Vi phạm về y tế dự phòng và HIV/AIDS bị phạt tới 40 triệu đồng
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Từ ngày 31/12/2013, những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng và
phòng, chống HIV/AIDS sẽ bị xử phạt hành chính đến 40 triệu đồng.

vi chuyên môn quy định trong y tế dự phòng sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Ảnh minh họa
Theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP mới ban hành của Chính phủ quy địnhxử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế, đối với hành vi vi phạm không bảo đảm điều kiện an toàn sinh
học sau khi được cấp Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn và thực hiện việc xét nghiệm
vượt quá phạm vi chuyên môn quy định trong y tế dự phòng sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Đối với hành vi không tổ chức diễn tập khắc phục sự cố an toàn sinh học định kỳ hằng năm và
không báo cáo Sở Y tế sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị phạt với mức cao
nhất là 40 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu vi phạm các hành vi thực hiện điều trị
bằng thuốc kháng HIV tại các cơ sở không đủ điều kiện; không tổ chức quản lý, chăm sóc, tư
vấn cho người nhiễm HIV tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Mức phạt 15 triệu đồng sẽ áp cho những hành vi từ chối điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với
người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị. Ngoài ra, nếu người có hành vi in, cảnh báo sức khỏe
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không đúng mẫu, vị trí, diện tích và màu sắc theo quy định của ý tế cũng sẽ bị phạt đến 30
triệu đồng.
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