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Khái niệm chung
Tấn công tình dục là bất kỳ loại hành vi tình dục nào khiến người khác cảm thấy khó chịu, sợ hãi, bị dọa dẫm hoặc đe dọa. 
Hiếp dâm là một hành vi bạo lực sử dụng tình dục làm vũ khí. 
Đáng buồn thay, 1/5 phụ nữ ở Úc sẽ bị tấn công tình dục vào một thời điểm nào đó trong đời. Nhưng bị tấn công tình dục 
chưa bao giờ là lỗi của nạn nhân. Hành động, quần áo hoặc lối sống của nạn nhân cũng chưa bao giờ là lý do có thể chấp 
nhận được cho hành vi tấn công này.
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đã từng bị tấn công tình dục, thì bác sĩ gia đình (general practitioner - GP) của quý vị 
có thể giúp đỡ.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Ưu tiên của bác sĩ là sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị. Bác sĩ sẽ nói chuyện với quý vị về hành vi tấn công và giúp 
quý vị hiểu về các lựa chọn của mình.
Quý vị có thể chọn cách báo cho cảnh sát hoặc dịch vụ về tấn công tình dục – nhưng, quý vị không buộc phải làm như vậy. 
Bác sĩ có thể đề xuất quý vị kiểm tra pháp y tại bệnh viện nếu hành vi hành hung xảy ra trong năm ngày qua. Kiểm tra pháp 
y có thể hỗ trợ quý vị kể lại vụ hành hung và xác định những người có liên quan.
Bác sĩ có thể để quý vị liên lạc với nhân viên hỗ trợ khủng hoảng từ dịch vụ về tấn công tình dục tại địa phương, người có 
thể giúp quý vị quyết định xem quý vị có muốn nhờ đến cảnh sát hay không.
Bác sĩ cũng sẽ:
• Cung cấp cho quý vị giấy giới thiệu đến cố vấn
• Hoàn thành khám y tế và kiểm tra bất kỳ thương tích nào nếu quý vị cảm thấy thoải mái với việc này
• Nói chuyện với quý vị về thuốc tránh thai khẩn cấp
• Ghi lại những gì quý vị đã nói về vụ hành hung
• Giúp quý vị tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế liên tục
Bác sĩ sẽ trao đổi với quý vị về việc quý vị có cần điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục (sexually transmitted infection 
- STI) hoặc HIV hay không. Đây là những loại thuốc có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu 
được dùng trong vòng 72 giờ đầu tiên.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ thăm khám lại cho quý vị trong vài ngày và vài tuần tới để kiểm tra sức khỏe và thảo luận về các lựa chọn của quý 
vị. Bác sĩ cũng sẽ giới thiệu quý vị đến một cố vấn để được hỗ trợ liên tục.
Bác sĩ cũng có thể giúp quý vị quyết định các bước tiếp theo, bao gồm cả lời khuyên pháp lý và liệu quý vị có muốn trao đổi 
với dịch vụ tấn công tình dục hay cảnh sát hay không.

Tôi nên làm gì?
Không dễ để nói về tấn công tình dục, nhưng văn phòng bác sĩ gia đình của quý vị là một không gian riêng tư, an toàn. Hãy 
nhớ rằng điều này xảy ra không phải do lỗi của quý vị. Tấn công tình dục là một tội ác. Hãy cố cởi mở và trung thực với bác 
sĩ gia đình của quý vị về những gì đã xảy ra. Quý vị sẽ không bị phán xét khi nói về việc bị tấn công. Hãy cân nhắc xem quý 
vị có muốn nhờ đến cảnh sát hay dịch vụ về tấn công tình dục tại địa phương hay không. Đến một dịch vụ về tấn công tình 
dục không có nghĩa là luôn liên quan đến cảnh sát. Các dịch vụ tại địa phương có thể hỗ trợ quý vị với dịch vụ tư vấn liên 
tục và các nguồn lực hỗ trợ để giúp quý vị vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nếu quý vị cho rằng ai đó đã cho quý vị ma túy - hợp pháp hoặc bất hợp pháp - hãy thông báo cho bác sĩ gia đình của quý 
vị. Cần phải xét nghiệm máu và lấy mẫu nước tiểu càng sớm càng tốt.

Tờ Thông Tin Sức Khỏe



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

Tấn Công Tình Dục

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Dịch Vụ Y Tế Pháp Y về Tấn Công Tình Dục của Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney (South Western 
Sydney Local Health District - SWSLHD)
Cung cấp dịch vụ pháp y dành cho các nạn nhân của vụ tấn công tình dục gần đây (trẻ em và người lớn). Có trụ sở tại Bệnh 
Viện Liverpool. Số điện thoại 8738 3000.

Dịch Vụ Cảnh Sát NSW
Dành cho những người muốn trình báo về vụ tấn công với Nhân Viên Liên Lạc về Vấn Đề Người Đồng Tính Nam và Đồng 
Tính Nữ.

Dịch Vụ về Tấn Công Tình Dục của SWSLHD
Hỗ trợ các nạn nhân bị tấn công tình dục và gia đình của họ. Số điện thoại 8738 4844 hoặc 8738 3000 (gọi sau giờ làm việc).

Các Dịch Vụ về Hiếp Dâm và Bạo Hành Gia Đình ở Úc
Tư vấn khủng hoảng 24 giờ, 7 ngày qua điện thoại và trực tuyến dành cho những người đã từng hoặc có nguy cơ bị tấn 
công tình dục. Dịch vụ tư vấn qua điện thoại bao gồm: 

• Khủng Hoảng Hiếp Dâm NSW: 1800 424 017
• 1800Respect: 1800 737 732
• Tư Vấn về Tấn Công Tình Dục ở Úc: 1800 211 028

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Sức Khỏe Pháp Y và Chăm Sóc Y Tế sau Tấn Công Tình Dục Y Tế ACT: health.act.gov.au
• Khủng Hoảng Hiếp Dâm NSW - trình báo với cảnh sát: nswrapecrisis.com.au 
• Dịch Vụ về Hiếp Dâm / Hiếp Dâm và Bạo Lực Gia Đình NSW tại Úc - các tác động phổ biến của tấn công tình dục: 

rape-dvservices.org.au 
• Tiếp Cận - Tấn Công Tình Dục là gì? au.reachout.com 
• Tiếp Cận - 5 điều quý vị cần biết về sự đồng ý tình dục: au.reachout.com 
• Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse - support services:  

childabuseroyalcommission.gov.au

What questions should I ask my doctor? Điều gì xảy ra vào lúc này?

Nếu tôi không muốn liên quan đến cảnh sát 
thì sao?

Tôi có cần phải đến bệnh viện không?

Tôi có cần kiểm tra pháp y không?

Tôi có nên nhờ tư vấn pháp lý không?

Tôi sẽ gọi cho ai nếu điều này xảy ra một 
lần nữa?

Tôi có thể nói với ai nếu tôi không cảm thấy 
an toàn?

Tôi có cần phải đến một dịch vụ về tấn công 
tình dục không?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


