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Khái niệm chung
Mọi người có thể bị phơi nhiễm với HIV theo một số cách. Điều này có thể là do quan hệ tình dục không dùng biện pháp 
bảo vệ, dùng chung kim tiêm hoặc bị thương do kim tiêm. Bị thương do kim tiêm là khi một cây kim không sạch sẽ đâm vào 
quý vị, chẳng hạn như vô tình giẫm phải.
Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể đã bị phơi nhiễm với HIV, một loại thuốc gọi là thuốc Dự Phòng Sau Phơi Nhiễm (PEP) có 
thể làm giảm nguy cơ nhiễm HIV. PEP ngăn không cho HIV lây lan khắp cơ thể. PEP phải được uống trong vòng 72 giờ kể từ 
khi phơi nhiễm thì mới có tác dụng đúng cách.
PEP là một loại thuốc dùng kéo dài trong bốn tuần. Loại thuốc này có sẵn tại các phòng khám sức khỏe tình dục và khoa cấp cứu. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Nếu bác sĩ cho rằng quý vị có thể đã bị phơi nhiễm với HIV, họ sẽ giới thiệu quý vị 
thực hiện một cuộc đánh giá sức khỏe tình dục chuyên khoa để quý vị có thể bắt đầu 
đợt dùng PEP của mình. Nếu quý vị không thể dùng PEP, bác sĩ sẽ trao đổi với quý vị 
về các bước tiếp theo và các lựa chọn điều trị khác.
Bác sĩ cũng sẽ: 

• Sắp xếp một cuộc xét nghiệm máu để xác nhận chẩn đoán của quý vị 
• Nói chuyện với quý vị về quan hệ tình dục an toàn và tiêm chích an toàn để ngăn 

ngừa phơi nhiễm trong tương lai
• Giúp quý vị hiểu nên tránh những hoạt động nào ngay lúc này, chẳng hạn như hiến 

máu
• Giới thiệu đến các dịch vụ tư vấn hoặc bác sĩ tâm lý tại địa phương nếu quý vị 

đang cảm thấy phiền muộn

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ có thể gặp lại quý vị trong vài ngày tới để theo dõi các kết quả xét nghiệm, 
giám sát sức khỏe và kiểm soát các bước điều trị tiếp theo của quý vị.
Bác sĩ cũng có thể lên lịch thêm các cuộc hẹn thăm khám và xét nghiệm trong vài 
tháng tiếp theo. Việc này là do có thể mất từ một đến ba tháng để phát hiện ra HIV 
trong cơ thể. Thông thường, quý vị cần làm nhiều hơn một xét nghiệm để xác nhận 
liệu PEP có hiệu quả và quý vị không bị nhiễm HIV hay không.
Bác sĩ có thể giới thiệu thêm đến dịch vụ hỗ trợ chuyên khoa hoặc phòng khám sức 
khỏe tình dục.

Tôi nên làm gì?
Nếu quý vị nghĩ mình có thể bị nhiễm HIV, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
để bảo vệ bản thân và

• Thực hành tình dục an toàn và sử dụng kim tiêm an toàn nếu quý vị tiêm chích ma túy 
• Không hiến máu
• Hỏi bác sĩ gia đình của quý vị rằng quý vị cần cho những nhân viên chăm sóc sức 

khỏe nào biết
Tiếp tục làm theo hướng dẫn của bác sĩ gia đình của quý vị. Đừng bỏ qua bất kỳ cuộc hẹn thăm khám nào và dùng các loại 
thuốc theo hướng dẫn.  
Cố gắng đừng hoảng sợ trong những tuần tới – rất có thể quý vị sẽ không bị nhiễm HIV nếu quý vị có thể bắt đầu dùng PEP 
trong vòng 72 giờ sau khi phơi nhiễm. Nếu quý vị cảm thấy băn khoăn, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị về việc 
giới thiệu để trò chuyện với một cố vấn hoặc một nhà tâm lý học.
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Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể 
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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
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Phơi Nhiễm HIV

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 bệnh lây truyền qua đường  tình dục 
(sexual transmitted infection - STI) tư. Ngoài việc giúp quý vị truy vết 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. 
Phòng khám nằm ở tầng trệt, 13 Elizabet Street, Liverpool. Quý vị có thể liên lạc với họ theo số 9827 8022.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu muốn tìm hiểu thêm về phơi nhiễm HIV, các nguồn lực sau có thể giúp quý vị:

• ASHM – dùng PEP sau Phơi Nhiễm HIV Do Nghề Nghiệp và Phi Nghề Nghiệp: ashm.org.au
• ACON – Để được sử dụng PrEP - Những Điều Quý Vị Cần Biết: acon.org.au

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?
Khi nào tôi nên bắt đầu điều trị?

Khi nào tôi sẽ biết liệu PEP có hiệu quả 
hay không?

Nếu tôi có kết quả dương tính sau khi 
dùng PEP thì sao?

Tôi có thể nhận thêm sự hỗ trợ ở đâu?

Tôi có phải ngừng quan hệ tình dục 
không?

Tôi có thể hiến máu không?

Tôi có cần gặp bác sĩ chuyên khoa 
không?


