/8/2022 để tiến hành đẩy dữ liệu lên hệ thống. 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn, theo dõi tình thực hiện của 

các đơn vị, đồng thời báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để biết. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên 

hệ: CN. Huỳnh Minh Trí, Khoa Phòng, chống HIV/AIDS-Lao-Da liễu, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ĐT: 0978.334.479, Email: huynhminhtri79@gmail.com. 

Đề nghị Giám đốc các đơn vị phân công cán bộ phụ trách thực hiện tốt các 

nội dung theo công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT- NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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