
KHÁCH HÀNG
cần làm gì
khi có nhu cầu
xét nghiệm HIV

- Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng
- Bệnh viện đa khoa gần bạn nhất cấp   
   quận/huyện hoặc cấp tỉnh
- Phòng khám tư nhân uy tín

Hãy yên tâm là thông tin của bạn sẽ được 
bảo mật theo quy định của pháp luật

Hoạt động xét nghiệm HIV có thể bị 
gián đoạn do bối cảnh dịch COVID-19 và 
giãn cách, điều này có thể làm chậm trễ 
việc tiếp cận và sử dụng xét nghiệm 
của bạn.

BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG MỘT 
TRONG CÁC GIẢI PHÁP SAU:

1. Xét nghiệm tại cơ sở y tế tại địa 
phương bạn đang lưu trú: 

- Que test dịch miệng Oraquick
- Que test máu INSTI
- Que test nhanh HIV ½ Ab Determine hay 
HIV ½ Ag/Ab (que HIV Combo)

Hãy liên hệ các CBO hoặc các tổ chức có 
uy tín khác để nhận các que test này. 
Hiện tại Việt Nam chưa có kênh thương 
mại cho loại hình tự xét nghiệm HIV.

Đây là lựa chọn tốt trong lúc giãn cách xã hội, 

đảm bảo thuận tiện, an toàn trong bối cảnh 

dịch COVID-19 và cho ra kết quả nhanh chóng 

và chính xác. Các loại sinh phẩm tự xét nghiệm 

hiện có:
Các nơi bạn có thể tìm đến để xét nghiệm HIV:

2. Tự xét nghiệm HIV tại nhà



Trong tất cả tình huống, bạn 
có thể liên hệ các Tổ chức 
cộng đồng (CBO) để nhận 
được tư vấn và hỗ trợ. Các 
CBO có thể là cầu nối giúp 
bạn nhận hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, hỗ trợ tâm lý, tư vấn 
các biện pháp dự phòng và 
chăm sóc HIV/AIDS, tư vấn 
giới và bạo hành bạo lực, các 
hỗ trợ y tế như nhận và 
chuyển thuốc, kết nối chuyển 
gửi đến các cơ sở y tế phù 
hợp và có uy tín.

“
“

AN TÂM
TIN CẬY
NHANH NHẠY
SẺ CHIA

Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại 
COVID-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét do Quỹ Toàn cầu 

Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

Hãy rõ rằng:
- “Xét nghiệm HIV chỉ có ý nghĩa khi bạn 
luôn ý thức về dự phòng lây nhiễm bằng 
tình dục an toàn, bao cao su, dự phòng 
trước phơi nhiễm PrEP”
- “Nếu chưa thể làm xét nghiệm ngay, 
đừng lo lắng, hãy dự phòng cho bản thân 
và cho người xung quanh bạn”

3. Đến các tổ chức cộng đồng (CBO) 
để xét nghiệm: lưu ý về giãn cách và 5K 

CBO
DANH SÁCH CÁC CBO
CUNG CẤP DỊCH VỤ
"Quét mã QR code dưới đây để có danh 
sách các CBO có thể hỗ trợ bạn"



KHÁCH HÀNG
cần làm gì
khi có nhu cầu
uống PrEP/PEP

- Duy trì sử dụng PrEP: nhờ lãnh thuốc thay, đổi 
nơi cấp phát PrEP, mượn thuốc

- Mua PrEP qua các kênh thương mại uy tín

- Có thể đổi từ PrEP hàng ngày (Daily PrEP) 
sang PrEP tình huống (ED-PrEP)

- ED-PrEP là cách dùng PrEP ngay trước khi 
bạn có quan hệ tình dục đồng giới nam, theo 
công thức đơn giản là 2 + 1 + 1. Điều kiện:
 • Là Nam quan hệ đồng giới Nam
 • Quan hệ tần suất thấp <4 lần/tuần

Hãy trao đổi với bác sỹ của bạn để áp dụng 
ED-PrEP đúng cách và hiệu quả.

Ngừng PrEP an toàn và sử dụng biện pháp dự 
phòng thay thế như bao cao su, tình dục an 
toàn, tiêm chích riêng.

Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là 
lựa chọn dự phòng dựa trên kế hoạch, 
do vậy:

Không có tính bắt buộc: có thể ngưng 
hoặc thay thế bởi một biện pháp khác

Không có tính cấp thiết: hoàn toàn có 
thể trì hoãn được

DỰA TRÊN HAI ĐẶC ĐIỂM VỪA 
KỂ, TRONG BỐI CẢNH CÓ THỂ, 
HÃY XEM XÉT CÁC GIẢI PHÁP 
SAU, ƯU TIÊN TỪ TRÊN XUỐNG 
DƯỚI:

1. Nếu bạn đang dùng PrEP:

2 viên
từ 2h tới 24h
trước QHTD

1 viên
24h sau 2 viên

đầu tiên

1 viên
24h sau viên

thứ 3
Quan hệ
tình dục

Cách sử dụng ED-PrEP:



Trong tất cả tình huống, bạn 
có thể liên hệ các Tổ chức 
cộng đồng (CBO) để nhận 
được tư vấn và hỗ trợ. Các 
CBO có thể là cầu nối giúp 
bạn nhận hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, hỗ trợ tâm lý, tư vấn 
các biện pháp dự phòng và 
chăm sóc HIV/AIDS, tư vấn 
giới và bạo hành bạo lực, các 
hỗ trợ y tế như nhận và 
chuyển thuốc, kết nối chuyển 
gửi đến các cơ sở y tế phù 
hợp và có uy tín

“
“

AN TÂM
TIN CẬY
NHANH NHẠY
SẺ CHIAKhông nên chậm trễ sử dụng thuốc ARV khi 

can thiệp PEP, kể cả khi chưa có kết quả hoặc 
chưa thể thực hiện xét nghiệm HIV;

Việc xét nghiệm có thể được thực hiện sau đó 
vài ngày (nếu có thể). Thậm chí khi không có 
xét nghiệm HIV, nếu bạn khẳng định bản thân 
âm tính và chấp nhận rủi ro nếu đã dương tính 
từ trước, bạn vẫn có thể sử dụng PEP mà 
không cần xét nghiệm HIV;

Khả năng tiếp cận thuốc của khách hàng vì 
PEP có thời gian giới hạn là không quá 72 giờ 
sau khi có hành vi nguy cơ.
     • Hãy đến khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh
     • Bạn cũng có thể liên hệ một vài cơ sở y tế 
tư nhân uy tín có cung cấp PEP 
     • Hãy liên hệ với các tổ chức cộng đồng (CBO) 
để được tư vấn và hỗ trợ kết nối chuyển gửi bạn 
đến các cơ sở y tế phù hợp và có uy tín

Phác đồ được lựa chọn là phác đồ 3 thuốc và đủ 
cấp 28 ngày;

DANH SÁCH CÁC CBO
CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại 
COVID-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét do Quỹ Toàn cầu 

Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM (PEP) LÀ 
MỘT CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP Y KHOA CẦN 
THIẾT VÀ MANG TÍNH CẤP CỨU, DO VẬY 
KHÁCH HÀNG RẤT CẦN ĐẾN CAN THIỆP 
NÀY CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

Có thể trì hoãn lựa chọn dùng PrEP và áp dụng 
các biện pháp dự phòng khác trong thời gian 
trì hoãn.

Có thể xem xét sử dụng ED-PrEP nếu bạn là 
MSM và quan hệ dưới 4 lần/tuần.

2. Nếu bạn chưa hoặc không đang 
dùng PrEP:

"Quét mã QR code dưới đây để có danh 
sách các CBO có thể hỗ trợ bạn"



KHÁCH HÀNG
cần làm gì
khi có nhu cầu
cần hỗ trợ điều trị ARV

Duy trì nhận ARV tại nơi đang điều trị:

Có thể lãnh tạm tại địa phương cư trú:

Mua ARV qua các kênh thương mại uy tín;

Mượn thuốc ARV từ bệnh nhân khác hay từ 
các nguồn quỹ thuốc thiện nguyện khác.

Khẩn cấp: cần bắt đầu sử dụng càng 
sớm càng tốt nhưng không bắt buộc 
phải thực hiện ngay, trong nhiều tình 
huống, người bệnh có thể trì hoãn 
ngắn hạn ARV. Nói tóm lại, không bắt 
buộc phải sử dụng ngay khi bệnh 
nhân hoặc hoàn cảnh của họ chưa 
sẵn sàng cho điều trị.

Cần thiết và liên tục: không thể bị 
gián đoạn vì sẽ gây gia tăng nguy cơ 
kháng thuốc và tái phát.

ARV là chỉ định điều trị mang tính 
khẩn cấp và cần thiết, và là chỉ định 
điều trị liên tục

1. Nếu bạn đang dùng ARV theo 
chương trình quốc gia:

• Quy trình lãnh thuốc thay bao gồm:

Người bệnh thông báo trước cho 
OPC qua điện thoại rằng “sẽ có 
người đến nhận thuốc thay” và 
trình bày lý do của mình. Khi thông 
báo sẽ nói họ và tên của người 
nhận thuốc thay;

OPC có thể gọi điện cho bệnh nhân 
theo số điện thoại đã cung cấp khi 
khám bệnh tại OPC để xác minh;

Người lãnh thuốc thay khi đến OPC 
phải xuất trình sổ khám bệnh, 
chứng minh nhân dân và bảo hiểm 
y tế của người bệnh. Trong trường 
hợp không có, phải có hình chụp rõ 
các giấy tờ theo yêu cầu;

Người lãnh thuốc thay sẽ phải 
hoàn thành thủ tục thanh toán và 
ký nhận thay cho người bệnh.

• Mang theo sổ khám bệnh đến địa 
phương cư trú để lãnh thuốc

• Nếu không có sổ khám bệnh, hãy liên 
hệ OPC nơi bạn đang điều trị để nhờ 
giúp đỡ

DỰA TRÊN HAI ĐẶC ĐIỂM VỪA 
KỂ, TRONG BỐI CẢNH CÓ THỂ, 
HÃY XEM XÉT CÁC GIẢI PHÁP 
SAU, ƯU TIÊN TỪ TRÊN XUỐNG 
DƯỚI:

OPC BẠN
vận chuyển thuốc

Liên hệ

CÁCH 1

BẠNNgười thân,
Người hỗ trợ

CÁCH 2

SỔ BHYT

lãnh thuốc thay



Trong tất cả tình huống, bạn 
có thể liên hệ các Tổ chức 
cộng đồng (CBO) để nhận 
được tư vấn và hỗ trợ. Các 
CBO có thể là cầu nối giúp 
bạn nhận hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, hỗ trợ tâm lý, tư vấn 
các biện pháp dự phòng và 
chăm sóc HIV/AIDS, tư vấn 
giới và bạo hành bạo lực, các 
hỗ trợ y tế như nhận và 
chuyển thuốc, kết nối chuyển 
gửi đến các cơ sở y tế phù 
hợp và có uy tín

“
“

AN TÂM
TIN CẬY
NHANH NHẠY
SẺ CHIA

Nhanh chóng tiếp cận với điều trị ARV 
sớm nhất có thể

Nếu bất khả kháng, có thể trì hoãn 
ARV ngắn hạn, trong thời gian ngắn 
nhất có thể

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sỹ để 
có thể quản lý và điều trị các bệnh cơ 
hội nếu có

DANH SÁCH CÁC CBO
CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại 
COVID-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét do Quỹ Toàn cầu 

Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

2. Nếu bạn chưa dùng ARV:

"Quét mã QR code dưới đây để có danh 
sách các CBO có thể hỗ trợ bạn"



KHÁCH HÀNG
cần làm gì
khi có nhu cầu
hỗ trợ điều trị
METHADONE

Bạn có thể lãnh tạm Methadone ở tại nơi mà 
bạn đang lưu trú;

Thủ tục lãnh tạm: mang theo sổ khám bệnh và 
thông báo với nơi bạn đang điều trị Methadone 
để họ hỗ trợ bạn trong quá trình lãnh tạm;

Hãy tìm hiểu thủ tục và quy định tái khám 
theo hẹn: mang theo sổ khám bệnh, chứng 
minh nhân dân hay căn cước công dân và giấy 
tờ tuỳ thân khác;

Trao đổi với bác sỹ điều trị về phương án lãnh 
Methadone dài ngày;

Bạn có thể cần hỗ trợ chi phí điều trị và xét 
nghiệm COVID-19, hãy liên hệ với người hỗ trợ 
bạn về vấn đề này;

Đây cũng có thể là cơ hội tốt để bạn giảm liều 
sử dụng, điều này sẽ đòi hỏi ý chí của bạn. Hãy 
chia sẻ với bác sỹ nếu bạn có quyết tâm cai 
nghiện hoàn toàn heroin, bác sỹ sẽ giúp đỡ 
bạn;

Hãy chia sẻ với người hỗ trợ bạn về việc bạn 
tái nghiện. Lưu ý nguy cơ bị sốc thuốc do quá 
liều heroin nếu tái nghiện.

Methadone là điều trị căn bản và cần 
thiết với người sử dụng heroin, giúp họ 
duy trì tình trạng tỉnh táo và có thể tái 
hoà nhập vào đời sống, điều trị Metha-
done cần được duy trì liên tục và không 
thể gián đoạn, nếu không, nguy cơ tái 
nghiện là rất cao.

1. Nếu bạn đang điều trị Methadone:



Trong tất cả tình huống, bạn 
có thể liên hệ các Tổ chức 
cộng đồng (CBO) để nhận 
được tư vấn và hỗ trợ. Các 
CBO có thể là cầu nối giúp 
bạn nhận hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, hỗ trợ tâm lý, tư vấn 
các biện pháp dự phòng và 
chăm sóc HIV/AIDS, tư vấn 
giới và bạo hành bạo lực, các 
hỗ trợ y tế như nhận và 
chuyển thuốc, kết nối chuyển 
gửi đến các cơ sở y tế phù 
hợp và có uy tín

“
“

AN TÂM
TIN CẬY
NHANH NHẠY
SẺ CHIA

Tìm hiểu về điều trị Metha-
done và lợi ích của nó

Hãy xem xét đến việc tham 
gia điều trị Methadone

Hãy tiêm chích riêng khi sử 
dụng ma tuý heroin đường 
tiêm chích DANH SÁCH CÁC CBO

CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại 
COVID-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét do Quỹ Toàn cầu 

Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

2. Nếu bạn chưa tham gia 
vào điều trị Methadone:

"Quét mã QR code dưới đây để có danh 
sách các CBO có thể hỗ trợ bạn"



KHÁCH HÀNG
cần làm gì
khi có nhu cầu
hỗ trợ khám & điều trị
CÁC NHIỄM TRÙNG
QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC
(STI)

Cần tiếp tục duy trì điều trị;

Hãy tìm hiểu thủ tục và quy định tái 
khám theo hẹn: mang theo sổ khám 
bệnh, chứng minh nhân dân/căn cước 
công dân và giấy tờ tuỳ thân khác và tái 
khám đúng hẹn;

Theo dõi triệu chứng bệnh và diễn tiến 
điều trị (chụp hình);

Liên hệ với các bác sỹ khám bệnh từ xa 
để được hỗ trợ;

Thực hành tình dục an toàn.

Các nhiễm trùng qua đường tình dục 
(STI) có thể là một trong những mối lo 
lắng của cộng đồng. Nhu cầu khám, xét 
nghiệm và điều trị STI cũng gia tăng 
trong bối cảnh COVID-19.

1. Nếu bạn đang điều trị STI:



Trong tất cả tình huống, bạn 
có thể liên hệ các Tổ chức 
cộng đồng (CBO) để nhận 
được tư vấn và hỗ trợ. Các 
CBO có thể là cầu nối giúp 
bạn nhận hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, hỗ trợ tâm lý, tư vấn 
các biện pháp dự phòng và 
chăm sóc HIV/AIDS, tư vấn 
giới và bạo hành bạo lực, các 
hỗ trợ y tế như nhận và 
chuyển thuốc, kết nối chuyển 
gửi đến các cơ sở y tế phù 
hợp và có uy tín

“
“

AN TÂM
TIN CẬY
NHANH NHẠY
SẺ CHIA
DANH SÁCH CÁC CBO
CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại 
COVID-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét do Quỹ Toàn cầu 

Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

Theo dõi các triệu chứng này thật sát, 
ghi nhận từng biểu hiện bằng hình 
ảnh (chụp hình)

Khám bệnh tại các cơ sở y tế uy tín có 
khám và điều trị STI 

Liên hệ với các bác sỹ khám bệnh từ xa

Thực hành tình dục an toàn

2. Nếu nghi ngờ có triệu chứng STI:
"Quét mã QR code dưới đây để có danh 
sách các CBO có thể hỗ trợ bạn"



KHÁCH HÀNG
cần làm gì
khi có nhu cầu
hỗ trợ HORMONE
(cho người chuyển giới)

Duy trì sử dụng Hormone: khuyến khích tích 
trữ đủ dùng trong ít nhất 3 tháng;

Tiếp cận các kênh thương mại uy tín trong 
cộng đồng;

Hãy tìm đến bác sỹ chuyên khoa nội tiết có 
hiểu biết về Hormone cho TG để có thể điều 
chỉnh sang các loại Hormone dễ tiếp cận hơn;

Trong trường hợp bất khả kháng buộc phải 
ngưng sử dụng Hormone, hãy theo dõi cơ thể 
và ghi nhận các đặc điểm bị đảo ngược, tìm 
đến chuyên gia về giới để có thể nhận được 
những tư vấn và hỗ trợ phù hợp;

Bạn có thể tìm đến hỗ trợ tâm lý nếu thấy căng thẳng.

Hormone là chỉ định điều trị mang tính 
cần thiết và là chỉ định điều trị liên tục

* Cần thiết: với người chuyển giới, đây 
là một nhu cầu thiết yếu và cần thiết 
về mặt y khoa

* Liên tục: không thể bị gián đoạn vì 
có thể bị đảo ngược một phần các 
đặc điểm nữ hoá – nam hoá trước đó

DỰA TRÊN HAI ĐẶC ĐIỂM VỪA KỂ, 
TRONG BỐI CẢNH CÓ THỂ, HÃY XEM 
XÉT CÁC GIẢI PHÁP SAU, ƯU TIÊN TỪ 
TRÊN XUỐNG DƯỚI    

1. Khách hàng đang dùng Hormone:

Có thể trì hoãn khởi động liệu pháp 
Hormone. Trong thời gian trì hoãn, bạn có 
thể trải nghiệm vai trò giới và những thực 
hành can thiệp phi y học khác như để tóc 
dài, giả gái, ém hơi để thay đổi giọng nói, 
đổi cách xứng hô…

2. Nếu bạn chưa dùng Hormone:



Trong tất cả tình huống, bạn 
có thể liên hệ các Tổ chức 
cộng đồng (CBO) để nhận 
được tư vấn và hỗ trợ. Các 
CBO có thể là cầu nối giúp 
bạn nhận hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, hỗ trợ tâm lý, tư vấn 
các biện pháp dự phòng và 
chăm sóc HIV/AIDS, tư vấn 
giới và bạo hành bạo lực, các 
hỗ trợ y tế như nhận và 
chuyển thuốc, kết nối chuyển 
gửi đến các cơ sở y tế phù 
hợp và có uy tín.

“
“

AN TÂM
TIN CẬY
NHANH NHẠY
SẺ CHIA

Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại 
COVID-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét do Quỹ Toàn cầu 

Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

DANH SÁCH CÁC CBO
CUNG CẤP DỊCH VỤ
"Quét mã QR code dưới đây để có danh 
sách các CBO có thể hỗ trợ bạn"


