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TÌNH HÌNH THUỐC ARV VÀ 

TẠM NGỪNG CẤP PHÁT THUỐC NHIỀU THÁNG                         

Cung cấp thông tin cho người bệnh về tình hình thuốc 

ARV hiện nay 

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc cung ứng thuốc ARV 

đang gặp nhiều khó khăn, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã quyết 

định tạm ngừng cấp phát thuốc nhiều tháng cho người bệnh ổn 

định. Trong giai đoạn này, người bệnh cũng có thể được bác sỹ 

quyết định chuyển sang phác đồ điều trị phù hợp khác.  

Tư vấn cụ thể cho người bệnh về phương án điều trị 

trong thời gian tới 

Trong trường hợp tạm ngừng cấp thuốc nhiều tháng, người bệnh 

cần đến cơ sở điều trị nhiều lần (ảnh hưởng đến công việc, chi phí 

đi lại và thời gian đến cơ sở y tế, v…v…).  

Hãy yêu cầu người bệnh chia sẻ trong giai đoạn này: 

• Thu xếp thời gian đến cơ sở điều trị đúng hẹn để 

được khám và lĩnh thuốc 

• Nhờ người thân, bạn bè, nhóm cộng đồng hỗ trợ đến 

cơ sở điều trị đúng hẹn 

• Cung cấp số điện thoại của cơ sở điều trị cho người 

bệnh để họ liên lạc khi cần được hỗ trợ 

 



Dành cho nhân viên y tế 
 

 

Trong trường hợp người bệnh được chuyển sang phác đồ 

điều trị khác, tư vấn cho người bệnh về phác đồ điều trị mới: 

• Thuốc vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.  

• Thông tin cụ thể về phác đồ điều trị mới (tên thuốc, 

cách dùng, tác dụng không mong muốn, xử trí ban 

đầu, v…v…) 

• Cung cấp số điện thoại của cơ sở điều trị cho người 

bệnh để liên lạc khi cần được hỗ trợ 

Tìm hiểu các khó khăn của người bệnh khi thay đổi 

phương án điều trị và xây dựng kế hoạch hỗ trợ 

người bệnh 

Khó khăn Hỗ trợ 

• Hạn chế về 
phương tiện đi lại 

• Đi làm ăn xa 

• Quên lịch tái khám 
và lĩnh thuốc  

• Tác dụng phụ của 
thuốc 

• Hỗ trợ từ người bệnh khác/người hỗ trợ điều trị 

• Chuyển đến cơ cở điều trị phù hợp nếu NB có 
nhu cầu  

• Đặt lịch hẹn tái khám và lĩnh thuốc trên điện 
thoại 

• Tư vấn/xử trí tác dụng phụ của thuốc 

• Liên hệ với cơ  sở y tế theo số điện thoại được 
cung cấp 

 

 Nhắc lại thông điệp: Tuân thủ điều trị là 

chìa khóa thành công trong điều trị ARV. 

Yêu cầu người bệnh duy trì uống thuốc đều 

đặn hằng ngày để giúp người bệnh khỏe 

mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho 

bạn tình, bạn chích hoặc con của họ. 

 

 


