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Khái niệm chung
Sống chung với HIV là thuật ngữ dùng để chỉ những người dương tính với HIV. Trong ba thập kỷ qua, đã có rất nhiều tiến bộ 
trong cách kiểm soát và điều trị HIV. 
Nếu được điều trị thích hợp, giờ đây người bệnh có thể sống ‘khỏe’ chung với HIV và giảm nguy cơ lây lan HIV sang những 
người khác. Các phương pháp điều trị HIV sử dụng các loại thuốc được gọi là liệu pháp kháng vi rút (ART).
ART không thể ‘chữa khỏi’ HIV. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm số lượng tế bào HIV trong cơ thể đến mức không thể phát 
hiện được vi rút. Điều này có nghĩa là nguy cơ lây lan HIV là thấp.
ART có hiệu quả nhất khi quý vị dùng thuốc càng sớm càng tốt sau khi có kết quả dương tính.  
Bác sĩ gia đình có thể giúp quý vị tìm hiểu thêm về các phương pháp điều trị HIV.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Khi quý vị được chẩn đoán nhiễm HIV lần đầu tiên, quý vị có thể khó tiếp nhận mọi 
điều ngay lập tức. 
Quý vị có thể cần gặp bác sĩ gia đình của mình vài lần trong khoảng thời gian vài tuần 
để đảm bảo rằng quý vị hiểu mọi điều và tất cả các câu hỏi của quý vị đã được trả lời.  
Bác sĩ gia đình sẽ:

• Giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa HIV để được đánh giá ban đầu
Nói về nghĩa vụ pháp lý của quý vị trong việc cho những người bạn tình trước đây 
và sau này của quý vị biết

• Nói về các hành vi nguy cơ cần tránh - hiện tại và trong tương lai
• Nói về quyền riêng tư
• Cung cấp cho quý vị các nhóm hỗ trợ để giúp quý vị thích ứng và kết nối với những 

người khác

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Trong tương lai, vai trò chính của bác sĩ gia đình là giúp quý vị sống khỏe chung với 
HIV. Bác sĩ gia đình sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên biệt cho tình trạng HIV của 
quý vị cũng như chăm sóc thường xuyên cho sức khỏe và sự an vui của quý vị.  
Là người chăm sóc chính cho quý vị, bác sĩ gia đình cũng sẽ:

• Kiểm tra ‘lượng vi-rút’ của quý vị thường xuyên 
• Điều chỉnh phương pháp điều trị cho quý vị dựa trên kết quả xét nghiệm của quý vị
• Giúp quý vị học cách dùng các loại thuốc của mình

Xem xét bất kỳ loại thuốc nào quý vị đang dùng và kiểm tra sự tương tác và tác 
dụng phụ của thuốc

• Thực hiện các xét nghiệm khác nếu cần, bao gồm cả tầm soát ung thư thường 
xuyên

• Duy trì việc chích ngừa của quý vị
• Theo dõi sức khỏe tổng thể và sự an vui của quý vị
• Cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ và nguồn lực để thích ứng với bệnh
• Giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa nếu quý vị có vấn đề sức khỏe phức tạp

Về mặt pháp lý quý vị được yêu 
cầu tránh lây nhiễm cho những 

người khác  

Quý vị không thể hiến máu và 
quý vị phải nói cho bạn tình biết 

về tình trạng nhiễm HIV của mình 
trước khi quan hệ tình dục.

Thực hành tình dục an toàn và 
khuyến khích các bạn tình hiện 
tại hoặc tương lai sử dụng PrEP, 

một loại thuốc giúp ngăn ngừa lây 
nhiễm

Nếu quý vị tiêm chích ma túy, hãy 
tránh dùng chung kim tiêm và vứt 
bỏ kim tiêm đã qua sử dụng một 

cách an toàn

Thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa



Làm thế nào để tôi biết liệu việc điều trị của mình có hiệu quả 
hay không?

Tôi dùng thuốc bao lâu một lần?

Tôi phải làm gì nếu bị bệnh (ốm)?

Tôi nên thay đổi điều gì trong cuộc sống hàng ngày của mình?

Tôi cần nhận thức được những rủi ro nào?

Thông �n này dành cho người đã được bác 
sĩ chẩn đoán bệnh. Nó không được soạn ra 
để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế cho 
việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế (Health 
Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy Ban Tư Vấn 
Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN’s Community Advisory 
Commi�ee) và của các bác sĩ gia đình tại địa phương

Sống chung với HIV

Tôi nên làm gì?
Hãy dành thời gian để điều chỉnh bản thân với chẩn đoán bệnh của mình. Tìm hiểu về bệnh của mình và tìm đến các nhóm cộng đồng HIV. 
Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ địa phương và các nhóm trực tuyến để giúp quý vị thích ứng và tìm hiểu thêm về việc sống chung với HIV. 
Hãy thành thật với bác sĩ của quý vị về các mối lo ngại, các triệu chứng và bất kỳ việc sử dụng ma túy hoặc rượu bia nào của quý vị. 
Uống thuốc theo hướng dẫn và luôn hỏi bác sĩ nếu quý vị không chắc chắn về bất cứ điều gì. Biết các cách để giảm nguy cơ lây lan HIV 
cho người khác.  
Gặp bác sĩ gia đình của quý vị thường xuyên để kiểm tra và theo dõi. Biết liên lạc với ai nếu quý vị có thắc mắc giữa các cuộc hẹn. Tiếp 
tục lối sống lành mạnh, năng động - giảm các hành vi nguy cơ như sử dụng ma túy và rượu bia.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool cung cấp PEP, xét nghiệm và chẩn đoán STI (nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục) tư. 
Ngoài việc giúp quý vị truy dấu tiếp xúc, nhân viên có thể giúp quý vị kiểm soát và thích ứng với chẩn đoán bệnh của mình. Quý vị có 
thể yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu hoặc liên lạc trực tiếp với phòng khám.

• Địa chỉ: Tầng trệt, 13 Elizabeth Street, Liverpool.
• Điện thoại: 9827 8022

Phòng Khám Miễn Dịch, Dị Ứng và HIV Bệnh viện Liverpool
Phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người nhiễm HIV. Các nhóm chăm sóc bao gồm một loạt các chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe, bao gồm các bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ tâm thần, y tá, nhân viên xã hội và chuyên gia dinh dưỡng. Điện thoại 8738 8271

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về phơi nhiễm với HIV, các tài nguyên sau có thể hữu ích cho quý vị:

• Hội Đồng AIDS của NSW (ACON) – Genesis: các hội thảo dành cho nam giới mới được chẩn đoán nhiễm HIV: acon.org.au
• Liên Đoàn Các Tổ Chức Phòng Chống AIDS Úc Châu – Các bước tiếp theo: hivnextsteps.org.au
• HealthDirect Australia - Nhiễm HIV và AIDS: healthdirect.gov.au
• Các Bản Dịch Về Sức Khỏe – HIV: phần giới thiệu (nguồn tài nguyên đa ngôn ngữ): healthtranslations.vic.gov.au
• Hiệp Hội Quốc Gia của Người Nhiễm HIV Úc Châu: napwha.org.au
• Đơn Vị Chương Trình STI NSW – HIV và AIDS: stipu.nsw.gov.au

Tôi vẫn có thể tập thể dục?

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa lây lan bệnh?

Tôi cần nói cho ai biết?

Tôi cần gặp bác sĩ bao lâu một lần? 

Tôi sẽ gọi cho ai nếu tôi có câu hỏi?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


