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Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) và
việc thử nghiệm bệnh vi rút mang trong máu (BBV):
điều gì sẽ diễn ra
Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) và vi-rút mang
trong máu (BBV) có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người nào.
Nếu bạn có quan hệ tình dục và dưới 30 tuổi, đã thay đổi bạn tình hoặc nếu bạn là
nam giới có quan hệ tình dục với những nam giới khác, bạn nên kiểm tra mỗi năm
một lần hoặc nhiều lần hơn.
Thảo luận với bác sĩ hoặc y tá của mình để kiểm tra về mức độ thường xuyên mà
bạn nên được kiểm tra.

Việc thử nghiệm bệnh STI và BBV gồm những gì?
Bạn có thể yêu cầu quyền được lựa chọn một bác sĩ hoặc y tá nam hay nữ. Những
gì bạn thảo luận với bác sĩ hoặc y tá sẽ được giử kín.
Bác sĩ hoặc y tá có thể hỏi bạn một số câu hỏi để biết phải cần thử nghiệm loại bệnh
gì và mức độ thường xuyên của việc thử nghiệm. Các câu hỏi có thể bao gồm:
• Bạn có bao nhiêu bạn tình?
• Bạn có sử dụng các rào cản ví dụ như bao cao su không?
• Những người bạn tình của bạn là nam, nữ, cả hai hay là ai khác?
• Khi nào là lần cuối cùng bạn đã có quan hệ tình dục?
• Các cách thức quan hệ tình dục của bạn là gì?
Sau đó bác sĩ sẽ giải thích những loại thử nghiệm bạn nên cần.
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Đối với việc thử nghiệm bệnh STI, bạn có thể
được yêu cầu cung cấp:

Mẫu nước tiểu

Mẫu máu

Mẫu tăm bông

Khám sức khỏe nếu bạn có các triệu chứng.
Bạn có thể cần phải cởi quần áo từ thắt lưng xuống ở
một nơi kín đáo trong phòng khám. Các bác sĩ là những
chuyên gia sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Đối với việc xét nghiệm
bệnh BBV, bạn có thể
được yêu cầu cung cấp:

Các mẫu này được gọi là xét nghiệm
bệnh lý và sẽ được gửi đến phòng
thí nghiệm để kiểm tra các loại bệnh
STI hoặc BBV.
Có thể mất đến một tuần các kết quả
mới được gửi về phòng khám.

Mẫu máu

Bạn có thể cần một cuộc hẹn khác
với bác sĩ hoặc y tá để thảo luận về
kết quả xét nghiệm.
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Xét nghiệm bệnh STI và BBV tốn bao nhiêu tiền?
Nếu bạn có thẻ Medicare, việc thử nghiệm bệnh lý có thể sẽ được ‘bulk bill’.
Tức là chi phí sẽ được Chính phủ đài thọ và bạn không phải trả tiền cho việc thử nghiệm.
Chi phí đến phòng khám sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đến:
• Một số nơi sẽ chịu ‘bulk bill’ cho buổi đến khám nếu bạn có thẻ Medicare và /
hoặc Thẻ ‘Health Care’.
• Một số phòng khám sẽ yêu cầu bạn trả thêm một khoản phí ‘Gap’. Tức là bạn sẽ
phải trả một số tiền cho buổi khám.
• Nếu bạn không có thẻ Medicare, có thể bạn sẽ phải trả toàn bộ chi phí của buổi
khám.
Bạn có thể gọi phòng khám hỏi về chi phí của cuộc hẹn trước khi đi.
Nếu bạn cần mua thuốc hoặc cần điều trị, có thể phải trả tiền cho việc khám bệnh
hoặc cho nhà thuốc tây.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đến một phòng khám
Family Planning Victoria (phòng khám Kế
Hoạch Hóa Gia Đình Victoria):
Family Planning Victoria…Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn chuyên môn và chăm
sóc về các vấn đề liên quan đến sinh sản và y tế tình dục.
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Nếu bạn đến phòng khám của chúng tôi:
• Bước 1: Bạn có thể làm hẹn bằng cách

gọi số 03 9257 0100 của phòng khám Box
Hill hoặc 03 9660 4700 của phòng khám
thành phố Melbourne hoặc lên trang mạng
của chúng tôi để làm hẹn trực tuyến vàđể
biết được giờ và điều kiện để đến khám mà
không cần làm hẹn.

• Bước 2: Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến
phòng khám của chúng tôi, bạn sẽ được
yêu cầu điền vào mẫu đăng ký. Nếu bạn
cần trợ giúp điền đơn, các nhân viên tiếp
tân sẽ giúp bạn.

• Bước 3: Bạn sẽ được nói chuyện với bác
sĩ hoặc y tá, họ sẽ hỏi bạn về sức khỏe
tổng quát và y tế tình dục và sinh sản. Sự
thảo luận sẽ xảy ra trong một phòng riêng
và được giữ kín đáo.

• Bước 4: Bác sĩ hoặc y tá sẽ giải thích các
loại thử nghiệm mà họ đề nghị

• Bước 5: Bạn có thểquyết định những loại
thử nghiệm nào mà bạn muốn có và thông
thường bạn có thể tự lấy mẫu để đưa cho
họ thử nghiệm.

Để biết thêm thông
tin:
•
•

Liên lạc với bác sĩ hoặc y tá của
bạn
Liên lạc với phòng khám Kế Hoạch
Hóa Gia Đình (Family Planning
Victoria Clinic)

•

Truy cập trang mạng của Family
Planning Victoria về chi phí và các

•

câu hỏi thường gặp tại các phòng
khám của chúng tôi.
Đọc về ‘Bệnh STI và BBV là gì?’

Bạn cũng có thể sẽ
muốn xem:
Nhập vào liên kết này để xem
video về những người trẻ tuổi sử
dụng các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tình dục.

• Bước 6: Họ có thể yêu cầu bạn làm hẹn

trở lại vào một ngày khác để thảo luận kết
quả.
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