Mô hình/ hoạt động
xuất sắc, hiệu quả

TELE -PrEP
( PrEP lưu động )
DNXH Venus

Giới thiệu
VENUS là tổ chức hoạt động vì cộng đồng, được thành
lập vào ngày 24/12/2015 với 5 thành viên nòng cốt là
Người chuyển giới nữ (NCG).
Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Venus có tư cách pháp
nhân
Tên đầy đủ: Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển cộng
đồng VENUS.
Trở thành DNXH đầu tiên hỗ trợ cho người chuyển giới tại
VN và có người chuyển giới nữ làm lãnh đạo.
Venus cung cấp các dịch vụ y tế thân thiện:
- Hỗ trợ và tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B/C
- Chuyển gửi STIs
- Chuyển gửi PrEP,PEP
- Truyền thông về Giới, giới tính, tình dục an toàn cho
nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 24 tuổi

Kinh nghiệm hoạt động
2018 đến nay: Thực hiện hoạt động dự phòng HIV trong dự án QTC phòng chống HIV/AIDS
2020 đến 2021: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ dự phòng trong dự án Healthy Market
2021 đến nay: Thực hiện hoạt động dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về
HIV và chăm sóc sức khỏe hiệu quả, thích ứng và bền vững” (viết tắt là LADDERS) hỗ trợ bởi
Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống - LIFE
2018-2020: Thực hiện hoạt động can thiệp giảm hại sử dụng ma tuý tổng hợp cho nhóm thanh
thiếu niên trẻ từ 16 đến 24 tuổi.
2020 đến nay: Thực hiện hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở y tế thân thiện cho 2 cơ sở y tế là
Phòng khám Ngoại trú OPC Hà Đông và phòng xét nghiệm HTC-CDC Hà Nội.
2021 đến nay : Tham gia dự án HelpLINK “ Truyền thông, tư vấn và xét nghiệm sàng lọc Viêm
Gan virut B/C “ do quỹ ENDHELP2030 tài trợ thông qua tổ chức PATH
2021 đến nay: Thực hiện hoạt động dự án" Thành phố an toàn và thân thiện cho trẻ em gái

Mô tả về hoạt động
- PrEP lưu động là hoạt động tư vấn, xét
nghiệm, cấp phát tại PrEP tại cộng đồng
- Địa điểm triển khai: Hà Nội
- Đối tượng: MSM - TG - FSW
- Thời gian triển khai: 12.2021 - 9.2022
- Đối tác chính: Phòng khám SHP - BV ĐH
Y Hà Nội

Bối cảnh
Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-TTg về
việc phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Ngày 11/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5154/QĐ-BYT phê
duyệt Kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP)
giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định 5154) với chỉ tiêu 72.000 người có
nguy cơ cao nhiễm HIV được điều trị PrEP vào năm 2025.
Để mở rộng độ bao phủ, đa dạng hóa các mô hình cung cấp dịch vụ PrEP đảm bảo
khách hàng được tiếp cận dễ dàng, thuận lợi và phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch theo
Quyết định 5154, Cục Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng Hướng dẫn cung cấp dịch vụ
lưu động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP).
Khảo sát ngắn cho 100 khách hàng mà VENUS đang tiếp cận và cung cấp dịch vụ,
hầu hết các khách hàng đều đưa ra rằng mong muốn được cấp phát PrEP tại CBO vì
đến cơ sở y tế vừa phải chờ đợi lại phải tới đúng giờ hành chính làm thời gian của
khách hàng không được linh hoạt. Vẫn còn cảm giác e ngại khi tới CSYT.

Mục đích
01

Mang đến sự
thuận tiện nhanh
chóng cho khách
hàng

02

Thông qua các nhóm khách
hàng sử dụng PrEP sẽ tiếp
cận và cung cấp dịch vụ được
nhiều hơn cho nhóm có nguy
cơ cao, giảm thiểu công sức
tìm kiếm khách hàng mới của
TCV.

Quá trình xây dựng kế hoạch
Ý tưởng hoạt động “ PrEP lưu động “ tại VENUS xuất phát từ đề xuất và
công văn của Cục phòng chống HIV/AIDS.
Tháng 11.2021, phòng khám SHP đã xây dựng 1 buổi thảo luận và tham
vấn ý kiến của các CBO về việc kết hợp tổ chức PrEP lưu động tại văn phòng
các nhóm.
Trong quá trình được lắng nghe và cùng thảo luận, VENUS nhận thấy đây là
cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối với cơ sở cũng như là cơ hội nhóm mở
rộng dịch vụ. Thúc đẩy sự tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP
của khách hàng hơn.
Sau khi đi đến thống nhất, VENUS và SHP chính thức ký kết hợp tác triển
khai mô hình PrEP lưu động vào tháng 12.2021

Thế mạnh khi triển khai
CBO và phòng khám có sự kết nối chặt chẽ
trong việc chuyển gửi và cung cấp dịch vụ
cho khách hàng
Thời gian linh động phù hợp cho khách hàng
Địa điểm, không gian riêng tư bảo mật phù
hợp để tư vấn, xét nghiệm và cấp phát thuốc.
Thuận tiện theo dõi và chăm sóc khách hàng
trong quá trình điều trị
Khách hàng cảm thấy thoải mái không phải
chờ đợi, không phải làm các thủ tục rườm rà
giống như đến cơ sở y tế.

Quá trình triển khai

Đối với Venus:
Lên kế hoạch ngày/giờ/số lượng khách hàng tham gia gửi cho phòng khám SHP
Bố trí thời gian, nhân lực tại văn phòng
Dọn dẹp văn phòng
Chuẩn bị vật dụng vật tư y tế như kim, bông, gạc, test xét nghiệm, thùng an
toàn, rác thải y tế.
Bố trí chỗ ngồi cho khách hàng
Chuẩn bị nước, trà, bánh ( trà gừng trong trường hợp khách bị ngất do lấy máu
tĩnh mạch)
Xét nghiệm viên chuẩn bị giấy tờ xét nghiệm, vật dụng y tế
Chuẩn bị chỗ ngồi cho NVYT của phòng khám SHP ngồi tư vấn
Với những khách hàng đã đăng ký và được cấp phát thuốc thành công, trưởng
nhóm lập bảng danh sách theo dõi và làm giấy xác nhận gửi cho Phòng khám SHP
xác nhận.

Quá trình triển khai ( tiếp )
Đối với PK SHP:
- Bố trí bác sĩ qua văn phòng Venus để tư vấn và cấp phát thuốc cho khách hàng
- Lập danh sách và phối hợp với Venus để chăm sóc khách hàng trong việc tuân thủ
điều trị và tái khám

Kết quả đạt được
Từ tháng 12.2021 đến tháng 5.2022, đã tổ chức được 8 buổi xét nghiệm PrEP lưu
động tại VENUS.
Trong đó:

● 45 khách hàng được cấp phát PrEP, 45 khách hàng này vẫn
được theo dõi giữa CBO và PK và đang duy trì điều trị.
● Tiếp cận được các nhóm nguy cơ cao từ các khách hàng sử
dụng PrEP.
● Phát hiện ngẫu nhiên được 6 ca POS trong buổi PrEP lưu

động, tư vấn kịp thời để khách hàng có tư tưởng đi đăng ký điều
trị ARV luôn trong ngày.

Kinh phí cho hoạt động
-

●
●
●

Phía phòng khám SHP hỗ trợ các khoản chi phí:
Hỗ trợ teabreak, giải khát cho khách hàng tham gia
Hỗ trợ thuê địa điểm
Hỗ trợ cho trưởng nhóm là đầu mối

Phía Venus hỗ trợ cho xét nghiệm viên của nhóm khi làm lưu động,
thẻ điện thoại cho TCV để liên lạc với khách hàng (nguồn kinh phí của dự
án LADDERS)

Thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi
+ Nhóm có thêm 1 dịch vụ giúp cho khách hàng giảm thiểu
thời gian, khách hàng cảm thấy tự tin hơn
+ Thúc đẩy tăng trưởng sử dụng PrEP trong nhóm khách
hàng có nguy cơ cao
Khó khăn: Lịch làm lưu động sẽ cần phụ thuộc vào bên
bác sĩ của PK và khách hàng.

Yếu tố sáng tạo
Kết hợp lâu dài, đây sẽ trở thành 1 điểm
O.S.S của VENUS
VENUS đã có thêm 1 dịch vụ cung cấp PrEP
chứ không đơn thuần chỉ tư vấn và chuyển gửi
nữa.
Khách hàng cảm thấy an tâm hơn, thời gian
linh hoạt hơn
- VENUS đang trong giai đoạn thiết kế 1 ứng
dụng để quản lý khách hàng sử dụng PrEP cũng
như quảng cáo dịch vụ này trong tương lai.

Bài học kinh nghiệm
- Cần duy trì mô hình này trong tương lai
- Tăng số buổi lưu động
- 1 nhóm khách hàng đi làm ca tối, giữa PK và CBO cần
thảo luận đưa ra chiến lược làm thêm ngoài giờ vào buổi
tối sẽ thuận tiện cho khách hàng hơn.

Khả năng nhân rộng của mô hình
Mô hình này có thể và cần nhân rộng tới các CBO tại
Hà Nội và các tỉnh.
Khó khăn: tại các tỉnh không có dự án, sẽ rất khó hỗ
trợ cho các CBO.

THANK YOU FOR LISTEN !

