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Số:          /AIDS-ĐT 

V/v: Kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 

ngày cho người bệnh HIV/AIDS trong 

tình hình dịch COVID-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

             Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố. 

 

Hiện nay thuốc ARV nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế mua bằng hình thức đàm phán 

giá (thuốc Avonza và thuốc Acriptega) đang được nhà thầu cung cấp cho các cơ sở 

điều trị căn cứ theo kế hoạch nhu cầu thuốc ARV do cơ sở gửi nhà thầu cung ứng thuốc. 

Để hạn chế tối đa số lượt người đến khám tại các cơ sở y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã có các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp phát thuốc tối đa không quá 90 ngày cho người bệnh 

HIV/AIDS điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được phản 

ánh từ một số cơ sở điều trị hiện chưa cấp 02 thuốc ARV trên với số lượng 90 ngày sử 

dụng cho người bệnh HIV/AIDS.  

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, để thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra, 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ sở 

điều trị HIV/AIDS trên địa bàn khẩn trương thực hiện kê đơn cấp thuốc ARV cho người 

bệnh HIV/AIDS, cụ thể như sau: 

1. Kê đơn cấp phát thuốc ARV cho người nhiễm HIV điều trị ngoại trú, bao gồm 

cả 02 thuốc Avonza và thuốc Acriptega, với số lượng tối đa không quá 90 ngày. 

2. Thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh 

BHYT với cơ sở điều trị HIV/AIDS về thời điểm cấp phát thuốc ARV số lượng tối đa 

không quá 90 ngày cho người bệnh HIV ngoại trú để cơ quan Bảo hiểm xã hội phối 

hợp thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1126/BHXH-CSYT ngày 29/4/2021 về 

việc phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam (Công văn số 1126/BHXH-CSYT gửi kèm).  

Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương thực hiện 

các nội dung trên, kịp thời thông báo các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất giải quyết.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Cơ quan đầu mối PC HIV/AIDS các tỉnh, Tp (để thực 

hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Hương 
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