
NHỮNG TRỢ GIÚP CÓ SẴN 
NÀO CHI TRẢ CÁC CHI PHÍ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE LIÊN 
QUAN ĐẾN HIV?
CAREAssist, Chương trình Trợ cấp Thuốc 
điều trị AIDS của Oregon, có thể trợ giúp 
chi trả các chi phí chăm sóc và điều trị cho 
những người dân Oregon đủ điều kiện, 
đang sống chung với HIV. 

Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, CAREAssist có 
thể chi trả các khoản khấu trừ, đồng thanh 
toán và đồng bảo hiểm.

Nếu quý vị không có bảo hiểm, CAREAssist 
có thể giúp quý vị đăng ký bảo hiểm và 
cung cấp bảo hiểm khẩn cấp cho các buổi 
thăm khám y tế, xét nghiệm và các loại 
thuốc liên quan đến HIV.

Hãy gọi 1-800-805-2313 để xem quý vị có 
đủ điều kiện không và tìm hiểu thêm tại:  
healthoregon.org/careassist

Tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu 
bằng các định dạng thay thế cho người khuyết 
tật hoặc bằng một ngôn ngữ khác không phải là 
tiếng Anh cho những người có kỹ năng Tiếng Anh 
hạn chế. Để yêu cầu ấn bản này dưới một định 
dạng hoặc ngôn ngữ khác, hãy email care.assist@
dhsoha.state.or.us hoặc gọi theo số 971-673-0153 
(thoại) hoặc 971-673-0372 (TTY).

Những hình ảnh được sử dụng cho sáng kiến End 
HIV Oregon là các hình ảnh minh họa bởi những 
người mẫu.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

HIV/AIDS

CÁC DỊCH VỤ CÓ SẮN NÀO DÀNH 
CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG CHUNG 
VỚI HIV/AIDS?
Các dịch vụ dành cho những người nhiễm HIV/
AIDS thông qua Chương trình HIV/AIDS Ryan 
White, được đặt theo tên một nhà hoạt động 
chống lại sự lây lan của AIDS trẻ tuổi, người chống 
lại sự phân biệt đối xử và nỗi sợ hãi xung quanh 
HIV/AIDS trong thập kỷ 1980.

Quý vị đủ điều kiện nếu:

Quý vị đang sống chung với HIV/AIDS

Thu nhập của quý vị nằm trong giới hạn (giới 
hạn thu nhập thay đổi theo chương trình)

Quý vị sống ở Oregon

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ 
giúp với các dịch vụ sau:

Quản lý hồ sơ HIV 

Bảo hiểm sức khỏe

Thuốc theo toa

Chăm sóc y tế

Nha khoa
Tư vấn sức khỏe tâm 
thần

Tư vấn/điều trị cai 
nghiện ma túy và 
rượu

Gia cư

Chuyên chở

Thực phẩm

Tiện ích

 
Các nhà quản lý hồ sơ HIV cung cấp thông tin, giới 
thiệu và phối hợp chăm sóc cho những người sống 
với HIV. Thông tin quý vị chia sẻ với người quản lý 
hồ sơ của mình sẽ được bảo mật. Tìm một người 
quản lý hồ sơ HIV trong khu vực của quý vị tại: 
healthoregon.org/hiv

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP BỔ 
SUNG
Tìm hiểu về cách Oregon đang làm việc để 
chấm dứt đại dịch này tại: 
endhivoregon.org

Nhận lời giải đáp cho câu hỏi của quý vị 
về HIV, cách bảo vệ bản thân và nơi xét 
nghiệm bằng cách gọi cho Đường dây 
nóng về AIDS Quốc gia theo số 1-800-232-
4636 (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha), 
1-888-232-6348 (TTY)

Thông tin được chuyển soạn từ 
AIDSinfo https://aidsinfo.nih.gov/
understanding-hiv-aids/fact-sheets

endhivoregon.org 



MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NGĂN NGỪA SỰ LÂY LAN CỦA HIV? 

HIV LÂY TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO?
HIV chỉ lây truyền qua các chất lỏng nhất định 
trong cơ thể từ một người nhiễm HIV có tải lượng 
vi-rút có thể phát hiện được (đủ vi-rút trong máu 
mà xét nghiệm có thể xác định được). Một người 
nhiễm HIV không thể lây truyền HIV qua đường tình 
dục nếu họ có tải lượng vi-rút không thể phát hiện 
được (một lượng vi-rút cực kỳ thấp trong máu phát 
sinh từ việc điều trị).

Bao cao su
Luôn sử dụng bao cao su latex hoặc 
polyurethane hoặc màng chắn miệng 
với mọi bạn tình. Chất bôi trơn gốc 
nước hoặc silicone có thể làm gia 
tăng sự thoải mái và ngăn bao cao 

su bị rách, nhưng không nên sử dụng dầu bôi 
trơn (như Vaseline hoặc hầu hết các loại dầu 
massage).

Điều trị
Nếu quý vị đang sống chung 
với HIV, quý vị có thể loại bỏ cơ 
hội lây truyền HIV qua đường 
tình dục cho người khác bằng 

cách điều trị HIV hàng ngày, theo chỉ định. Điều 
này sẽ giúp quý vị đạt được và duy trì tải lượng 
vi-rút không thể phát hiện được. Tìm thông tin về 
chương trình chăm sóc và điều trị tại Oregon tại: 
healthoregon.org/hiv

HIV/AIDS LÀ GÌ?

HIV (vi-rút suy giảm miễn dịch ở 
người) là vi-rút gây nhiễm HIV. 
AIDS (hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải) là giai đoạn tiến 
triển nhất của nhiễm HIV.

HIV tấn công các tế bào chống 
lại sự nhiễm trùng của hệ thống 
miễn dịch. Các tế bào này bị phá 
hủy khiến cơ thể khó bảo vệ mình 
chống lại sự nhiễm trùng và các 
loại ung thư nhất định. Nếu không 
điều trị, HIV có thể dần dần phá 
hủy hệ thống miễn dịch và chuyển 
sang AIDS.

?
Tiêm An toàn 
Nếu quý vị tiêm chích thuốc, không 
dùng chung các dụng cụ bao gồm 
nồi nấu, bông và nước. Sử dụng 
ống tiêm vô trùng mới mỗi lần quý 
vị tiêm để ngăn ngừa lây nhiễm các 

bệnh như HIV và viêm gan C. Tìm một chương trình 
trao đổi ống tiêm địa phương tại: healthoregon.
org/hivprevention

PrEP và PEP
Nếu quý vị âm tính với HIV, hãy 
thực hiện PrEP (điều trị dự phòng 
trước phơi nhiễm). PrEP là biện 
pháp sử dụng một loại thuốc hàng 

ngày nhằm giúp giảm khoảng 99% nguy cơ nhiễm 
HIV từ quan hệ tình dục. Trong số những người 
tiêm chích thuốc, PrEP giúp giảm ít nhất 74% nguy 
cơ nhiễm HIV khi dùng hàng ngày. Các nhà cung 
cấp PrEP địa phương: oraetc.org/prep

PEP (điều trị dự phòng sau phơi nhiễm) có nghĩa là 
dùng thuốc để ngăn ngừa nhiễm trùng trong vòng 
72 giờ sau khi có nguy cơ tiếp xúc với HIV. PEP dành 
cho các tình huống khẩn cấp. Nếu quý vị nghĩ rằng 
gần đây mình đã bị phơi nhiễm HIV khi quan hệ 
tình dục, qua việc dùng chung kim tiêm và trong 
khi chuẩn bị các loại ma túy hoặc bị tấn công tình 
dục, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của quý vị hoặc bác sĩ ER về PEP.

HIV CÓ THỂ LÂY TRUYỀN QUA CÁC 
CHẤT LỎNG TRONG CƠ THỂ SAU:

Máu
Các chất nhờn trong sinh hoạt tình dục—Tinh dịch, 
chất dịch tiết trước khi xuất tinh, chất dịch âm 
đạo, dịch trực tràng

Sữa mẹ

TẠI HOA KỲ, HIV CHỦ YẾU LÂY TRUYỀN QUA:

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc âm 
đạo không dùng bao cao su và không dùng thuốc 
để phòng ngừa HIV (nếu âm tính với HIV) hoặc 
dùng thuốc để điều trị hiệu quả HIV (nếu dương 
tính với HIV)
Dùng chung các dụng cụ tiêm thuốc, như kim tiêm, 
với người nhiễm HIV

SỬ DỤNG BIỆN PHÁP 
NÀO ĐỂ ĐIỀU TRỊ HIV?

Người dân Oregon bị HIV sống lâu 
hơn, khỏe mạnh hơn với sự trợ giúp 
của thuốc điều trị HIV. Điều trị HIV 
làm giảm lượng vi-rút trong máu, duy 
trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và 
ngăn ngừa nhiễm HIV chuyển sang 
AIDS. Những người sống chung với 
HIV dùng thuốc theo chỉ định và duy 
trì tải lượng vi-rút không thể phát 
hiện được không lây truyền HIV cho 
bạn tình. Sử dụng thuốc điều trị HIV 
khi đang mang thai cũng giúp ngăn 
ngừa lây truyền HIV sang cho trẻ.

Sàng lọc STI
Bị bệnh nhiễm trùng lây truyền 
qua đường tình dục (STI) không 
được chữa trị có nghĩa là quý 
vị có nhiều khả năng bị nhiễm 
HIV. Các hoạt động tương tự 
dẫn đến STI khiến quý vị có 

nguy cơ nhiễm HIV và STI không được điều trị sẽ 
khiến HIV dễ dàng lây nhiễm vào cơ thể quý vị. 
Không phải tất cả các STI sẽ xuất hiện các triệu 
chứng. Sàng lọc thường xuyên có thể giúp đảm 
bảo STI được điều trị nhanh chóng, giảm nguy cơ 
nhiễm HIV. Tìm các địa điểm xét nghiệm gần quý 
vị tại: gettested.cdc.gov 


