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Lời nói đầu
Dịch COVID-19 đang diễn biến kéo dài và phức tạp trên thế 
giới. Việt Nam cũng đang phải gồng mình chống chọi với 
những ảnh hưởng và tác động do dịch bệnh gây nên. Nhằm 
nâng cao năng lực cho các Tổ chức cộng đồng (CBO) trong 
ứng phó và giảm thiểu tác hại của dịch đến các dịch vụ 
can thiệp HIV/AIDS do CBO cung cấp cho các nhóm khách 
hàng đích, Trung tâm LIFE phát hành sổ tay “Hướng dẫn 
thực hành cung cấp dịch vụ can thiệp HIV trong bối cảnh 
dịch COVID-19 ở Việt Nam”

Tài liệu được thực hiện dưới sự hỗ trợ nguồn lực từ 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”.

Cùng với sự phát hành cuốn sổ tay này, Trung tâm LIFE sẽ 
thực hiện các hình thức nâng cao năng lực khác để các 
CBO có đủ thông tin và tự tin trở thành một “pháo đài” 
vững chắc trong duy trì các hoạt động cung cấp dịch vụ 
HIV cho khách hàng.

Trung tâm LIFE xin cám ơn đến Quỹ Toàn Cầu Phòng, 
chống Lao, HIV và sốt rét, xin cám ơn đến Bs.Nguyễn Tấn 
Thủ - Chuyên gia tư vấn hỗ trợ biên soạn tài liệu này, xin 
cám ơn đến các CBO đã có ý kiến đóng góp rất thiết thực 
để hoàn thiện tài liệu.

Trung tâm LIFE
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BỐI CẢNH CHUNG VỀ 

DỊCH COVID 19 
Ở THẾ GIỚI VÀ 

VIỆT NAM

TÌNH HÌNH COVID -19
TRÊN THẾ GIỚI

Vẫn còn diễn biến phức tạp

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 19h ngày 24/8 
(giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 213.508.521 ca mắc 
COVID-19 và 4.457.729 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 
191.069.490 ca.

Các khu vực khác trên thế giới cũng ghi nhận các đợt dịch liên tiếp 
và diễn biến cực kỳ phức tạp. Hầu như ngày nào cũng ghi nhận ca 
nhiễm mới (+222.004 vào ngày 24/8) và tử vong mới (+4.566 vào 
ngày 24/8) do COVID-19.

CHÂU Á

BẮC MỸ

CHÂU PHI

CHÂU ÂU

NAM MỸ

68.219.445

46.529.034

7.626.030

54.349.422

36.632.982
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TÌNH HÌNH COVID -19
TẠI  VIỆT  NAM

Những đợt dịch nối tiếp gây hậu quả nặng nề, 
đỉnh cao là đợt dịch lần 4 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh (Tp.HCM) và các khu vực lân cận từ 27/4 và 
chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Kể từ đầu dịch đến 24/8, 
Việt Nam có 369.267 ca 
nhiễm, đứng thứ 66/222 
quốc gia và vùng lãnh 
thổ, trong khi với tỷ 
lệ số ca nhiễm/1 triệu 
dân, Việt Nam đứng 
thứ 168/222 quốc gia 
và vùng lãnh thổ (bình 
quân cứ 1 triệu người có 
3.756 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến 24/8):

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 
365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã 
được công bố khỏi bệnh. 

- Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày 
không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong 
nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, 
Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang. 

- Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm 
thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon 
Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên. 

- 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. 
Hồ Chí Minh (184.872), Bình Dương (77.053), 
Đồng Nai (19.110), Long An (18.586),
Tiền Giang (7.836).

Hiện nhiều tỉnh thành trong cả 
nước áp dụng Chỉ thị 16 với tinh 
thần giãn cách cấp độ cao nhất, 
ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu 
như y tế, cung ứng lương thực 
thực phẩm và ngân hàng là còn 
duy trì hoạt động bình thường, 
các dịch vụ còn lại đều tạm đình 
chỉ hoạt động. Mặc dù vậy, tình 
hình dịch vẫn chưa có dấu hiệu 
lắng xuống, chịu ảnh hưởng nặng 
nhất là các tỉnh thành khu vực 
thành phố Hồ Chí Minh (gồm 
Tp.HCM và các tỉnh lân cận).

Nhìn chung, tình hình dịch 
COVID-19 trên Thế giới và Việt 
Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, 
đặc biệt khi có sự xuất hiện của 
biến chủng mới Delta và Lamda. 
Độ bao phủ của vaccine không 
đồng đều giữa các quốc gia, và 
thấp ở các nước kém phát triển 
hoặc đang phát triển khiến cho 
tình hình dịch bệnh ở các quốc 
gia này, bao gồm Việt Nam, là 
khó kiểm soát hơn và tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ bùng phát dịch 
diện rộng hơn.

“ “
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ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 VÀ

CHÍNH SÁCH GIÃN CÁCH
LÊN SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG

NHÓM KHÁCH HÀNG ĐÍCH 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH HIV 

BAO GỒM CẢ NGƯỜI SỐNG 
CHUNG VỚI HIV

     Có những lo ngại liên quan 
đến những người hiện không 
điều trị ARV, không bị ức chế 
về mặt virus và những người 
được chẩn đoán ở giai đoạn 
nhiễm trùng muộn (AIDS). Các 
chuyên gia y tế nhấn mạnh, 
thực tế gần đây những ca phát 
hiện HIV muộn có xu hướng gia 
tăng trong bối cảnh dịch. Điều 
này làm tăng mối lo ngại về các 
bệnh nhiễm trùng cơ hội, như 
viêm phổi và lao (TB). Do tỷ lệ 
nhiễm lao hiện tại và quá khứ 
ở nước ta khá cao, nhiều người 
bị tổn thương phổi sau bệnh lao 
và bệnh có thể làm trầm trọng 
thêm ảnh hưởng của COVID-19.
 
   Với các nhóm đích nguy 
cơ cao với HIV, chưa có bằng 
chứng cho thấy sự liên hệ trực 
tiếp giữa COVID-19 và các hành 
vi nguy cơ HIV như quan hệ 
tình dục hay tiêm chích ma tuý. 
Mặc dù vậy, những chuyên gia 
cộng đồng cũng cảnh báo rằng 
thói quen sinh hoạt và một số 
hành vi của nhóm này cũng sẽ 
khiến họ dễ mắc COVID-19 hơn, 
ví dụ như quan hệ nhiều người, 
sử dụng chất và phải ra ngoài 
thường xuyên để tìm kiếm chất 
kích thích…

COVID-19 gây ra ảnh hưởng 
nghiêm trọng, đe doạ sự an 
toàn, tính mạng và đời sống 
của mỗi con người.

Với nhóm người sống 
chung với HIV (Người có 
HIV – NCH), theo một báo 
cáo tổng hợp đăng trên 
Scientific Reports đầu 
năm 2021, người ta nhận 
thấy NCH có sự gia tăng rủi 
ro mắc COVID-19 cao gấp 
khoảng 1.24 lần so với người 
không có HIV, và gia tăng 
tỷ lệ tử vong do COVID-19 
lên 1.78 lần. Mặc dù vậy, 
hiện vẫn chưa có đủ bằng 
chứng để xem HIV/AIDS 
là yếu tố nguy cơ độc lập 
làm gia tăng tỷ lệ mắc và 
tử vong do COVID-19. Giới 
chuyên gia cho rằng, NCH 
chưa điều trị ARV và chưa 
kiểm soát tốt tải lượng vi-
rus HIV, đang có bệnh lý cơ 
hội cấp tính, sẽ có nguy cơ 
với COVID-19 cao hơn so với 
nhóm còn lại. Việc điều trị 
COVID-19 cho NCH cũng 
có thể khó khăn hơn nếu 
họ đang có các bệnh lý cấp 
tính hoặc các vấn đề sức 
khoẻ khác do HIV.

1110



Những người nguy cơ cao nhiễm HIV, 
bao gồm nam quan hệ tình dục đồng 
giới (MSM), phụ nữ chuyển giới (TGW), 
phụ nữ hành nghề mại dâm (FSW), 
người tiêm chích ma túy (IDU), bạn 
tình/bạn chích của người nhiễm HIV 
có thể bị ảnh hưởng do giãn cách/cách 
ly. Chẳng hạn như những người hành 
nghề mại dâm, có khả năng di chuyển 
cao, tiếp xúc gần gũi với những người 
nguy cơ cao nhiễm COVID-19, đáng 
nói là có nhiều trường hợp bệnh nhân 
nhiễm virus HIV nhưng không biết tình 
trạng bệnh của mình.

COVID-19 và chính sách 
giãn cách nhằm phòng 
chống COVID-19 cũng 
gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng lên đời sống kinh 
tế - xã hội của người dân, 
trực tiếp hoặc gián tiếp 
giảm đi thu nhập của họ, 
từ đó kéo theo giảm đi 
khả năng và mức độ tiếp 
cận sử dụng dịch vụ y tế 
bao gồm dịch vụ HIV.

Đồng thời, mức độ bạo lực trên 
cơ sở giới tăng lên trong quá 
trình giãn cách xã hội có thể ảnh 
hưởng đến những người nhiễm 
HIV trong các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương. Theo nhận định 
của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, 
những áp lực về bệnh tật, kinh tế 
và cuộc sống do ảnh hưởng của 
COVID-19 đã khiến các vụ bạo 
lực trên cơ sở giới với phụ nữ và 
trẻ em gái có xu hướng gia tăng. 
Thống kê của Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng 
cho thấy, trong thời gian giãn 
cách xã hội do dịch COVID-19, số 
lượng cuộc gọi của phụ nữ bị bạo 
lực đến đường dây nóng của Hội 
đã tăng 50%. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 VÀ

CHÍNH SÁCH GIÃN CÁCH

LÊN CHƯƠNG TRÌNH
CAN THIỆP HIV

Đại dịch COVID-19 có thể 
dẫn đến gián đoạn cung cấp 
các dịch vụ HIV cho những 
người nhiễm HIV và những 
người nguy cơ nhiễm HIV. 
Chính vì vậy, ngành y tế nói 
chung đang bày tỏ mối lo 
ngại đối với những người 
chưa được tiếp cận với xét 
nghiệm chẩn đoán điều trị, 
hoặc chưa được ức chế vi-
rus trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 toàn cầu. Bên cạnh 
đó, việc duy trì điều trị và các 
vấn đề xã hội do ảnh hưởng 
COVID-19 cũng là vấn đề cần 
đặc biệt quan tâm.

Lo ngại về việc ức chế virus cũng được đặt ra. Trong đó, việc bối cảnh 
COVID-19 dẫn đến nhiều người bỏ thuốc do những yếu tố khác nhau 
tác động, dẫn đến nhiều nguy cơ tăng tải lượng virus cũng như tỷ lệ 
kháng thuốc. Thách thức lớn nhất của Việt Nam đối với các bác sĩ lâm 
sàng HIV và những bệnh nhân đang điều trị là làm thế nào để bảo 
đảm rằng những người hiện đang điều trị ARV tiếp tục có nguồn cung 
cấp thuốc liên tục và vẫn tuân thủ điều trị. Trong đó, mất dấu là một 
thách thức và sẽ còn trầm trọng hơn bởi đại dịch COVID-19 đã khiến 
một số bệnh nhân không đến cơ sở y tế để điều trị ARV.

Đại dịch cũng đặt ra những thách thức liên quan đến các dịch vụ 
xét nghiệm HIV và chăm sóc cho những người mới được chẩn đoán 
nhiễm HIV, những người cần có mức độ theo dõi lâm sàng cao hơn 
cho cả sức khỏe thể chất và tâm lý của họ. Nhiều bác sĩ lâm sàng bày 
tỏ lo ngại về việc giãn cách xã hội làm gián đoạn mọi người tìm kiếm 
các dịch vụ xét nghiệm và theo dõi HIV, với ít hoặc không có tư vấn trực 
tiếp về sức khỏe tình dục diễn ra ở nhiều cơ sở. Có một sự chuyển biến 
khá rõ nét từ cung cấp dịch vụ trực tiếp sang trực tuyến (online) và mở 
rộng các chương trình tự xét nghiệm HIV như sinh phẩm Oraquick.
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QUAN ĐIỂM VÀ HÀNH ĐỘNG

CỦA CỤC PHÒNG, 
CHỐNG HIV/AIDS 

(VAAC)
BỘ Y TẾ VIỆT NAM

       Việt Nam là một trong những quốc gia 
phản ứng rất nhanh với COVID-19, kéo 
theo các dịch vụ liên quan bị chi phối 
bởi COVID-19 như HIV. Các kinh nghiệm 
phong phú trong quá khứ khi ứng phó 
với HIV đã giúp các lãnh đạo của Bộ Y Tế 
cũng như Cục Phòng, chống HIV/AIDS 
nhanh chóng có các biện pháp duy trì 
chăm sóc điều trị.

    Chúng ta có thể nhìn thấy rõ, hầu hết 
các phòng khám đều được triển khai dịch 
vụ tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại với những 
bệnh nhân có tiền sử chăm sóc điều trị 
tốt. Với nhiều bác sĩ lâm sàng trước đây 
đã tận tâm cung cấp HIV và các dịch vụ 
sức khỏe tình dục được triển khai để đáp 
ứng với COVID-19 cũng đã chuyển sang 
tư vấn qua điện thoại. Đây là lần đầu tiên 
những người mắc bệnh mãn tính chủ 
động không khuyến khích tìm kiếm sự 
chăm sóc sức khỏe và bày tỏ lo ngại về 
việc những người nhiễm HIV sẽ bị ảnh 
hưởng như thế nào bởi hệ thống chăm 
sóc sức khỏe bị áp đảo bởi dịch COVID-19.
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    Dịch COVID-19 đã khiến xảy ra tình trạng thiếu hụt thuốc 
ARV. Do đó, để tránh tình trạng hết thuốc ARV trong thời 
gian đại dịch COVID-19 kéo dài, dự án Chuỗi cung ứng, Đấu 
thầu và Quản lý cung ứng y tế toàn cầu của USAID (Dự án 
GHSC-PSM) hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để 
nhập lô thuốc ARV từ Ấn Độ. Dự án cũng phối hợp với các 
đối tác ở Ấn Độ để bảo đảm rằng số thuốc ARV này được 
xuất đi sau khi lệnh đóng cửa do COVID-19 đã hạn chế mọi 
hoạt động giao thông vận tải. Kết quả này nêu bật được 
tầm quan trọng đặc biệt của việc điều phối thuốc ARV 
như một hoạt động nằm trong chương trình ứng phó 
dịch COVID-19.

       Bên cạnh đó, để bảo đảm điều trị bền vững, Cục Phòng, 
chống HIV/AIDS cũng đã ban hành công văn số 190/AIDS-
ĐT gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố hướng dẫn khám và cấp 
thuốc ARV nhằm bảo đảm cho người nhiễm HIV được điều 
trị liên tục trong bối cảnh cơ sở điều trị hoặc người nhiễm 
HIV/AIDS có thể bị cách ly, trong tình hình dịch COVID-19.

       Việc kê đơn thuốc dài hạn (tối đa 3 tháng) được phổ 
biến và đã giải quyết thời điểm đầu dịch COVID-19 tại Việt 
Nam đã đem lại những kết quả tích cực, vừa bảo đảm 
thuốc cho bệnh nhân mà vẫn bảo đảm tinh thần chống 
dịch, không làm gián đoạn quá trình điều trị. Tuy nhiên, từ 
đầu 2021, Việt Nam đang gặp phải tình trạng thiếu thuốc 
điều trị HIV, một phần do sự chậm trễ liên quan đến dịch 
COVID-19 trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Bệnh 
nhân HIV thường nhận lượng thuốc dùng cho vài tháng 
trong một lần cấp phát, tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt, 
thuốc điều trị hiện đang được chia theo định lượng và cấp 
phát cho bệnh nhân với số lượng ít hơn.

     Để giải quyết vấn đề này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS 
Việt Nam đã đẩy mạnh những nỗ lực đối với việc chuyển 
đổi đã được lên kế hoạch từ trước sang sử dụng loại thuốc 
điều trị HIV mới được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, loại thuốc 
mới này chưa thể nhanh chóng có mặt tại Việt Nam. Do đó, 
tình trạng thiếu nguồn cung thuốc điều trị HIV nói chung 
và việc ngừng cấp phát thuốc dùng cho nhiều tháng đã 
làm tăng gánh nặng lên các cơ sở y tế và tăng thêm sự 
lo lắng của bệnh nhân, cũng như tạo ra những thách thức 
trong việc duy trì điều trị liên tục trong giai đoạn khó khăn này.

      Nhằm hỗ trợ các phòng khám bảo đảm tất cả bệnh 
nhân HIV/AIDS có thể duy trì tiếp cận nguồn cung thuốc 
và giúp bệnh nhân cũng như các nhân viên y tế hiểu được 
những thay đổi này, dự án Hoàn thành mục tiêu và Duy 
trì kiểm soát dịch (EpiC) do USAID tài trợ đã xây dựng nội 
dung và phân phát tờ thông tin hướng dẫn dành cho bệnh 
nhân về các quy trình mới và lợi ích của việc điều trị bằng 
thuốc HIV mới. Dự án cũng hỗ trợ nhân viên các phòng 
khám thực hiện chỉ thị cấp phát thuốc HIV mới.
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5
NGUYÊN TẮC 5K ĐƯỢC HIỂU NHƯ 

THẾ NÀO TRONG 

CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CHO KHÁCH HÀNG 

NHÓM ĐÍCH

Nhằm đảm bảo an toàn dự phòng COVID-19 trước tình 
hình dịch vẫn còn diễn tiến và biến động phức tạp, các 
CBO hoạt động trong lãnh vực chăm sóc điều trị HIV 
được khuyến cáo tuân thủ nghiêm chỉnh các biện 
pháp phòng dịch do Bộ Y tế ban hành, bao gồm: 

• Nguyên tắc 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, 
Khai báo y tế, Không tập trung;

•  Chủ động tham gia tiêm vaccine ngừa COVID-19;

• Hợp tác với y tế và nhà chức trách khi được yêu cầu.
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Đeo khẩu trang (che kín mũi miệng) trong suốt thời gian 
làm việc hoặc các hoạt động tiếp xúc với cộng đồng như sinh 
hoạt nhóm, tiếp cận cộng đồng, phân phát vật phẩm….;

Phát khẩu trang cho khách hàng nếu họ không mang theo 
khẩu trang, đề nghị khách hàng đeo khẩu trang trong thời 
gian tiếp xúc; 

CBO nên chủ động trang bị khẩu trang và hướng dẫn các 
thực hành khẩu trang cho thành viên của tổ chức.

Rửa tay

Vệ sinh bề mặt

• Rửa tay bằng dung dịch sát 
khuẩn nhanh thường quy 
(đầu và cuối ngày làm việc) 
hoặc sau mỗi lần có tiếp xúc 
gần với khách hàng;

• Yêu cầu khách hàng rửa tay 
khi đến văn phòng hay dịch 
vụ của mình.

• Làm sạch bằng dung dịch sát khuẩn nhanh 
bề mặt bàn, ghế sau khi khách hàng đến và 
sử dụng;

• Làm sạch bề mặt máy tính bảng, các tay 
nắm cửa… bằng dung dịch sát khuẩn nhanh 
vào đầu và cuối ngày làm việc;

• Khi giao nhận hàng;

• Khử khuẩn bề mặt của các kiện hàng nhận 
đến hoặc chuyển đi từ đơn vị của mình, nhất 
là các bề mặt nhiều khả năng bị đụng chạm.

2

Lưu ý luôn đeo găng tay 
khi khử khuẩn

  Thải bỏ rác thải (như 
găng tay, khăn giấy…)

• Trang bị các thùng đựng 
rác có nắp đậy trong mỗi 
phòng làm việc;

• Rác thải cần được gói vào 
túi cột chặt và ghi ký hiệu y 
tế bên ngoài.
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4
Ưu tiên liên hệ qua điện thoại hay mạng xã 

hội nếu có thể;

Sắp xếp không gian chờ đảm bảo khách 
hàng giữ khoảng cách an toàn khi chờ tới lượt, 
ít nhất 0,5 mét;

Chọn vị trí ngồi “hai cạnh bàn” hoặc ngồi phía 
sau tấm chắn kính nếu có;

Khi tiếp cận cộng đồng, chọn vị trí ngồi “bên 
cạnh” thay vì ngồi đối diện.

Nên hẹn trước với khách hàng, sắp xếp lịch hẹn mỗi 
khách hàng cách nhau ít nhất 30 phút hoặc lâu hơn (tuỳ 
thời gian dịch vụ tương ứng); 

Thiết kế không gian chờ để tránh khách hàng tụ tập;

Hạn chế các sự kiện đông người và các sự kiện trực tiếp. 
Thay vào đó hãy thiết lập giao thức tiếp cận qua điện thoại 
hay mạng xã hội hoặc ứng dụng;

Chuyển đổi số (tài liệu bằng file mềm, quay clip và chia 
sẻ qua mạng) và chuyển đổi sang giao thức online là chìa 
khoá quan trọng nhằm giảm tập trung đông người. 0.5M

3
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Khi có hoạt động ngoài văn 
phòng: cập nhật hằng ngày về địa 
điểm và thời gian, số khách hàng 
tiếp xúc và các vấn đề phát sinh;

Khi di chuyển đi/về tỉnh khác: 

• Ghi chép lịch trình di chuyển:
  thời gian, phương tiện (biển 
số xe khách);

• Ghi chép nơi ở trong thời gian 
công tác.

Ngoài ra, nhằm ứng phó với 
COVID-19, các chính sách của 
tổ chức cũng cần phải linh hoạt 
điều chỉnh;

Trang bị đầy đủ vật phẩm dự 
phòng cho nhân viên như khẩu 
trang, găng tay, nước rửa tay 
nhanh;

Có chính sách tạo thuận lợi 
cho nhân viên làm việc tại nhà;

Có chính sách tạo thuận lợi 
cho nhân viên xét nghiệm, tiêm 
vaccine chủ động hoặc theo 
yêu cầu của địa phương;

Có chính sách tạo thuận lợi 
cho nhân viên tham gia phòng 
chống dịch theo nguyện vọng 
của nhân viên;

Có chính sách và đãi ngộ cho 
nhân viên khi là F0, F1.

Thông báo ngay cho điều phối 
nếu bản thân cảm thấy không 
khỏe để được hỗ trợ;

Thông báo ngay cho điều phối 
nếu gặp các vấn đề liên quan 
dịch như địa phương bị phong 
tỏa, giãn cách hạn chế đi lại, bị 
yêu cầu cách ly, có tiếp xúc với 
người mắc COVID-19 hoặc nghi 
ngờ mắc;

Khai báo y tế bằng ứng dụng 
VHD theo quy định của Việt Nam;

5

6
GIỚI THIỆU MỘT SỐ 

MÔ HÌNH /
SÁNG KIẾN 
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Bên cạnh những thách thức, đại dịch COVID-19 có thể giúp 
tìm ra các giải pháp sáng tạo liên quan đến xét nghiệm, cung 
cấp dịch vụ kiểm soát HIV, điều quan trọng là những bài 
học rút ra từ phản ứng với HIV và áp dụng chúng vào đại 
dịch hiện nay. Một là nhân viên y tế cần hợp tác chặt chẽ 
với các tổ chức dựa vào cộng đồng để bảo đảm các giải 
pháp được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những 
người bị ảnh hưởng bởi HIV và COVID-19.
 

Đại dịch cũng đã mở ra những con đường mới để chăm 
sóc những người đã điều trị ổn định và cần ít tương tác 
lâm sàng hơn, giúp các bác sĩ lâm sàng dành nhiều thời 
gian hơn cho những người có nhu cầu lớn hơn, những 
bệnh nhân mới điều trị. Bên cạnh đó, các sáng kiến ứng 
phó với COVID-19 cũng có thể được ứng dụng để trợ giúp 
kiểm soát tình hình dịch HIV, nhất là sự gia tăng mạnh 
mẽ các ca nhiễm HIV mới trong bối cảnh dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp.

Mục tiêu của nhóm này là 
ghi nhận những tình huống 
phát sinh, phản hồi và xử 
trí kịp thời, tham mưu về 
chính sách và điều chỉnh cho 
chương trình HIV trong bối 
cảnh dịch COVID-19. Nhóm kỹ 
thuật ARV quốc gia góp phần 
không nhỏ trong hơn 100 văn 
bản hướng dẫn do Cục AIDS 
ban hành cùng hàng loạt 
những hành động kịp thời 
cho hoạt động của chương 
trình HIV.

Mô hình này được lập ra bởi Cục 
AIDS nhằm ứng phó với COVID-19 
và những hệ luỵ phát sinh gây ảnh 
hưởng đến chương trình HIV nói 
chung và ARV nói riêng. Nhóm kỹ 
thuật gồm cán bộ chuyên trách 
của Cục AIDS, các tổ chức quốc tế, 
đại diện các mạng lưới hỗ trợ trong 
nước, đại diện CDC các tỉnh thành…

Cơ hội phát sinh từ 
đại dịch COVID-19 Nhóm kỹ thuật ARV quốc gia:

Đây là kênh phản hồi quan 
trọng mà các CBO cần đặc 
biệt lưu tâm và liên hệ khi có 
nhu cầu.

DANH SÁCH 
NGƯỜI HỖ TRỢ 
ARV CÁC TỈNH
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Lồng ghép nội dung COVID-19 vào hoạt động tư vấn và truyền 
thông là một sáng kiến hay, vừa phát huy thế mạnh sẵn có của các 
tổ chức cộng đồng, vừa thể hiện vai trò và trách nhiệm cộng đồng, 
giúp thu hút thêm sự quan tâm của nhóm đích mình hướng tới 
đồng thời tạo thêm uy tín, sự tin tưởng và quý mến của xã hội. 

Từ năng lực sẵn có của tổ chức trong tư vấn và truyền thông, việc 
đựa thêm nội dung COVID-19 không quá khó khăn; các bộ công cụ 
tài liệu đơn giản và những tập huấn căn bản sẽ có thể hữu ích, các 
kết nối chuyển gửi sang chuyên gia y tế sẽ giúp xác lập đầu ra và 
đảm bảo tính chuyên môn khi thực hiện.

Một số OPC tại Tp.HCM áp dụng phương thức chuyển phát 
thuốc đến tận tay bệnh nhân qua mạng lưới shipper công nghệ 
hoặc qua hệ thống bưu điện, một việc làm chưa từng có tiền lệ 
trước nay tại Việt Nam đối với hệ thống y tế công lập.

Kinh nghiệm này được học tập từ mô thức chuyển phát thuốc 
hiện nay tại các phòng khám tư nhân trong chương trình HIV và 
cho thấy là hoàn toàn có thể áp dụng mà không vi phạm nguyên 
tắc bảo mật cũng như sự liên tục của quá trình theo dõi bệnh nhân.

Các CBO có thể tiếp cận và sử 
dụng các nguồn tư liệu và tin 
tức sẵn có từ các trang thông tin 
uy tín trong và ngoài nước, hoặc 
đơn giản hơn là việc chia sẻ các 
chính sách tại địa phương hay 
tình hình dịch bệnh cập nhật. 
Cập nhật và chọn lọc thông tin là 
chìa khoá quan trọng của truyền 
thông trong bối cảnh COVID-19.

Việc tăng cường truyền thông và 
tư vấn online, tận dụng các kênh 
truyền thông mới xuất hiện như 
tiktok, instagram là hoàn toàn khả 
dĩ và có thể là những bước tiến 
quan trọng. Nhu cầu tiếp xúc tin 
tức online cao hơn gấp nhiều lần 
do dịch và giãn cách là cơ hội của 
những chiến lược truyền thông
online thành công.

Lồng ghép HIV/COVID-19
trong tư vấn và truyền thông

Cơ sở y tế chuyển thuốc
đến cho khách hàng
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Mặc dù thực hiện khác nhau giữa các OPC, quy trình cơ 
bản gồm 3 bước, bao gồm:

Bước 1: Yêu cầu và đối chiếu: Bệnh 
nhân liên lạc với OPC và cung cấp 
các thông tin cá nhân để đối chiếu 
gồm họ và tên, mã hồ sơ bệnh án, 
số điện thoại đã cung cấp khi làm 
hồ sơ bệnh án và số CMND và/hoặc 
số thẻ BHYT, ngày tái khám,

Bước 2: Thủ tục cấp thuốc: Sau khi 
đối chiếu đúng người bệnh, nhân 
viên phòng khám sẽ làm thủ tục cấp 
thuốc theo toa cũ trước đó

• Người bệnh thông báo trước 
cho phòng khám ngoại trú 
(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 thoại 
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, CMND và BHYT 
của người bệnh. Trong trường 
hợp không có, phải có hình 
chụp rõ các giấy tờ theo yêu 

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

Bước 3: Giao nhận: OPC hoặc người 
bệnh đặt shipper với thông tin giao 
nhận do chính bệnh nhân cung cấp. 
Quá trình giao nhận sẽ hiển thị trên 
ứng dụng nên tránh thất thoát thuốc.

Tương tự như vậy với các bệnh nhân tỉnh nhận thuốc qua 
đường bưu điện.
 

Các điều kiện để được nhận thuốc tại nhà cũng thay đổi tuỳ 
theo tình hình dịch như: phải khai báo đang ở khu phong toả, 
đang bị cách ly…. Nhưng mô hình chuyển thuốc đến nhà cho 
thấy là khả thi và có thể áp dụng duy trì sau này với các chính 
sách tạo thuận lợi.

Các Tổ chức cộng đồng (CBO)
nhận chuyển thuốc đến cho khách hàng

Quy trình lãnh thuốc thay bao gồm:

Hoạt động này áp dụng theo “Hướng dẫn nhận thuốc thay” do 
Cục AIDS ban hành trong các hướng dẫn từ trước đến nay.

Bối cảnh COVID-19 đôi khi ảnh hưởng đến “nguồn lực chăm sóc 
cấp 1” của người bệnh, vốn là người có thể lãnh thuốc thay cho họ, 
do vậy sự bổ sung của CBO/TCV vào lực lượng này là vô cùng thiết 
thực, giúp cho công tác chăm sóc hỗ trợ không bị đứt gãy.
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Quỹ thuốc
ARV

Nhóm HIV/COVID-19 
theo cụm

Bối cảnh dịch COVID-19 có 
thể làm gián đoạn tiếp cận 
ARV của bệnh nhân trong 
một thời gian và do vậy, việc 
có một nguồn thuốc ARV 
mang tính ứng phó khẩn 
cấp là rất quan trọng. Và đó 
là lý do mà các quỹ thuốc 
ARV do cá nhân hay tổ chức 
cộng đồng lập nên.

Xuất phát từ sự đáp ứng các lời kêu cứu của bệnh nhân qua các 
trang mạng hay nhóm NCH, sự chia sẻ từng viên thuốc, từng gói 
quà, từng khoản tiền hỗ trợ đã diễn ra trong vài năm qua. Đó đôi 
khi chỉ là vài viên thuốc cho những ngày lễ tết, những lần trễ khám 
hoặc những khi quên thuốc ở nhà khi đi công tác, nhưng với người 
cho và người nhận, đó đều là điều quý giá và đáng trân trọng.

Khi COVID-19 bùng phát, nhu cầu 
hỗ trợ tăng cao, mạng lưới hỗ trợ 
này bị buộc phải chuyên nghiệp hoá 
và mô hình hoá để tối đa hiệu quả và 
có thể hợp tác tương hỗ lẫn nhau. 

Các cụm nhóm hỗ trợ theo khu vực, theo địa bàn trong tỉnh và 
theo từng tỉnh được thành lập với nền tảng là các nhóm NCH trong 
mạng lưới VNP+ (Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam), 
các CBO và các nhóm tự lực của KP. Ngoài phân theo địa bàn, hoạt 
động theo cụm cũng phân theo loại hình hỗ trợ, ví dụ hỗ trợ xét 
nghiệm, hỗ trợ ARV, hỗ trợ nhu yếu phẩm, hỗ trợ tâm lý xã hội…

Song song đó, các cụm nhóm cũng đồng hành và hợp tác với địa 
phương thông qua đoàn thể, các tổ COVID-19, các trạm chốt… Sự 
gắn bó giữa dân với dân, giữa người dân với chính quyền cũng được 
thể hiện rõ nét thông qua mô hình cụm nhóm này.

Một ví dụ điển hình là quỹ thuốc 
“Góp ARV – Góp hơi thở” của 
chương trình Góp một bàn tay 
hình thành và duy trì trong khoảng 
3 năm. Quỹ thuốc được huy động 
từ sự đóng góp của mạnh thường 
quân và phần ngân sách trích ra từ 
tổ chức, và sau đó là sự đóng góp 
thuốc từ chính các bạn NCH. 

Hiện các tổ chức và hội 
nhóm khác cũng đã có hoạt 
động hỗ trợ thuốc theo mô 
hình gây quỹ, hỗ trợ một 
phần hay toàn phần, hoàn 
lại hoặc không hoàn lại. Và 
đây chính là điểm sáng của 
kết nối và hỗ trợ cộng đồng 
NCH vượt qua COVID-19.
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Sử dụng kỹ thuật số để 
tăng cường kết nối và
cung cấp các dịch vụ 
HIV/AIDS cho nhóm 
khách hàng đích

Kết nối là điều kiện tiên quyết để 
“Không ai bị bỏ lại phía sau vì dịch 
COVID-19”. Các tổ chức, trong đó 
có Trung tâm LIFE và các CBO 
đang thực hiện hàng loạt các 
chuỗi sự kiện, truyền thông trên 
mạng xã hội dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Thông qua đó, 
hàng ngàn khách hàng được kết 
nối để thường xuyên trao đổi, 
tư vấn, chia sẻ và nhận được sự 
hỗ trợ từ các chuyên gia và bạn 
bè cho các vấn đề xã hội và sức 
khỏe thể chất và tâm thần của 
bản thân. Sự kết nối này đã giúp 
khách hàng tiếp tục thực hiện 
các biện pháp dự phòng HIV và 
duy trì tuân thủ điều trị. 

Nguồn lực của bất kỳ một tổ chức nào cũng sẽ có giới hạn, và 
do vậy, liên kết mạng lưới là cực kỳ cần thiết để mở rộng và khép 
kín các hỗ trợ cho khách hàng của mình. Và điều này càng quan 
trọng hơn trước đại dịch COVID-19.

Mạng lưới các tổ 
chức thiện nguyện: 
nhu yếu phẩm, chỗ 

ở, ATM Oxy,… 

Mạng lưới chuyên 
gia trong lãnh vực 
tâm lý – tâm thần

Các dạng thức kêu gọi hợp tác hoặc chia sẻ nguồn lực dẫu có 
khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích chung nhất là tối đa 
hoá nguồn lực và can thiệp hỗ trợ. Các CBO có thể tham gia vào 
mạng lưới như một mắt xích trong đó, đồng thời là cầu nối, ngõ 
vào cho nhóm đích của mình tìm đến các hỗ trợ phù hợp

Hoặc bất kỳ nguồn 
lực nào mà cộng 

đồng đích của 
mình cần

Mạng lưới chuyên 
gia y tế:  tổ COVID-19 
địa phương, y bác sỹ, 

dược sỹ

Mạng lưới hỗ trợ 
bệnh nhân qua 
khám bệnh online

Các CBO cần không ngừng tìm kiếm và liên kết với các mạng 
lưới sẵn có, cụ thể gồm:

Mạng lưới
liên kết
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CBO CẦN LÀM GÌ

KHI KHÁCH HÀNG CÓ 

NHU CẦU
XÉT NGHIỆM HIV

Lập bản đồ các cơ sở y tế có cung cấp
   xét nghiệm HIV;

Giới thiệu KH đến các 
cơ sở y tế có cung cấp 
dịch vụ xét nghiệm HIV, 
bao gồm cả y tế công 
lập và tư nhân;

Hoặc kết nối với cơ sở y 
tế tại địa phương để 
chuyển gửi khách hàng;

CBO/TCV thực hiện tư 
vấn hướng dẫn online, 
bao gồm tư vấn trước và 
sau xét nghiệm. Hoặc có 
thể thực hiện thông qua 
liên kết với CBO tại các 
địa phương khác nhau.

• CSYT gồm OPC/VCT, bệnh viện quận trở lên, 
bệnh viện/phòng khám tư nhân

• Các thông tin ghi nhận gồm: địa chỉ, số điện 
thoại liên hệ, thời gian làm việc, loại xét ng-
hiệm HIV cung cấp và chi phí…

1. Khuyến khích xét nghiệm HIV tại các cơ sở 
y tế nơi địa phương đang lưu trú:

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

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 HIV của cộng đồng.

“ “
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Tự xét nghiệm HIV là một giải pháp tốt 
trong bối cảnh giãn cách khó di chuyển;

Do CBO/TCV cộng đồng đã qua các khóa 
đào tạo và có chứng nhận của CSYT thực hiện;

Có thể thực hiện tại cơ sở hay qua các cuộc 
hẹn bên ngoài, không được khuyến khích 
trong thời gian này, đặc biệt ở các khu vực có 
dịch COVID-19 lưu hành, điều này đảm bảo sự 
an toàn cho cả tư vấn viên và khách hàng;

Nếu bắt buộc phải thực hiện, hãy tuân thủ 
nghiêm chỉnh 5K, đặc biệt là khẩu trang, găng 
tay và rửa tay.

Tự xét nghiệm có thể kết hợp với các 
cuộc gọi video call để hướng dẫn các bước 
thực hiện, đặc biệt là với khách hàng chưa 
bao giờ thực hiện tự xét nghiệm;

Các xét nghiệm cần được giao phát 
nhanh chóng, đúng tiêu chuẩn bảo quản 
và đảm bảo riêng tư cho khách hàng.  
Ưu tiên chọn các sản phẩm đóng gói riêng 
như Oraquick hay INSTI.

2. Cung cấp que tự xét nghiệm HIV cho 
khách hàng

3. Xét nghiệm HIV tại cộng đồng (laytest): 

• Việc này nhằm giúp khách hàng an 
tâm và thực hiện xét nghiệm đúng thao 
tác chuẩn, tối đa hoá việc tự xét nghiệm, 
đồng thời cho tư vấn viên và khách hàng 
có cơ hội và thời gian trao đổi và làm rõ 
các thắc mắc của khách hàng, và làm 
giảm rủi ro mất dấu khách hàng

Nếu KHÔNG THỂ 
TIẾN HÀNH XÉT 
NGHIỆM SỚM CHO 
KHÁCH HÀNG, 
hãy trấn an khách 
hàng và tư vấn dự 
phòng, điều này 
cực kỳ quan trọng 
và có ý nghĩa lớn 
trong phòng chống 
lây nhiễm HIV khi 
người bệnh chưa 
thể thực hiện xét 
nghiệm HIV theo 
quy trình chuẩn. 
Điều này càng 
quan trọng khi KH 
đang có xét nghiệm 
phân loại có phản 
ứng và cần làm xét 
nghiệm khẳng định.

“
“
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CBO CẦN LÀM GÌ

KHI KHÁCH HÀNG CÓ 

NHU CẦU
UỐNG PrEP/PEP
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 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

Duy trì cung cấp PrEP: hỗ trợ lãnh thuốc thay, chuyển thuốc đến cho 
người bệnh, hướng dẫn thủ tục đổi nơi cấp phát PrEP, mượn thuốc;

Gợi ý và hỗ trợ khách hàng mua PrEP qua các kênh thương mại uy tín;

 Hướng dẫn đổi từ PrEP hàng ngày (Daily PrEP) sang PrEP tình huống 
(ED-PrEP) nếu thoả mãn điều kiện:

Không 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 và khách 
hàng hiểu và chấp nhận rủi ro vẫn có thể 
sử dụng PEP cho họ; 

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

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

Hãy tham khảo ý kiến bác sỹ khi lựa chọn 
phác đồ điều trị PEP.

Hướng dẫn ngừng PrEP an toàn và tư vấn biện pháp dự phòng thay 
thế như bao cao su, tình dục an toàn, tiêm chích riêng.

Có thể trì hoãn lựa chọn dùng 
PrEP và tư vấn áp dụng các 
biện pháp dự phòng khác;

Có thể tư vấn ED-PrEP cho 
khách hàng MSM đủ điều kiện.

1. Khách hàng đang dùng PrEP: 

2. Khách hàng mới hoặc
không đang dùng PrEP

• Là MSM
• Quan hệ tần suất thấp <4 lần/tuần • Gợi ý khách hàng vào khoa cấp cứu 

của bệnh viện tỉnh 

• Chuyển gửi thuốc sớm nhất có thể

•Mượn thuốc của các bệnh nhân khác ở 
cùng địa bàn 

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

Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)
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

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:
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CBO CẦN LÀM GÌ

KHI KHÁCH HÀNG CÓ 

NHU CẦU
ĐIỀU TRỊ ARV 

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

 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.

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:

Duy trì cung cấp ARV: hỗ trợ 
lãnh thuốc thay, chuyển thuốc 
đến cho người bệnh; 

Hướng dẫn thủ tục lãnh tạm 
tại địa phương cư trú;

Gợi ý và hỗ trợ khách hàng 
mua ARV qua các kênh thương 
mại uy tín;

Hỗ trợ mượn thuốc ARV từ 
bệnh nhân khác hay từ các nguồn 
quỹ thuốc thiện nguyện khác.

Các biện pháp này nhằm giúp 
khách hàng duy trì điều trị ARV 
tối đa có thể.

Nhanh chóng hỗ trợ khách 
hàng tiếp cận với điều trị ARV 
sớm nhất có thể;

Nếu bất khả kháng, có thể trì 
hoãn ARV ngắn hạn, trong 
khoảng tối đa vài tháng;

Giúp khách hàng quản lý và 
điều trị các bệnh cơ hội nếu có;

Tư vấn tâm lý cho khách hàng; 
Tư vấn dự phòng lây truyền HIV.

1. Khách hàng đang dùng ARV 2. Khách hàng mới chưa dùng ARV:
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CBO CẦN LÀM GÌ

KHI KHÁCH HÀNG CÓ 

NHU CẦU
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ

METHADONE 

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 Methadone cần được duy trì liên tục và 
không thể gián đoạn, nếu không, nguy cơ tái nghiện là rất cao

• Hướng dẫn 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;

• Đề nghị khách hàng trao đổi với 
bác sỹ điều trị về phương án lãnh 
Methadone dài ngày;

• Khách hàng có thể cần hỗ trợ 
chi phí điều trị và xét nghiệm 
COVID-19, hãy hỗ trợ hoặc kết nối 
hỗ trợ cho họ;

•Hãy đồng hành với khách hàng 
nếu họ tái nghiện. Lưu ý nguy cơ 
bị sốc thuốc do quá liều heroin 
nếu tái nghiện.

• Tư vấn điều trị Methadone. Lưu ý 
các yếu tố phát sinh do bối cảnh 
COVID-19

• Hỗ trợ khách hàng tham gia điều 
trị Methadone

• Khuyến khích tiêm chích riêng 
khi sử dụng ma tuý heroin đường 
tiêm chích

• Cấp phát bơm kim tiêm sạch 
miễn phí cho khách hàng đang 
sử dụng ma tuý heroin đường 
tiêm chích.

1. Nếu khách hàng đang điều 
trị Methadone

2.  Nếu khách hàng chưa tham 
gia vào điều trị Methadone:
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CBO CẦN LÀM GÌ

KHI KHÁCH HÀNG CÓ 

NHU CẦU HỖ TRỢ 
KHÁM & ĐIỀU TRỊ

CÁC NHIỄM TRÙNG
QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

(STI)

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.

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

Đề nghị khám bệnh tại các cơ sở 
y tế uy tín, có khám và điều trị STI

Hỗ trợ khách hàng liên hệ với 
các bác sỹ khám bệnh từ xa

Tư vấn tình dục an toàn cho 
khách hàng và cho bạn tình

Hướng dẫn và hỗ trợ để khách 
hàng duy trì điều trị (ví dụ giang 
mai hay sùi mào gà..)

Hướng dẫn thủ tục và quy định 
tái khám theo hẹn: mang theo sổ 
khám bệnh, chứng minh nhân 
dân hay thẻ căn cước công dân và 
các giấy tờ tuỳ thân khác

Đề nghị khách hàng theo dõi 
triệu chứng bệnh và diễn tiến điều 
trị (chụp hình)

Hỗ trợ khách hàng liên hệ với 
các bác sỹ khám bệnh từ xa

Khách hàng có thể cần hỗ trợ 
chi phí khám chữa bệnh STI, hãy 
hỗ trợ hoặc kết nối hỗ trợ cho họ

1. Nếu khách hàng nghi ngờ 
mắc STI:

2. Nếu khách hàng đang điều 
trị STI:
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CBO CẦN LÀM GÌ

KHI KHÁCH HÀNG CÓ 

NHU CẦU
HỖ TRỢ HORMONE
(CHO NGƯỜI CHUYỂN GIỚI)

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

Duy trì cung cấp Hormone: hỗ trợ lãnh 
thuốc thay, chuyển thuốc đến nhà. Khuyến 
khích tích trữ đủ dùng trong ít nhất 3 tháng;

Giới thiệu các kênh thương mại uy tín trong 
cộng đồng

Giới thiệu 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

Các biện pháp này nhằm giúp khách hàng 
duy trì điều trị Hormone tối đa có thể

Trong trường hợp bất khả kháng buộc phải 
ngưng sử dụng hormone, hãy hướng dẫn 
khách hàng 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 (Khách hàng có thể cần đến 
các hỗ trợ tâm lý do các căng thẳng gây ra bởi 
quá trình đảo ngược này);

Có thể trì hoãn khởi động liệu pháp hor-
mone. Trong thời gian trì hoãn, hỗ trợ tâm lý 
khách hàng và khuyến khích họ trải ng-
hiệm vai trò giới và những thực hành can 
thiệp phi y học khác;

1. Khách hàng đang dùng Hormone

2. Khách hàng mới chưa dùng Hormone

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:
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Nguồn tham khảo: 
Các văn bản từ cục AIDS - Bộ y tế

Các khuyến cáo của UNAIDS và WHO
Kinh nghiệm của cộng đồng




