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Kiểm tra tìm Bệnh Tình dục là gì? (What is it?)
Kiểm tra tìm bệnh tình dục là làm xét nghiệm để tìm một hoặc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục (sexually transmitted 
infections - STIs).
Quý vị có thể cần làm xét nghiệm kiểm tra nếu bác sĩ gia đình của quý vị nghĩ mình có nguy cơ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Không phải tất cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có triệu chứng. Vì vậy, ngay cả khi đang cảm thấy khỏe, điều quan trọng 
là nên làm thử nghiệm nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể đã tiếp xúc với người có bệnh.

Bác sĩ Gia đình của tôi sẽ làm gì lúc này? 
(What will my GP do now?)
Bác sĩ sẽ cho biết khi nào quý vị cần trở lại để làm xét nghiệm kiểm tra.
Bác sĩ cũng sẽ:
• Cho quý vị biết chi tiết về các loại bệnh lây truyền qua đường tình dục khác 

nhau
• Cho biết khi nào quý vị cần làm xét nghiệm kiểm tra
• Giải thích xét nghiệm là phải làm những gì
• Thảo luận về những bệnh lây truyền qua đường tình dục mà quý vị có nguy cơ 

mắc phải
• Được quý vị đồng ý trước khi làm bất kỳ xét nghiệm nào
• Tìm hiểu coi quý vị có nguy cơ cao hơn trong việc mắc phải một số bệnh lây 

truyền qua đường tình dục hay không 
• Cho quý vị biết chi tiết về việc phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục
• Nói với quý vị về việc ngừa thai

Bác sĩ Gia đình của tôi sẽ làm gì sắp tới? 
(What will my GP do in the future?)
Ngay khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ gia đình sẽ điện thoại cho bạn để thảo luận 
về các kết quả này. 
Bác sĩ gia đình của quý vị có thể yêu cầu quý vị tới trong một cuộc hẹn khác để 
thảo luận về kết quả và bất kỳ sự điều trị nào mà quý vị có thể cần. Bác sĩ cũng sẽ:
• Cho biết chi tiết về việc điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục của quý vị
• Bàn thảo với quý vị về cách thức và thời điểm quý vị báo cho những người phối 

ngẫu trước. Điều này được gọi là truy dấu bạn tình.
• Bàn thảo với quý vị về tình dục an toàn và phòng chống bệnh lây truyền qua 

đường tình dục trong tương lai

Tôi có thể làm gì? (What can I do?)
Cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi là điều bình thường. Hãy nhớ là bác sĩ gia đình sẽ 
hỗ trợ quý vị trong suốt tiến trình này. Điều quan trọng là quý vị sắp xếp việc xét 
nghiệm sớm chứ đừng để trễ. Quý vị càng sớm tìm ra bệnh thì càng có thể bắt đầu 
sớm việc điều trị cần thiết (và ngăn ngừa bệnh khỏi lây lan).
Đây là những gì quý vị có thể làm ngay bây giờ:
• Xin hẹn với bác sĩ gia đình để làm xét nghiệm kiểm tra
• Hỏi bác sĩ gia đình về phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục và  

ngừa thai
• Giữ bình tĩnh và cố gắng đừng tự nghĩ là mọi chuyện đều tồi tệ nhất

 

 

Các loại bệnh lây truyền 
qua đường tình dục  

(Different types of STIs)

Chlamydia 
là một nhiễm trùng thường không 

có triệu chứng.

Viêm gan A, B, và C
là các nhiễm trùng gan nghiêm 

trọng, do các loại siêu vi viêm gan 
khác nhau gây ra.

Bệnh lậu 
là một nhiễm trùng có thể dẫn đến 

vô sinh nếu không được điều trị.

Bệnh giang mai 
là một nhiễm trùng nghiêm trọng 
bắt đầu với một vết lở không đau.

Mụn giộp sinh dục
là một nhiễm trùng làm lở loét và 

đau ở bộ phận sinh dục.

HIV 
là một loại siêu vi ảnh hưởng  

đến khả năng cơ thể chống lại các 
bệnh nhiễm trùng, và tiến triển trở 

thành AIDS.
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Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì? 
(What questions should I ask my doctor?)

 Tôi có thể bị bệnh lây truyền qua đường tình dục nào?

 Tại sao tôi không có triệu chứng gì hết?

 Nếu tôi không làm xét nghiệm thì sao?

 Có ai sẽ biết là tôi cần làm xét nghiệm không?

 Nếu xét nghiệm của tôi dương tính thì sao?

 Phải mất bao lâu mới có kết quả?

 Nếu tôi phát hiện ra mình bị bệnh lây truyền qua đường 

tình dục thì có chữa được không?

Kiểm tra tìm Bệnh Tình dục
(Sexual Health Screening)

Những sự hỗ trợ nào có sẵn  
(What supports are available?)
Phòng khám Y tế Tình dục Liverpool (Liverpool Sexual Health Clinic)
Phòng khám Y tế Sức Khỏe Tình dục Liverpool cung cấp các xét nghiệm và chẩn đoán về bệnh lây truyền qua đường tình dục trong 
sự riêng tư. Phòng khám cũng cung cấp thuốc men nếu quý vị đang, hoặc có thể có nguy cơ nhiễm HIV. Thuốc này, được gọi là PEP, có 
thể ngăn ngừa HIV nếu được dùng 72 giờ sau sự tiếp xúc có thể gây lây nhiễm.
Ngoài việc giúp truy dấu bạn tình, nhân viên có thể giúp quý vị chế ngự và đối phó với chẩn đoán về bệnh lây truyền qua đường tình 
dục của mình.
Quý vị có thể yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu hoặc tự mình liên hệ trực tiếp với phòng khám. 
Địa chỉ: Tầng trệt, 13 Elizabeth Street, Liverpool. Điện thoại:9827 8022.

Muốn biết thêm thông tin? (Want more information?)
Nếu quý vị muốn đọc thêm về kiểm tra tìm bệnh tình dục và y tế tình dục, danh sách các nguồn tài nguyên sau đây có thể giúp ích.

Để được tư vấn về kiểm tra tìm bệnh tình dục:
Liên kết Hướng dẫn về Y tế Tình dục NSW (NSW Sexual Health Info Link) 1800 451 624  
(Thứ Hai tới Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều) hoặc shil.nsw.gov.au
Bộ Y tế NSW Y tế Tình dục Phụ trội (NSW Health Sexual Health Plus) health.nsw.gov.au

Thông tin về y tế tình dục:
Y tế Úc Trực tiếp – Đề tài Y tế Tình dục (Health Direct Australia – Sexual Health Topic) healthdirect.gov.au
Y tế NSW Giữ an toàn (NSW Health PlaySafe) playsafe.health.nsw.gov.au
Vươn ra – Nói về y tế tình dục (Reachout – About sexual health) au.reachout.com

Thông tin về cách cho những người quý vị tình trước kia biết về bệnh tình của quý vị:
Cho Họ Biết (Let Them  Know) – dành cho người thích người khác giới letthemknow.org.au
Những Điều Cần Biết (Better To Know) – thông báo ẩn danh cho những người phối ngẫu của quý vị bettertoknow.org.au
Sự cố Phía dưới (Drama Down Under) -  dành cho phái nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) thedramadownunder.info
Xét nghiệm & Y tế Tình dục ACON – Ngăn ngừa HIV (ACON Sexual Health &Testing – HIV prevention) acon.org.au

Thông tin bệnh nhân 
(Patient Factsheet)

Tờ thông tin về Hướng Dẫn Tiện Ích 
Chăm Sóc Sức Khỏe được xác nhận bởi 
Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng của Hệ Thống 
Y Tế Chính Thức Tây Nam Sydney và Bác 
sĩ Gia đình địa phương

Tờ thông tin này dành cho những ai đã được bác sĩ của mình 
chẩn đoán để xem. Tờ thông tin này không nhằm mục đích 
được dùng để chẩn đoán tình trạng bệnh hay để thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang tiếp diễn. 


