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Kính gửi:
- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh.

Sở Y tế An Giang nhận được Công văn số 439/AIDS-ĐT ngày 09/6/2022
của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc cho ý kiến về nhu cầu thuốc ARV nguồn
BHYT năm 2022 và theo Công văn số 231/TTMS-NVĐT ngày 23/5/2022 của
Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Trung tâm mua sắm) về kết quả lựa
chọn nhà thầu cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022. Theo đó, có các
thuốc không lựa chọn được nhà thầu bao gồm: thuốc Lamivudine/Zidovudine
150/300mg nhóm 5; thuốc Lamivudin 150mg nhóm 2, nhóm 4, nhóm 5; thuốc
Tenofovir disoproxil fumarat 300mg nhóm 2, nhóm 4.
Hiện tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đề xuất được dự án Quỹ Toàn cầu
hỗ trợ thuốc Tenofovir disoproxil fumarat 300mg và thuốc Lamivudin 150mg cho
người bệnh đang dùng thuốc nguồn BHYT đến hết tháng 12/2022. Riêng đối với
thuốc Lamivudine/Zidovudine 150/300mg do đã có kết quả thầu trúng nhóm 2 nên
Quỹ Toàn cầu không hỗ trợ thuốc này.
Để đảm bảo nguồn thuốc Lamivudine/Zidovudine 150/300mg cho người
bệnh đối với các cơ sở đã dự trù thuốc mà không lựa chọn được nhà thầu cung
cấp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Cơ sở điều trị HIV/AIDS cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với việc
chuyển số lượng thuốc Lamivudine/Zidovudine 150/300mg nhóm 5 đã lập kế
hoạch (bao gồm cả số lượng thuốc nhóm 4 đã được chuyển sang nhóm 5) lên nhóm
2, nhu cầu bằng số lượng đã lập cho quý 4 năm 2022 để tiến hành đấu thầu lại.
Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do.
2. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (CDC) chịu trách
nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ sở điều trị HIV/AIDS. Ý kiến trả lời đề nghị gửi
Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Điều trị HIV/AIDS, Ths Phạm Lan Hương,
số điện thoại 0243736785) - Tòa nhà Tổng cục dân số, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết,
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội trước 12 giờ ngày 13/6/2022, đồng thời gửi
báo cáo tổng hợp về Sở Y tế.
Nếu đến thời điểm này mà không nhận được ý kiến phản hồi từ CDC An
Giang, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hiểu là các cơ sở điều trị HIV/AIDS đồng ý
với việc chuyển số lượng thuốc Lamivudine/Zidovudine 150/300mg nhóm 5 đã
lập kế hoạch lên nhóm 2 theo đề xuất nêu trên.

3. Trong thời gian chờ thuốc Lamivudine/Zidovudine 150/300mg đấu thầu
lại, lượng thuốc của các cơ sở không trúng thầu sẽ được điều tiết từ số lượng thuốc
nhóm 2 đã trúng thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư 22/2020/TT-BYT
ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua
sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí
cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
Đề nghị các cơ sở y tế rà soát và đề xuất nhu cầu điều tiết theo quy định
Đề nghị các đơn vị y tế khẩn trương thực hiện theo tinh thần thông báo này
và gửi về Sở Y tế đúng thời gian quy định.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NVD.
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