
Mọi người cần phải tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT), 
bởi tham gia BHYT không chỉ là trách nhiệm 

mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống,  
sức khỏe của mỗi chúng ta.
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BHYT LÀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH BỀN VỮNG 
CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ ARV

  

 

 

 

  
 

 

 

 

     dự án viện trợ sang Quỹ BHYT chi trả.

     định hướng rõ ràng chuyển dần nhiệm vụ điều trị HIV/AIDS từ các Chương trình,
• Do các dự án này đều đang dần cắt giảm và tiến tới ngừng hỗ trợ, Chính phủ đã

ARV là từ các nguồn Dự án nước ngoài như PEPFAR và Quỹ Toàn cầu.
•   Từ trước đến nay, hầu hết nguồn lực trong chăm sóc điều trị, bao gồm cả thuốc         

  khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.
  bạn khỏe mạnh, có khả năng làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm

• HIV/AIDS là bệnh mạn tính, phải điều trị suốt đời; tuân thủ điều trị ARV sẽ giúp

TRONG BỐI CẢNH NGUỒN LỰC BỊ CẮT GIẢM?
LÀM SAO ĐỂ DUY TRÌ ĐIỀU TRỊ1.

• Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2019, ARV đã được mua sắm tập trung từ Quỹ BHYT 

• Khi tham gia BHYT, bạn sẽ được BHYT chi trả phần lớn, bạn chỉ phải cùng chi 

BHYT còn chi trả các chi phí điều trị các bệnh tật và tai nạn khác (nếu có).
nhiễm trùng cơ hội, chi phí này khoảng 6 - 13 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, 
bệnh từ công khám, các xét nghiệm theo dõi điều trị, thuốc ARV và các thuốc 

• Nếu không tham gia BHYT, bạn sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa   

VỀ KINH TẾ ĐẾN ĐÂU KHI ĐIỀU TRỊ ARV?
BẢO HIỂM Y TẾ SẼ GIÚP BẠN GIẢM GÁNH NẶNG2.

và từ năm 2022 quỹ BHYT sẽ cơ bản thay thế các Dự án viện trợ để đảm bảo tài
chính cho nguồn thuốc ARV ổn định và lâu dài cho người có HIV tham gia BHYT.

lớn
trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

hơn 223.500 đồng.


