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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
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V/v hướng dẫn cấp phát thuốc
Methadone về nhà trong thời gian
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 16/CT-TTg của Chính phủ để
phòng, chống dịch
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Trước tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp, nhiều tỉnh thành phố thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên việc người
bệnh đến các cơ sở uống thuốc gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo việc duy trì điều
trị của người bệnh đang uống thuốc Methadone cũng như đảm bảo an toàn trong
công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trên; Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc
họp kiểm điểm công tác 8 tháng đầu năm 2021 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS
ngày 31/8/2021, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố:
1. Chỉ đạo các cơ sở điều trị/ cơ sở cấp phát thuốc thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở và thực hiện việc cấp phát thuốc
Methadone trong trường hợp người bệnh bị cách ly hoặc cơ sở bị phong tỏa, cách
ly do dịch COVID-19 theo công văn số 362/AIDS-DP ngày 13/5/2021 của Cục
Phòng, chống HIV/AIDS.
2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành phổ biến và tạo điều kiện tối đa
cho người bệnh uống thuốc tại cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc như: cấp giấy đi
đường cho người bệnh (nêu rõ cung đường đi, thời gian uống thuốc tại cơ sở); các
giấy tờ cần thiết yêu cầu người bệnh phải mang theo (Thẻ theo dõi điều trị; giấy đi
đường và các giấy tờ tùy thân có ảnh) khi đi đến cơ sở y tế để uống thuốc
Methadone.
3. Trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ, khi thật cần thiết có thể triển khai thực hiện cấp
thuốc Methadone về nhà cho người bệnh. Việc cấp thuốc Methadone về nhà thực
hiện theo nguyên tắc cơ bản của Đề án cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày trong
đó cần thực hiện các nội dung sau đây:
3.1. Người bệnh phải tự nguyện:
- Người bệnh tự nguyện và ký cam kết chỉ sử dụng thuốc Methadone được cấp
về nhà cho duy nhất chính người bệnh, sử dụng đ ng liều qui định và tuân thủ các
hướng dẫn liên quan đến điều trị Methadone.
- Người bệnh ký cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bán,
chia sẻ thuốc Methadone hoặc sử dụng thuốc sai mục đích, để người khác uống
nhầm thuốc Methadone hoặc để xảy ra ảnh hưởng xấu khác liên quan đến việc bảo
quản và sử dụng thuốc Methadone được cấp nhiều ngày.
- Người bệnh đã đạt liều duy trì điều trị Methadone.

3.2. Nhân viên y tế phải tư vấn cho người bệnh:
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- Chủ trương cấp thuốc Methadone về nhà trong thời gian xảy ra dịch
COVID-19.
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- Số ngày được cấp thuốc Methadone mỗi lần không vượt quá bảy (07
ngày/đợt);
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- Đảm bảo an toàn khi mang thuốc Methadone trên đường;
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- Bảo quản và sử dụng thuốc tại nhà;
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- Tuân thủ điều trị;
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- Sự nguy hiểm khi người khác dùng nhầm thuốc Methadone.
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3.3. Việc kê đơn thuốc Methadone đối với trường hợp bệnh nhân được cấp
mang về không vượt quá bảy (07) ngày/đợt, phải ghi rõ ngày bắt đầu, ngày kết
thúc. Người bệnh nhận thuốc sẽ có trách nhiệm ký nhận vào phiếu theo dõi điều trị
với tổng số thuốc Methadone theo ngày thực nhận của người bệnh.
3.4. Nhân viên y tế giám sát người bệnh sử dụng thuốc Methadone tại nhà
thông qua các biện pháp gián tiếp như điện thoại hoặc bằng cách sử dụng phần
mềm công nghệ (Zalo, Viber, Facebook) để kiểm tra đột xuất số lượng thuốc tồn,
nơi bảo quản thuốc bằng cách thực hiện các cuộc gọi có hình ảnh.
3.5. Các cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc có phương án xử lý tình huống bị
ngộ độc do uống nhầm thuốc, uống quá liều.
3.6. Chấm dứt việc cấp phát thuốc Methadone về nhà cho người bệnh khi
người bệnh không thực hiện đ ng cam kết hoặc đã hoàn thành việc cách ly y tế tại
nhà; khu vực được dỡ bỏ phong tỏa hoặc khu vực được dỡ bỏ giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
4. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp quận/huyện, trạm y tế cấp xã/phường hoặc
trạm y tế lưu động (đối với địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ) để triển khai thực hiện cụ thể.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, đề nghị phối
hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, địa chỉ: Ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại: 024.37367130 để
giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS
tỉnh/thành phố (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.
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