HỎI VÀ ĐÁP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Ở ĐÀI LOAN BỊ NHIỄM HIV
I. Phải làm gì nếu xét nghiệm tại Đài Loan phát hiện mình bị nhiễm
virus HIV?
Đáp: Tại Đài Loan, nhiễm virus HIV là bệnh truyền nhiễm pháp định, vì
vậy nếu bạn làm xét nghiệm tại các cơ sở y tế và xác định bị nhiễm virus
HIV, cơ sở y tế sẽ thông báo với cơ quan y tế, thì sẽ có nhân viên của cơ
quan y tế chủ động liên lạc với bạn, tư vấn và cung cấp hỗ trợ cho bạn,
đồng thời cũng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về bạn tình và dịch vụ khám
chữa bệnh tại cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS chỉ định, chỉ cần điều trị ổn
định, sẽ có thể kiểm soát tốt bệnh tình, sẽ đảm bảo giữ bí mật riêng tư cho
bạn trong suốt quá trình điều trị, vì vậy bạn không cần quá lo lắng. Mọi
thắc mắc về vấn đề điều trị, bạn cũng có thể liên hệ với Cục Y tế tại các
địa phương, tra cứu thông tin liên quan trên trang web của Sở Quản lý
dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi (https://www.cdc.gov.tw), hoặc gọi đến số
1922 để được tư vấn.
II. Tại Đài Loan, người được thông báo bị nhiễm virus HIV phải phối
hợp với cơ quan y tế trong những vấn đề nào?
Đáp: Căn cứ theo “Điều lệ phòng chống lây nhiễm virus suy giảm miễn
dịch ở người và Bảo vệ quyền lợi cho người nhiễm bệnh”, bạn cần phối
hợp với cơ quan y tế trong các vấn đề sau đây:
(I) Để phòng chống lây lan virus HIV, bạn không nên thực hiện hành vi
tình dục thiếu an toàn với người khác; tránh những hành vi dùng đồ
tiêm gồm dùng chung bộ bơm kim tiêm, dung dịch pha loãng hoặc đồ
đựng.

(II) Để giúp bạn tình của bạn hoặc người dùng chung chất tiêm với bạn
nắm rõ được tình hình sức khỏe của họ, đề nghị bạn hỗ trợ cung cấp
thông tin về nguồn lây nhiễm có thể và người tiếp xúc, trên cơ sở
không tiết lộ thông tin về bạn, cơ quan y tế sẽ thực hiện theo dõi và
thông báo nguy cơ rủi ro, cung cấp thông tin tuyên truyền giáo dục
chăm sóc sức khỏe, đồng thời xác định trạng thái nhiễm bệnh, để
phòng tránh việc bạn tình của bạn bị nhiễm virus HIV do có hành vi
quan hệ tình dục không an toàn với bạn, do dùng chung bộ bơm kim
tiêm, dung dịch pha loãng hoặc đồ đựng với bạn, thậm chí có thể gây
lây nhiễm dọc từ mẹ sang con.
(III) Chỉ cần điều trị ổn định, có thể kiểm soát tốt bệnh tình, để bảo vệ
sức khỏe cho bạn, đề nghị bạn tới cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS chỉ
định để được điều trị và xét nghiệm HIV định kỳ.
(IV) Cơ quan y tế sẽ liên lạc với bạn không định kỳ, để quan tâm tìm hiểu
tình hình điều trị và kiểm soát bệnh tình của bạn.
(V) Khi tới khám chữa bệnh, nếu bạn đang ở tại môi trường có thể đảm
bảo bí mật riêng tư, hoặc không phải vì tình huống khẩn cấp, đề nghị
bạn hãy nói cho nhân viên y tế biết bạn bị nhiễm virus HIV, để dành
cho bạn sự chăm sóc thích hợp nhất.
III. Chấp thuận điều trị HIV/AIDS có lợi ích gì?
Đáp: Mặc dù thuốc điều trị HIV/AIDS không thể chữa khỏi hoặc loại bỏ
hoàn toàn virus có trong cơ thể, nhưng chỉ cần uống thuốc mỗi ngày, có
thể kiểm soát hữu hiệu virus trong cơ thể, duy trì trạng thái sức khỏe tốt,
đồng thời cũng phòng tránh bị nhiễm các bệnh do giảm sút miễn dịch.
Ngoài ra, khi tải lượng virus trong máu của bạn dưới ngưỡng phát hiện và
duy trì trong một khoảng thời gian, có thể phòng ngừa việc truyền virus
HIV cho bạn tình thông qua hành vi quan hệ tình dục.

IV. Tại Đài Loan, người nhiễm HIV được hưởng những đảm bảo
quyền lợi nào? Phải làm gì nếu quyền lợi bị thiệt hại?
Đáp:
(I) Theo quy định của “Điều lệ phòng chống lây nhiễm virus suy giảm
miễn dịch ở người và Bảo vệ quyền lợi cho người nhiễm bệnh” của
Đài Loan, nhân cách và quyền lợi hợp pháp của người nhiễm bệnh
phải được tôn trọng và đảm bảo; không được kỳ thị, từ chối việc học
tập, khám chữa bệnh, làm việc, chăm sóc điều dưỡng, cư trú hoặc có
những đối xử không công bằng khác với người bị nhiễm bệnh. Đối
với thông tin liên quan của người nhiễm HIV, các thông tin của
người bệnh như họ tên, hồ sơ bệnh án, v.v...mà cơ quan chủ quản, cơ
quan y tế, nhân viên y tế và những đối tượng khác có được do công
việc, trừ khi pháp luật có quy định hoặc do yêu cầu về phòng chống
dịch bệnh, ngoài ra không được tiết lộ những thông tin nêu trên.
(II) Nếu bạn bị đối xử không công bằng hoặc bị kỳ thị vì bạn là người
nhiễm HIV, có thể căn cứ theo quy định tại điều 7 của “Biện pháp
Bảo vệ quyền lợi cho người bị nhiễm virus suy giảm miễn dịch”, để
khiếu nại với cơ quan chủ quản trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra
sự việc, có thể tra cứu kênh khiếu nại liên quan qua Cục Y tế các
thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc thuộc cấp địa phương các
huyện (thành phố thuộc huyện), hoặc gọi đến số 1922.
V. Tại trường tôi theo học hoặc chỗ làm việc của tôi, có người biết tôi
bị nhiễm HIV hay không?
Đáp: Theo quy định của luật pháp, nhân viên y tế hoặc nhân viên làm
việc tại các cơ quan y tế không được tiết lộ thông tin và danh tính của

người bị nhiễm HIV mà họ biết được do xử lý công việc, vì vậy nếu
không có sự đồng ý của bạn, tại trường bạn theo học và chỗ làm việc của
bạn, thậm chí người nhà và bạn tình của bạn, đều sẽ không biết tình trạng
nhiễm HIV của bạn.
VI. Người nước ngoài sau khi đến Đài Loan phát hiện bản thân bị
nhiễm virus HIV, có bị trục xuất hay không?
Đáp: Không! Theo đề án ngày 4/2/2015 sửa đổi một số điều thuộc “Điều
lệ phòng chống lây nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người và Bảo vệ
quyền lợi cho người nhiễm bệnh”, đã hủy bỏ quy định hạn chế về nhập
cảnh, lưu trú và cư trú đối với người nước ngoài nhiễm HIV, vì vậy người
nước ngoài nhiễm bệnh sẽ không bị trục xuất về nước do nhiễm HIV.
VII. Sau khi phát hiện lao động nhập cư ở Đài Loan bị nhiễm HIV,
chủ sử dụng lao động có được trục xuất lao động nhập cư về nước
hoặc hủy bỏ giấy phép tuyển dụng của lao động đó hay không?
Đáp: Không được! Lao động nhập cư nhiễm HIV vẫn được đảm bảo
quyền làm việc. Vì xét nghiệm HIV không thuộc hạng mục kiểm tra sức
khỏe bắt buộc, vì vậy không được hủy bỏ giấy phép tuyển dụng do lao
động nhập cư bị nhiễm HIV.
IIX. Tại Đài Loan, người nhiễm HIV có thể điều trị ở đâu?
Đáp: Các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS được Bộ Y tế và Phúc lợi chỉ định
có cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS, dịch vụ tư vấn và
chăm sóc y tế, nếu bạn muốn tìm cơ sở y tế chỉ định ở gần nhất, có thể tra
cứu trên trang web của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi
(https://www.cdc.gov.tw/), hoặc gọi đến số 1922 để được tư vấn.

IX. Điều trị HIV/AIDS tại Đài Loan có được trợ cấp chi phí điều trị
hay không?
Đáp: Hướng dẫn về chi trả phí điều trị HIV/AIDS cho người nước ngoài
nhiễm bệnh như sau:
(I) Người cư trú hợp pháp đáp ứng được các điều kiện dưới đây, sẽ
được trợ cấp chi phí điều trị HIV/AIDS; người không đáp ứng
điều kiện nếu thông báo tại Đài Loan và có thời gian điều trị uống
thuốc dưới 2 năm, thì phải tự trả phí điều trị HIV/AIDS.
1. Người hôn phối nước ngoài (gồm các khu vực Trung Quốc,
Hongkong và Macau).
2. Thân nhân của cựu quân nhân Trung Hoa Dân Quốc bị mắc
kẹt tại khu vực biên giới Miến Điện - Thái Lan thời kỳ
1945-1954 và người Tây Tạng mắc kẹt tại Đài Loan.
3. Người nước ngoài bị nhiễm HIV trong quá trình điều trị y
tế tại Đài Loan.
(II) Nếu bạn có tư cách Bảo hiểm Y tế toàn dân của Đài Loan, và đã
thông báo tại Đài Loan, đồng thời có thời gian điều trị uống thuốc
từ 2 năm trở lên, thì chi phí điều trị HIV/AIDS sẽ được thực hiện
theo quy định chi trả của Bảo hiểm Y tế, mọi thắc mắc xin vui
lòng liên hệ với đường dây phục vụ tư vấn của Sở Bảo hiểm Y tế
theo số 0800-030-598.
X. Nếu tôi đã mang thai, có phải phá thai hay không? Làm thế nào để
con tôi không bị nhiễm HIV?
Đáp: Về việc có cần phải chấm dứt thai kỳ hay không nếu phát hiện bị
nhiễm HIV trong thời kỳ đầu của thai kỳ, kiến nghị bạn nên thảo luận kỹ
càng với bác sĩ rồi mới quyết định. Nếu bạn quyết định tiếp tục mang thai,
nên đến bệnh viện điều trị HIV/AIDS chỉ định để được điều trị và cấp

thuốc uống, đồng thời phải phối hợp áp dụng biện pháp phòng chống
hoàn chỉnh để phòng ngừa lây nhiễm dọc từ mẹ sang con, bao gồm việc
trong thời gian mang thai tiếp tục điều trị và uống thuốc theo chỉ dẫn của
bác sĩ, đồng thời thảo luận với bác sĩ về việc lựa chọn phương pháp sinh
con thích hợp, sau khi đứa trẻ ra đời, phải sử dụng các loại thuốc có tính
phòng ngừa và các chất thay thế sữa mẹ, để phòng ngừa khả năng lây
nhiễm dọc từ mẹ sang con.
XI. Có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị nào khi bị nhiễm HIV?
Đáp: Ngoài tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS chỉ
định và Cục (Trung tâm) Y tế của các huyện/thành phố, còn có các tổ
chức dân sự về phòng chống bệnh AIDS (Ví dụ như Quỹ AIDS Đài Loan,
Hiệp hội Lourdes Đài Loan, v.v...), giúp đỡ phục vụ về tuyên truyền giáo
dục sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc, tư vấn về bệnh AIDS và hỗ trợ hướng
dẫn từng trường hợp bệnh nhân, ngoài ra các nguồn lực hỗ trợ như Trung
tâm Phục vụ cộng đồng về sức khỏe người đồng tính, cũng đều cung cấp
phục vụ và tư vấn liên quan. Bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ tại các điểm
phục vụ gần nơi ở của bạn nhất, cũng có thể tra cứu các thông tin liên
quan trên trang web của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi, hoặc
gọi đến số 1922 để được tư vấn.
XII. Nếu có vấn đề thắc mắc khác về HIV/AIDS, có thể tìm hiểu thông
tin thông qua cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS chỉ định, các tổ chức dân sự
thuộc lĩnh vực phòng chống HIV, Cục Y tế các huyện/thành phố, các
Trung tâm Phục vụ cộng đồng về sức khỏe người đồng tính,v.v...Nếu là
lao động nhập cư cũng có thể liên hệ với Trung tâm Phục vụ và Tư vấn
dành cho lao động nhập cư, đồng thời tham khảo tài liệu “Hỏi đáp Biện
pháp xử trí đối với lao động nhập cư phát hiện nhiễm HIV sau khi đến

Đài Loan” (Mời truy cập vào trang web của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y
tế và Phúc lợi tra cứu theo trình tự: (Trang đầu/Giới thiệu về bệnh truyền
nhiễm/Bệnh truyền nhiễm pháp định loại 3/ Nhiễm (virus HIV) virus suy
giảm miễn dịch ở người/ Tư liệu tuyên truyền/Sổ tay phòng chống HIV).

