
Điều trị Dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con



Mục tiêu

Sau bài học, học viên có thể trình bày/nêu được
các nội dung sau:

– Can thiệp lây truyền HIV từ mẹ sang con

– Điều trị ARV trong PLTMC

– Cập nhật hướng dẫn mới do tình hình cung ứng
thuốc



TCYT thế giới xác nhận: 
Các nước và lãnh thổ sau đã loại trừ lây truyền từ mẹ

sang con về HIV và/hoặc giang mai: 

• 2015: Cuba (2015) , 

• 2016: Thailand , Armenia (chỉ HIV) 

• 2017: các lãnh thổ vùng Caribe:
Anguilla, Antigua & Barbuda, Bermuda, 
Cayman Islands, Montserrat, St. Christopher & 
Nevis

• 2018: Malaysia 
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Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con 
– kết quả nghiên cứu thuần tập sau

2 năm

Mang thai
Chuyển dạ, 

đẻ Bú mẹ

Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con khi không có can thiệp: 
30 – 45%, trong đó:
• Khi mang thai, đăc biệt vào tháng cuối thai kỳ: 25%
• Khi chuyển dạ, khi sinh; 50%
• Bú mẹ: 25%



Các can thiệp Dự phòng lây truyền
HIV từ mẹ sang con (Ban hành tại QĐ số 5877/QĐ-

BYT ngày 29/12/2017)

1. PN tuổi sinh đẻ chưa có thai:

1. Chưa biết tình trạng nhiễm HIV: tư vấn XN HIV

2. Nhiễm HIV: Tư vấn và cung cấp thông tin về

1. Nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con

2. Phòng tránh thai nêu không muốn có thai

3. Lợi ích điều trị ARV, thời điểm có thai tối ưu, 
chuyển đến cơ sở điều trị HIV

A. Tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản



Các can thiệp Dự phòng lây truyền
HIV từ mẹ sang con (Ban hành tại QĐ số 5877/QĐ-

BYT ngày 29/12/2017) (tiếp)

2.  PN có thai:

1. Chưa biết tình trạng nhiễm HIV: tư vấn XN HIV

2. Nhiễm HIV:
1. Chưa điều trị ARV:

1. Tư vấn về sự cần thiết điều trị ARV

2. Điều trị ARV càng sớm càng tốt

3. Chuyển gửi đến cơ sở điều trị hoặc điều trị ARV ngay tại cơ sở sản
khoa

2. Đang điều trị ARV

3. Tư vấn nuôi dưỡng

A. Tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản



Các can thiệp Dự phòng lây truyền
HIV từ mẹ sang con (Ban hành tại QĐ số 5877/QĐ-

BYT ngày 29/12/2017) (tiếp)

3. Khi chuyển dạ

4. Sau khi sinh:

1. Tư vấn nuôi dưỡng

2. Chuyển gửi mẹ và con đến cơ sở điều trị HIV

A. Tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản (tiếp)



Các can thiệp Dự phòng lây truyền
HIV từ mẹ sang con (Ban hành tại QĐ số 5877/QĐ-

BYT ngày 29/12/2017) (tiếp)

1. Cho mẹ: 
1. Tiếp nhận và điều trị ARV ngay

2. Tiếp tục điều trị cho mẹ sau sinh

2. Cho con:
1. Dự phòng bằng thuốc ARV

2. Theo dõi, chăm sóc trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV

B. Tại các cơ sở Điều trị HIV/AIDS



TL HIV lúc chuyển dạ và khả năng lây
HIV cho con

(Myer L et al, 2016)

• Nguy cơ lây HIV cho con (P < 0.001):

– TL HIV < 50 cps/ml                  0,25%

– TL HIV { 50 – 1000 cps/ml}    2%

– TL HIV > 1000 cps/ml             8.5%

TL HIV càng thấp lúc chuyển dạ nguy cơ lây cho

con càng thấp



Trẻ âm
tính

Trẻ dương
tính Tổng số

Tỷ lệ % trẻ 
dương tính

Me điều trị bất kỳ
ARV nào 1607 64 1671 3,8

Mẹ không điều trị 217 33 250 13,2

Tổng 1824 97 1921 5

RR=0.29 95% CI 0.19-0.43

Nguy cơ LTMC trong nhóm mẹ điều trị giảm 3,8 lần 
so với nhóm mẹ không được điều trị 

Điều trị ARV của mẹ và tình trạng
nhiễm của trẻ

Đánh giá hiệu quả Chương trình PLTMC tại 21 tỉnh, FY 07-FY12, 

Dự án VAAC-USCDC



Phác đồ điều trị ARV của mẹ và tình
trạng nhiễm của trẻ

PNMT nhiễm HIV nhận ARV

Tình trạng HIV của trẻ

HIV(+)   HIV(-) TS
% 

HIV+

Điều trị 3 thuốc cho bản thân 0 141 141 0
AZT trong khi mang thai và NVP khi
chuyển dạ 4 93 97 4,1

NVP trong khi chuyển dạ 6 109 115 5,2
Không điều trị ARV 8 37 45 17,8
Tổng số 18 380 398 4.5

Đánh giá tác động của thuốc kháng virus đến tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con tại 34 cơ sở PLTMC trọn gói thuộc 21 

tỉnh/thành phố và Bệnh viện phụ sản trung ương, 2011-2012, Dự án VAAC-USCDC

Nguy cơ LTMC trong nhóm mẹ điều trị giảm 7,7 lần so với nhóm mẹ không được điều trị



Điều trị ARV trong PLTMC

Cập nhật theo Quyết định 5418/QĐ-BYT, 
về việc ban hành “Hướng dẫn Điều trị và

Chăm sóc HIV/AIDS” ngày 1/12/2017



Mục đích điều trị ARV cho PNMT 
nhiễm HIV

• Nhằm đạt được tải lượng HIV dưới ngưỡng ức
chế, tốt nhất là dưới ngưỡng phát hiện, chậm
nhất vào quý 3 của thai kỳ, đặc biệt là khi chuyển
dạ.

• Phụ nữ mang thai nhiễm HIV cần được theo dõi
hằng tháng, đặc biệt vào thời điểm gần ngày dự
kiến sinh



Các tình huống

1. Dự kiến có thai khi đang điều trị ARV

2. Có thai khi đang điều trị ARV

3. Mẹ nhiễm HIV chưa điều trị ARV:

– Phát hiện khi mang thai

– Phát hiện khi chuyển dạ

– Phát hiện sau khi sinh



1. Dự kiến có thai khi đang điều
trị ARV 

• Duy trì phác đồ điều trị ARV hiện tại
đồng thời củng cố tuân thủ điều trị. 

• Tư vấn thời điểm có thai tốt nhất khi
tải lượng HIV dưới ngưỡng phát
hiện.



Nếu mẹ đã làm TLVR <= 1 

tháng

Mẹ có kết qủa XNTL trên 1 

tháng: Chỉ định XNTLVR 

Con: NVP x 6 

tuần

TLVR <1000 TLVR>=1000

Con: NVP/AZT x 6 tuần nếu KHÔNG bú 

hoặc 12 tuần nếu bú mẹ

Mẹ duy trì phác 

đồ hiện tại TV hỗ trợ TTĐT, 

chuyển phác đồ có 

RAL hoặc ATV/LPV/r 

2. Có thai khi đang điều trị ARV: 
Nguyên tắc: XN tải lượng HIV ngay khi phát hiện có thai

>=24 tuần<24 tuần

TV hỗ trợ TTĐT, 

làm lại XNTL sau 

1 tháng



• Trường hợp không XN được tải lượng HIV: 

– Nếu không có biểu hiện thất bại điều trị về lâm
sàng và miễn dịch, giữ nguyên phác đồ ARV 
đang điều trị;

– Nếu có thất bại điều trị về lâm sàng hoặc miễn
dịch thì hội chẩn chyển phác đồ AZT (hoặc TDF) 
+ 3TC + RAL ( ATV/r hoặc LPV/r). 

2. Có thai khi đang điều trị ARV (tt)



3. Phát hiện nhiễm HIV trong khi mang thai, chuyển

dạ: Điều trị ARV ngay càng sớm càng tốt

Mẹ: TDF-3TC-EFV Mẹ: TDF + 3TC + RAL 

(PI)

Mẹ điều trị <=4 tuần

Con: NVP/AZT x 6 tuần NẾU 

KHÔNG BÚ  MẸ hoặc 12 tuần

nếu CÓ BÚ MẸ

<24 tuần >=24 tuần

Sau sinh: mẹ cho  

bú tiếp tục TDF + 

3TC + RAL(PI )

Sau sinh: Mẹ 

KHÔNG cho con bú: 

TDF-3TC-EFV

Bao gồm phát hiện 
khi chuyển dạ, sau 

sinh

Nếu mẹ  XN 
khẳng định HIV 

(-) thì ngừng 
điều trị ARV 

cho mẹ và trẻ. 

Mẹ điều trị >4 tuần

Con: NVP x 6 tuần

Chuyển lại PĐ bậc 1 nếu TLVR 2 

lần liên tiếp đạt dưới ngưỡng

phát hiện hoặc sau khi ngừng
cho con bú hoàn toàn



4. Mẹ phát hiện nhiễm HIV ngay sau khi sinh

1. Mẹ có kết quả sàng lọc/khẳng định HIV(+) và nuôi con bằng sữa
mẹ thì chỉ định điều trị ngay cho mẹ: TDF + 3TC + RAL (ATV/r hoặc

LPV/r)

Con: NVP/AZT x 6 tuần NẾU MẸ KHÔNG CHO BÚ hoặc 12 

tuần nếu mẹ cho con bú

Nếu mẹ sau đó XN 
khẳng định HIV (-) thì

ngừng điều trị ARV 
cho mẹ và trẻ. 

Không cho trẻ uống ARV 
nếu sau sinh 72 giờ trẻ 
chưa kịp dùng thuốc và 
mẹ KHÔNG cho con bú

2. Mẹ nuôi sữa thay thế Chuyển PKNT chỉ định điều trị phác đồ
ARV bậc 1

Chuyển lại phác đồ bậc 1 nếu

TLVR 2 lần liên tiếp đạt dưới

ngưỡng phát hiện hoặc sau khi

ngừng cho con bú hoàn toàn



Yếu tố nguy cơ

của mẹ (*)

Cách nuôi con người 

mẹ lựa chọn
Thuốc và thời gian điều trị dự 

phòng

Không Cho con bú hoặc không 

cho con bú mẹ

NVP: 6 tuần từ khi sinh 

Có

KHÔNG cho con bú NVP + AZT: 6 tuần từ khi sinh 

Cho con bú NVP + AZT: 12 tuần từ khi sinh 

* - Điều trị ARV < 4 tuần tính đến thời điểm sinh hoặc không được điều
trị;

- Tải lượng HIV > 1000 copy/mL trong giai đoạn mang thai;

- Phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ hoặc sau sinh.

Bảng tóm tắt Điều trị dự phòng cho
trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV



Quyết định 6250/QĐ-BYT
(16/10/2018)
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** - Điều trị ARV < 4 tuần tính đến thời điểm sinh hoặc không được điều trị;

- Tải lượng HIV > 1000 copy/mL trong giai đoạn mang thai;

- Phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ hoặc sau sinh.



Liều dùng phác đồ 3 thuốc cho trẻ
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Viên AZT/3TC/NVP 60/30/50 mg Cách dùng

Từ khi sinh - 6 tuần (không tính cân nặng
lúc sinh):
• ¼ viên x 2 lần/ngày cách nhau 12 giờ

Bẻ viên thuốc theo vạch khía giữa viên
thành 2 phần
• Buổi sáng: hòa nữa viên thuốc với 5 ml 

nước đun sôi để nguội thành hỗn dịch. 
Chỉ cho trẻ uống 2,5 ml hỗn dịch thuốc
đã pha. Phần còn lại bỏ đi

• Buổi tối: làm tương tự như buổi sáng

Từ khi trẻ > 6 tuần – 12 tuần Sử dụng liều điều trị theo cân nặng

QĐ 6250/BYT



24



Lưu ý với trẻ cho uống AZT/3TC/NVP

• Trước khi cho trẻ uống phác đồ 3 thuốc:

– Lấy máu xét nghiệm PCR lúc sinh

• Nếu không thể thực hiện xét nghiệm PCR thì
vẫn cho uống phác đồ 3 thuốc

• Nếu PCR lúc sinh âm tính lúc 4-6 tuần vẫn
làm lại PCR như hướng dẫn 5418
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Vì sao phải làm PCR ngay sau sinh khi
dùng AZT/3TC/NVP ?

• Nếu trẻ nhiễm trước sanh + uống thuốc chờ 4-
6 tuần làm PCR có thể làm âm tính giả

• PCR lúc sanh dương thì chuyển sang phác đồ
ABC/3TC/LVP/r: liều điều trị
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Lưu ý với con (tiếp)

– Cho trẻ uống ARV ngay sau sinh, sàng sớm càng tốt; 
– Nếu mẹ cho con bú nhưng bị gián đoạn điều trị ARV 

vì bất cứ lý do nào:
• Tiếp tục điều trị dự phòng cho con cho đến khi mẹ điều trị

lại ARV được 6 tuần;
• Trường hợp mẹ không điều trị ARV hoặc điều trị lại nhưng

dưới 6 tuần, con tiếp tục uống thuốc dự phòng cho đến khi
ngừng bú mẹ hoàn toàn được 1 tuần.



Xử trí cho con theo

quyết định 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018

Trẻ PN vừa sinh chưa dùng viên kết hợp AZT/3TC/NVP 

CHỈ ĐỊNH LÀM PCR lần 1

Âm tính

Tiếp tục dự phòng 

bằng thuốc ARV

Làm PCR lần 2 lúc trẻ 

đủ 4 đến 6 tuần tuổi

Âm tính

Tiếp tục quản lý và theo dõi trẻ theo 

đúng Hướng dẫn Điều trị và Chăm 

sóc HIV/AIDS 5418

Trẻ bị nhiễm điều trị ARV 

ngay theo đúng Hướng

dẫn Điều trị và Chăm sóc

HIV/AIDS 5418



Xử trí cho con theo

quyết định 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018

1. Các cơ sở sản làm được PCR?

2. Bộ test làm giọt máu khô đã có chưa?

3. Giọt máu khô sẽ chuyển đi đâu? 

4. Nhận kết quả như thế nào?

Trẻ PN vừa sinh chưa dùng viên kết hợp AZT/3TC/NVP 

CHỈ ĐỊNH LÀM PCR lần 1



Xử trí cho con theo

quyết định 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018

Trẻ PN vừa sinh chưa dùng viên kết hợp AZT/3TC/NVP 

CHỈ ĐỊNH LÀM PCR lần 1

Trẻ bị nhiễm điều trị ARV 

ngay theo đúng Hướng

dẫn Điều trị và Chăm sóc

HIV/AIDS 5418

Tại cơ sở sản:
1. Có phân công ai theo dõi

nhận kết quả?
2. Làm sao thông báo kết quả

“trẻ dương tính” cho bà mẹ
ra sao

3. Chuyển gởi “trẻ dương
tính” qua PK Nhi?



Lưu ý với thai phụ

– Trường hợp không có RAL hoặc thuốc nhóm PI thì
cho mẹ dùng TDF + 3TC + EFV;

– Không chỉ định bắt đầu điều trị ARV với phác đồ có
NVP cho mẹ khi tế bào CD4 ≥250 tế bào/ml. 



Nuôi dưỡng trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV

• Tư vấn nuôi dưỡng trẻ cần được thực hiện trước 
khi sinh:
– Bú mẹ

– Ăn ngoài

• Các yếu tố cân nhắc:
– Điều kiện kinh tế, 

– Hoàn cảnh gia đình của người mẹ, 

– Lợi ích và nguy cơ của từng phương án nuôi dưỡng 
trẻ, các biện pháp cần được thực hiện để ngăn ngừa 
tối đa việc trẻ nhiễm HIV từ sữa mẹ.



Nuôi dưỡng trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV (tt)

• Nuôi con bằng sữa
mẹ:

– Mẹ phải được điều
trị bằng thuốc ARV 

– Đảm bảo tuân thủ
điều trị ARV tốt

– Có tải lượng HIV 
dưới ngưỡng ức chế

• Nuôi con bằng sữa ăn
thay thế:

• Đảm bảo cung cấp đủ sữa 
ăn thay thế hoàn toàn 
trong 6 tháng đầu, có 
nước sạch và chuẩn bị 
được sữa ăn thay thế đảm 
bảo an toàn, hợp vệ sinh 
và đủ số lượng phù hợp 
với tuổi của trẻ. 

• Có sự hỗ trợ của gia đình.



Thảo luận một số tình huống 1

• BN Hoa đã điều trị ARV phác đồ bậc 1 được
2 năm, chị phát hiện ra có thai: 
– Vào thời điểm phát hiện có thai chị Hoa vừa

được XN TLVR HIV thường quy cách đây 1 
tháng, kết qủa là 150 copy/ml. BS sẽ xử lý tiếp
theo như thế nào?

– Nếu kết quả XN TLVR HIV thường quy trước đó
là 6,000 copy/ml BS sẽ xử lý tiếp theo như thế
nào?



Thảo luận một số tình huống 1(tt)

• BN Hoa đã điều trị ARV phác đồ bậc 1 được 2 năm, chị phát
hiện ra có thai: 

– Vào thời điểm phát hiện có thai chị Hoa vừa được XN 
TLVR HIV thường quy cách đây 1 tháng, kết qủa là 150 
copy/ml. BS sẽ xử lý tiếp theo như thế nào?

– Nếu kết quả XN TLVR HIV thường quy trước đó là 6,000 
copy/ml BS sẽ xử lý tiếp theo như thế nào?

• Xử trí:

– Sử dụng XN tải lượng HIV đã có cách 1 tháng

– Đánh giá tuổi thai:
• < 24 tuần

• >= 24 tuần



Thảo luận tình huống 2

Chị B có đi khám thai được tư vấn XN HIV và
phát hiện HIV+ khi thai được 2 tháng. Chị B 
được BS tại khoa sản tư vấn chuyển sang cơ sở
chăm sóc điều trị ARV. 

• BS sẽ xử lý tiếp theo như thế nào?

• BS có cần chỉ định XNTL cho thai phụ ko? Nếu
có thì vào thời gian nào?



Thảo luận tình huống 2
• Chị B có đi khám thai được tư vấn XN HIV và phát hiện HIV+ 

khi thai được 2 tháng. Chị B được BS tại khoa sản tư vấn
chuyển sang cơ sở chăm sóc điều trị ARV. 

BS sẽ xử lý tiếp theo như thế nào?

BS có cần chỉ định XNTL cho thai phụ ko? Nếu có thì vào thời gian
nào?

Xử trí: Thai dưới 24 tuần

- Tư vấn về sự cần thiết điều trị ARV

- Điều trị ARV bậc 1 (không dùng phác đồ có NVP nếu CD4>= 
250 tế bào/ml)

- XN tải lượng HIV sau 3- 6 tháng điều trị ARV



Thảo luận tình huống 3

• Chị Lan đã điều trị ARV 5 năm nay có thai. Khi 
thai được 5 tháng chị mới thông báo cho BS 
điều trị ARV biết. Kết quả XNTLVR định kỳ cách 
đây 2 tháng là 3000 copy/ml. BS sẽ xử lý tiếp 
theo như thế nào? 

– Con của chị sẽ được điều trị như thế nào?



Thảo luận tình huống 3

• Chị Lan đã điều trị ARV 5 năm nay có thai. Khi thai được 5 
tháng chị mới thông báo cho BS điều trị ARV biết. Kết quả
XNTLVR định kỳ cách đây 2 tháng là 3000 copy/ml. BS sẽ xử
lý tiếp theo như thế nào? 
– Con của chị sẽ được điều trị như thế nào?

Xử trí:

1. XN TLHIV sau 1 tháng

2. Nếu <1000 bản sao: Tiếp tục phác đồ hiện tại

3. Nếu >= 1000 bản sao/ml: Tư vấn chuyển đổi phác đồ bậc 2

4. Thuốc ARV  cho con: (do mẹ có TLHIV có thời điểm là 3000 bản
sao/ml)
1. Mẹ cho con bú: AZT+NVP trong 12 tuần

2. Mẹ không cho con bú: AZT+NVP trong 6 tuần



Kết luận
● Xét nghiệm HIV sớm trong 3 tháng đầu hoặc trong lần khám thai đầu

tiên;

● Điều trị ARV phác đồ có RAL hoặc PI nếu mẹ phát hiện nhiễm HIV khi
mang thai>=24 tuần thai, lúc chuyển dạ và sau sinh nếu cho con bú
hoặc mẹ đã điều trị có XNTL>1000.

● Điều trị NVP cho con trong 6 tuần đối với mẹ điều trị>=4 tuần/TLVL
<1000; Các trường hợp khác: điều trị NVP/AZT cho con 6 hoặc 12 tuần;

● NẾU KHÔNG CÓ SIRO DÙNG VIÊN AZT/3TC/NVP + PCR NGAY SAU SINH
(nếu được)

● Tuân thủ điều trị là rất quan trọng, đảm bảo uống thuốc đúng liều,
đúng giờ và đúng cách

● Đảm bảo chuyển gửi thành công sản phụ nhiễm HIV sau sinh đến PKNT
để điều trị tiếp tục



CÁM ƠN ...?


