
• • • 

TAP CHI NGHIEN CU'U Y HOC 
• • 

� � . 

TRU'ONG DAI HOC Y HA NOi 
• • • 

ISSN 23S4 - 0B0X 

Moi lien quan giua da hlnh RS1801320 gen RAD51 va nguy 
ca mac ung thll buong trung 21 - hydroxylase 
Thay khop goi dieu tri ung thll xuang vung loi cau xuang 
dui a tre em nhan 2 trllong hQp 

Dau hi�u tram cam, y tllong hanh vi tt! sat cua sinh vien O�i 
hQC Y Ha Nc)i va cac yeu to lien quan nam hQC 2018-2019 

Mo hlnh long ghep dieu tri nghi�n chat bang Suboxone t�i 
ca so dieu tri HIV ngo�i tru a Ha N9i: quan diem cua can bQ 
y te va b�nh nhan 

T'p 128, So 4, Thang 6 Nam 2020 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 128 (4) - 2020

1 Mối liên quan giữa đa hình rs1801320 gen Rad51 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng

Association between Rad51 gene polymorphism rs1801320 and ovarian cancer risk

Lê Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thu Thúy, Vương Vũ Việt Hà,
Nguyễn Quý Linh, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn,

 Nguyễn Viết Tiến và Trần Vân Khánh

1

2 Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng chì máu bằng quang phổ hấp thụ 
nguyên tử

Development and validation of lead measurement by graphite furnace atomic 
absorption spectrophotometry

Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thu Hiền 

10

3 Liên quan giữa hình thái và tỉ lệ lệch bội nhiễm sắc thể của phôi nang

Correlation between morphology and aneuploidy rate of blastocysts

Lê Vũ Hải Duy, Nguyễn Thị Liên Hương

19

4 Áp dụng hướng dẫn EP15A3 của CLSI xác nhận phương pháp định lượng TSH trong 
sàng lọc sơ sinh

Application of CLSI EP15A3 guideline for verification of TSH measurement method in 
newborn screening

Nguyễn Thị Phương Cúc, Vũ Thị Tú Uyên, Nguyễn Kiều Hoài Linh,
 Trần Thị Chi Mai

26

5 Tác dụng của viên nén Livganic trên mô hình suy giảm miễn dịch cấp tính bằng 
cyclophosphamid ở chuột nhắt trắng

Effect of Livganic tablet on acute immunosuppressive mice model induced by 
cyclophosphamide

Nguyễn Phương Thanh,  Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Trọng Thông

34

6 Thay khớp gối điều trị ung thư xương vùng lồi cầu xương đùi ở trẻ em: nhân 2 trường hợp

Total knee replacement for osteosarcoma of femoral condylar in childrens: 2 cases report

Trần Trung Dũng, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Trần Quang Sáng,  
Nguyễn Hữu Viện, Lê Văn Nam

43

7 Can thiệp nội mạch ở bệnh nhân tách thành động mạch chủ type B có giãn lớn lòng 
giả dọa vỡ

Endovascular therapy in Stanford B thoracic aortic dissection with impending rupture 
dilated false lumen

Phạm Minh Tuấn, Lê Xuân Thận, Ngô Gia Khánh, Vũ Huy Thành,
 Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Mạnh Hùng.

51

MỤC LỤC



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 128 (4) - 2020

8 Đặc điểm lâm sàng và tổn thương trên nội soi của trẻ bị bệnh ruột viêm tại Bệnh viện 
Nhi Trung ương

Clinical characteristics and disease location of inflammatory bowel disease in children 
at The National Children’s Hospital

Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Việt Hà

58

9 Vô sinh do tắc nghẽn: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, tinh dịch đồ và di truyền 

Evaluation of clinical characteristic, semen parameters and genetic variation of 
obstructive azoospermia.

Nguyễn Hoài Bắc, Trần Văn Kiên

67

10 Thực trạng và tính hợp lý của sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm trong điều trị viêm 
phúc mạc thứ phát

Current management of antibiotic therapy by experience in the treatment of secondary 
peritonitis

Lưu Xuân Võ, Lưu Cảnh Linh, Vũ Hoàng Phương 

78

11 Hội chứng Stevens-Johnson và Lyell do Carbamazepin, Allopurinol, thuốc đông y và 
các Allele HLA - B liên quan

Carbamazepine, allopurinol and traditional medicine-induced Stevens-Johnson 
syndrome and toxic epidermal necrolysis: clinical features and HLA-B alleles

Trần Thị Huyền, Phạm Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Thị Lan

85

12 Giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ruột non và mạc treo

Value of computed tomography in the diagnosis of small bowel and mesenteric injuries

Phạm Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Đình Tuấn

95

13 So sánh giá trị tiên lượng cai thở máy thất bại của chỉ số thở nhanh nông và nhịp thở 
ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa 

Comparison between the predictive value of rapid shallow breathing index and the 
respiratory rate for failed weaning from mechanical ventilator in surgical intensive care unit

Trần Việt Đức, Vũ Hoàng Phương

105

14 Kết quả điều trị diệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ  nối tiếp 4 thuốc có bismuth 
trong các hộ gia đình 

Treatment outcomes of Helicobacter pylori eradication using bismuth quadruple 
therapy in families with positive members

Đào Việt Hằng, Nguyễn Duy Thắng,  Đào Văn Long

113

15 Giá trị của cắt lớp vi tính trong dự đoán thiếu hụt thần kinh ốc tai ở bệnh nhân điếc tiếp 
nhận bẩm sinh

Value of computed tomographic scan in predicting cochlear nerve deficiency in patients 
with congenital sensorineural hearing loss

Nguyễn Phương Lan, Lê Duy Chung, Nguyễn Duy Hùng

122



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 128 (4) - 2020

16 Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng bất lợi ở bệnh nhân chảy máu dưới 
nhện do vỡ phình động mạch não

Clinical characteristics and prognostic factors for unfavorable outcome on patients with 
aneurysmal subarachnoid haemorrhage

Nguyễn Ngọc Dương, Lương Quốc Chính

131

17 Nghiến răng và mối liên quan với áp lực học tập của sinh viên Đại học Y Hà Nội

Bruxism and the association with academic pressure among Hanoi Medical University 
students.

Lê Mỹ Linh, Võ Trương Như Ngọc 

144

18 Đặc điểm lâm sàng bệnh dính lưỡi và chỉ định phẫu thuật tạo hình phanh lưỡi ở trẻ em

Clinical characteristic of infants with ankyloglossia and surgical indications

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Trương Như Ngọc, Lê Hưng,
 Nguyễn Đình Phúc và Lê Thị Thuỳ Linh

152

19 Dấu hiệu trầm cảm, ý tưởng hành vi tự sát của sinh viên Đại học Y Hà Nội và các yếu 
tố liên quan năm học 2018 - 2019

Signs of depression and suicide ideation among students at Hanoi Medical University 
and associated factors in 2018 - 2019

Bùi Mai Thi, Lê Đại Minh, Nguyễn Tiến Đạt, Đặng Thị Diễm Quỳnh, 
Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thanh Tùng, Kim Bảo Giang

162

20 Kết quả thực hiện mô hình xét nghiệm khẳng định HIV tại cơ sở y tế tuyến huyện miền 
núi của tỉnh Điện Biên

Results of implementing HIV confirm testing model at two mountain district medical 
facilities in Dien Bien province

Nguyễn Việt Nga, Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thanh Long

174

21 Đặc điểm khách hàng xét nghiệm khẳng định HIV tại các phòng xét nghiệm ở một số 
cơ sở y tế huyện miền núi phía Bắc, Việt Nam

Characteristics of clients accessing HIV confirmatory testing in health district health 
center in northern mountainous regions

Nguyễn Việt Nga, Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thanh Long

181

22 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân huyện 
Tuy An, tỉnh Phú Yên năm 2019

Status of knowledge, attitudes, and practices regarding rabies prevention in Tuy An 
district, Phu Yen province, 2019

Nguyễn Thị Thắng và Nguyễn Minh Sơn

189



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 128 (4) - 2020

23 Mô hình lồng ghép điều trị nghiện chất bằng suboxone tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú 
ở Hà Nội: quan điểm của cán bộ y tế và bệnh nhân 

Integrated model of opioid substitution treatment with suboxone at HIV outpatient clinic 
in Hanoi: perspective from providers and patients

Đinh Thị Thanh Thúy, Lê Minh Giang, Tood Korthuis, Phạm Phương Mai, 

Lynn Kunkel, Nguyễn Thu Hằng

199

24 Kiến thức về phòng chống bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình năm 2019

The knowledge about prevention of hypertension in adults at Tam Diep city, Ninh Binh 
province in 2019

Nguyễn Mai Thanh, Đào Thị Minh An, Lê Hoàng Nam và Nguyễn Minh Sơn

207

25 Stress và một số yếu tố liên quan của sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội năm 2019

Stress and associated factors among Hanoi University students in 2019

Phan Cẩm Phương, Nguyễn Thị Thúy Hạnh

218

26 Ánh sáng xanh và chất lượng giấc ngủ: một thử nghiệm can thiệp cộng đồng

Blue light and the quality of sleep: a community intervention trial

Trần Ngọc Đăng, Đinh Thị Quỳnh An

226 

27 Hiệu quả điều trị bổ sung testosteron dạng gel trên bệnh nhân giảm dự trữ buồng trứng
Effects of transdermal testosterone gel pre-treatment on invitro fertilization in patients 
with poor ovarian reserve

Hoàng Quốc Huy, Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Viết Tiến

236

28 Kết quả kỹ thuật sinh thiết kim lõi dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán u bụng
Results of ultrasound-guided core needle biopsy in diagnosis of abdominal tumors

Vũ Văn An, Bùi Ngọc Lan, Lê Đình Công, Nguyễn Thị Thanh Hương

244



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

199TCNCYH 128 (4) - 2020

Tác giả liên hệ: Đinh Thị Thanh Thúy,

Trường Đại học Y Hà Nội

Email: dinhthuy@hmu.edu.vn

Ngày nhận: 13/05/2020

Ngày được chấp nhận: 25/06/2020

MÔ HÌNH LỒNG GHÉP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT BẰNG 
SUBOXONE TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ HIV NGOẠI TRÚ Ở HÀ NỘI: 

QUAN ĐIỂM CỦA CÁN BỘ Y TẾ VÀ BỆNH NHÂN 
 Đinh Thị Thanh Thúy¹, , Lê Minh Giang¹, Todd Korthuis², 

Phạm Phương Mai¹, Lynn Kunkel², Nguyễn Thu Hằng¹

¹Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam,
 ²Oregon Health and Science University, The United State 

Nghiên cứu định tính mô tả thách thức và thuận lợi từ quan điểm của bệnh nhân và cán bộ y tế trong quá 

trình thực hiện lồng ghép điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Suboxone tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú tại 

Hà Nội. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tiến hành phỏng vấn sâu nhóm cán bộ y tế (24 cán bộ) và 

nhóm bệnh nhân tham gia can thiệp (23 bệnh nhân) tại 4 cơ sở điều trị HIV ngoại trú triển khai can thiệp tại Hà 

Nội. Kết quả phân tích cho thấy, mô hình điều trị lồng ghép nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị HIV 

ngoại trú (OPC) hiệu quả trên các phương diện như cải thiện mối quan hệ và trao đổi giữa cán bộ y tế và bệnh 

nhân, bệnh nhân chăm sóc toàn diện điều trị ARV và điều trị nghiện chất và thuận tiện trong việc đi lại và tiếp 

cận dịch vụ sức khỏe. Bên cạnh đó, mô hình lồng ghép đối diện với nhiều thách thức như kiến thức và kỹ năng 

điều trị, tình trạng quá tải công việc, trang thiết bị cơ sở vật chất, và vấn đề kỳ thị. Những phát hiện của nghiên 

cứu này là một đóng góp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì và mở rộng mô hình điều trị trong tương lai. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Một trong những hệ quả sức khỏe của tiêm 

chích heroin là gánh nặng về HIV/AIDS, theo 
số liệu thống kê toàn cầu, tỷ lệ hiện nhiễm HIV 
trong nhóm tiêm chích ma túy là 17,8%.1 Tại 
Việt Nam, kết quả chương trình giám sát trọng 
điểm HIV năm 2016, tỷ lệ lây nhiễm HIV trong 
nhóm tiêm chích ma túy là 9,53%.2 Tiêm chích 
ma túy tác động tiêu cực đến điều trị HIV như 
tuân thủ điều trị và kết quả điều trị ARV và chất 
lượng cuộc sống.3 Cung cấp điều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế như 
methadone hay buprenorphine góp phần cải 
thiện tiếp cận và kết quả điều trị HIV như tuân 
thủ điều trị, nâng cao tải lượng vi rút HIV và 
giảm tỷ lệ tử vong.3 Chính vì thế, lồng ghép điều 

trị nghiện chất dạng thuốc phiện và điều trị HIV 
đã được nhiều tổ chức khuyến khích triển khai.4 
Nhiều bằng chứng cho thấy lồng ghép điều trị 
thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện và HIV 
giúp giảm thủ tục hành chính, kiểm soát tốt hơn 
tương tác thuốc, tuân thủ điều trị, giảm sự kỳ thị 
đối với tình trạng HIV và giảm chi phí.5,6

Tại Việt Nam, chương trình điều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện bằng Methadone đã 
được triển khai ở Việt Nam từ năm 2008. Tính 
đến cuối năm 2017, đã có 294 cơ sở điều trị 
và gần 52.818 bệnh nhân.7 Chương trình 
Methadone đem lại nhiều kết quả tích cực,8 tuy 
nhiên, việc đi uống thuốc hàng ngày, thời gian 
uống không phù hợp, và thiếu phương tiện đi 
lại là những rào cản hạn chế việc tiếp cận và 
duy trì điều trị. Đây không phải là khó khăn của 
riêng chương trình Methadone ở Việt Nam mà 
cũng là thách thức ở nhiều quốc gia khác9 cần 
có những mô hình mới để mở rộng dịch vụ và 
tiếp cận điều trị nghiện chất song song với điều 

Từ khóa: HIV/AIDS, lồng ghép điều trị, điều trị nghiện chất, Suboxone
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trị ARV cho người tiêm chích ma túy. Trong bối 
cảnh đó, buprenorphine với các ưu thế như ít 
tương tác thuốc với ARV, nguy cơ quá liều thấp 
và thời gian uống linh hoạt đã được điều trị lồng 
ghép tại cơ sở y tế như chăm sóc sức khỏe 
ban đầu và cơ sở điều trị HIV.10 Chủ trương 
lồng ghép điều trị nghiện chất và điều trị ARV 
đã được triển khai với mô hình lồng ghép như 
cùng địa điểm cùng đội ngũ cán bộ y tế (Nam 
Từ Liêm); cùng địa điểm nhưng khác cán bộ 
y tế (Hoàng Mai, Long Biên), cùng cán bộ y tế 
nhưng khác địa điểm (Đống Đa).11,12 Việc cắt 
giảm nguồn tài trợ nước ngoài, một mặt đòi 
hỏi các dịch vụ y tế này cần phải lồng ghép để 
đương đầu với vấn đề kinh phí nhưng mặt khác 
cũng làm cho việc lồng ghép trở nên phức tạp 
hơn khi phải chuyển đổi dịch vụ điều trị HIV 
sang hình thức thanh toán bảo hiểm và đồng 
chi trả cùng với bệnh nhân.11

Với mục tiêu tăng tiếp cận điều trị nghiện 
chất và đánh giá mô hình điều trị khác nhau 
nhằm cải thiện hiệu quả và mở rộng điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện và điều trị ARV, 
chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Đánh giá mô 
hình điều trị bằng Suboxone tại cơ sở điều trị 
HIV ngoại trú trên bệnh nhân HIV nghiện các 
chất ma túy dạng thuốc phiện ở Hà Nội” từ 
2016 - 2019. Chúng tôi tuyển chọn 200 bệnh 
nhân HIV nghiện các chất dạng thuốc phiện 
đồng ý điều trị nghiện chất bằng suboxone tại 
cơ sở điều trị ngoại trú HIV (OPC) trên địa bàn 
Hà Nội. Bệnh nhân sẽ được theo dõi 12 tháng, 
phỏng vấn với bộ câu hỏi thiết kễ sẵn tại thời 
điểm 0 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. 
Bệnh nhân được lấy máu xét nghiệm tải lượng 
vi rút tại thời điểm 0 tháng, 6 tháng và 12 tháng. 
Nghiên cứu định tính được tiến hành song song 
với mục đích tìm hiểu thuận lợi và thách thức 
của bệnh nhân và cán bộ y tế đối với việc lồng 
ghép điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 
bằng suboxone tại OPC.   

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu gồm có 2 nhóm: 1) 
Nhóm Cán bộ Y tế (24 cán bộ) bao gồm cán bộ 
lãnh đạo cơ sở, bác sỹ, y tá, tư vấn viên và cán 
bộ cấp phát thuốc; 2) Nhóm bệnh nhân tham 
gia nghiên cứu (23 bệnh nhân). 

Cách thức tuyển chọn đối tượng tham gia 
nghiên cứu: Tất cả cán bộ y tế tham gia vào 
nghiên cứu đều được mời phỏng vấn sâu. 
Bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên 6 bệnh 
nhân tham gia nghiên cứu mỗi cơ sở.  

3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp định 

tính, thông tin thu thập qua các cuộc phỏng vấn 
sâu đối tượng nghiên cứu. Các cuộc phỏng vấn 
này được thực hiện 2 lần: phỏng vấn lần 1 vào 
thời điểm bắt đầu can thiệp và phỏng vấn lần 2 
tại thời điểm kết thúc can thiệp. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện tại 4 cơ sở điều 

trị HIV ngoại trú Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, 
Long Biên và Đống Đa trên địa bàn thành phố 
Hà Nội từ 2016 - 2019. 

Nội dung thu thập
Đối với nhóm cán bộ y tế tập trung vào 

1) thực trạng tình hình điều trị HIV và điều 
trị nghiện chất; 2) những thay đổi của phòng 
khám khi cung cấp dịch vụ điều trị nghiện bằng 
Suboxone; 3) những thuận lợi và thách thức khi 
lồng ghép hai loại thuốc điều trị; 4) kế hoạch mở 
rộng lồng ghép dịch vụ điều trị HIV và nghiện 
chất trong tương lai. 

Đối với nhóm bệnh nhân tập trung vào các 
nội dung 1) Trải nghiệm đối với tình trạng nhiệm 
HIV và điều trị ARV; 2) trải nghiệm đối với việc 
điều trị nghiện chất (bao gồm những khó khăn 
trong quá trình tiếp cận dịch vụ điều trị nghiện); 
3) Những thách thức và sự hỗ trợ trong quá 
trình điều trị nghiện chất. 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

201TCNCYH 128 (4) - 2020

3. Xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm ATLAS.TI 8.0 để mã hóa 

và phân tích các dữ liệu định tính.  

4. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được Hội đồng xét duyệt các 

nghiên cứu Y sinh học của Trường Đại học Y 
Hà Nội thông qua theo chứng nhận chấp thuận 
số 134 ngày 29/10/2013. Đối tượng tham gia 
hoàn toàn tự nguyện và đồng ý ghi âm cuộc 
phỏng vấn. Các thông tin cá nhân của đối 
tượng nghiên cứu đều được loại bỏ và mã hóa 
trước khi tiến hành phân tích.  

II. KẾT QUẢ
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Nhóm bệnh nhân phần lớn có độ tuổi dưới 
40 (chiếm hơn 69%), trình độ học vấn chủ yếu 
là trung học cơ sở và trung học phổ thông với 
78,26% và chưa lập gia đình (39,13%) Hơn một 
nửa đối tượng không có việc làm (65,22%), chủ 
yếu là lao động tự do hoặc tham gia phụ giúp 
vào công việc buôn bán của gia đình. Thời gian 
sử dụng ma tuý dao động từ 5 -  trên 10 năm 
trong đó 56,52% sử dụng trên 10 năm. 

Bảng 1. Một số đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm n = 23 %
Độ tuổi 

 < 35 9 39,13
36 - 40 7 30,43
 > 40 7 30,43
Tình trạng hôn nhân

Chưa lập gia đình 9 39,13
Ly dị hoặc ly thân 6 26,09
Đã kết hôn 7 30,43
Góa 1 4,35
Trình độ học vấn 

Tiểu học  3 13,04
Trung học cơ sở 9 39,13
Trung học phổ thông 9 39,13
Trung cấp, cao đẳng, đại học 2 8,70
Tình trạng việc làm

Có việc làm 8 34,78
Thất nghiệp 15 65,22
Thời gian sử dụng ma túy 

 < 5 năm 1 4,35
5 - 10 năm 9 39,13
 > 10 năm 13 56,52
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Cán bộ y tế, bao gồm lãnh đạo cơ sở (4 
người) bác sỹ (8 người) và cán bộ tư vấn (4 
người), y tá (4 người), dược sỹ (4 người) đều 
có thời gian công tác tại các cơ sở điều trị 
methadone và OPC ít nhất một năm và tham 
gia vào triển khai điều trị suboxone tại cơ sở. 

2. Những lợi ích của hình thức lồng ghép 
điều trị

Do đặc thù dịch HIV ở Việt Nam tập trung 
chủ yếu ở nhóm tiêm chích ma túy, việc lồng 
ghép điều trị nghiện chất và điều trị HIV được 
cán bộ y tế và bệnh nhân đánh giá là tích cực 
trên các khía cạnh như cải thiện mối quan hệ 
giữa cán bộ y tế và bệnh nhân, được chăm sóc 
sức khỏe toàn diện và thuận tiện đi lại cho bệnh 
nhân trong quá trình điều trị. 

Đối với mô hình lồng ghép, bệnh nhân và 
cả cán bộ y tế đều cảm thấy mối quan hệ và 
trao đổi giữa cán bộ y tế và bệnh nhân dễ dàng 
hơn, bệnh nhân không cần che dấu tình trạng 
sử dụng chất của mình. 

“Trước đây thì đi lấy thuốc thì em muốn lấy 
thuốc xong rồi về nhưng từ khi em điều trị thuốc 
ngậm (Suboxone) tại đây thì em trò chuyện với 
cán bộ y tế nhiều hơn…ngoài những chuyện 
liên quan đến điều trị nghiện và HIV thì các chị 
ấy hỏi thăm công việc, gia đình thì mình thấy 
gần gữi hơn, có điều gì không hiểu thì dễ dàng 
hỏi các chị. Em chưa đến uống thuốc thì các chị 
ấy cũng gọi điện nhắc nhở” (Nam bệnh nhân 
35 tuổi)

Mình điều trị ở đây cả hai, giao tiếp với các 
anh chị bác sỹ và y tá hàng ngày, thì mình cũng 
cảm thấy gần gũi hơn là lâu lâu mới gặp nhau, 
mình nói chuyện cở mở hơn, không cần che 
dấu việc sử dụng. (Nữ bệnh nhân 41 tuổi)

Một mặt tích cực nữa đối với bệnh nhân 
trong quá trình điều trị lồng ghép mà cán bộ y 
tế và bệnh nhân đánh giá cao đó chính là được 
điều trị nghiện chất và điều trị ARV toàn diện 
hơn. Cán bộ y tế có thể hiểu tổng quát về tiến 

triển điều trị và kết quả xét nghiệm được sử 
dụng hai hình thức điều trị của bệnh nhân.   

“Đặc điểm của bệnh nhân này là bệnh nhân 
rất sợ lấy máu, và ven của họ cũng hỏng nên 
rất khó lấy máu nếu như thế nên rất thuận lợi là 
mình có thể sử dụng một số kết quả xét nghiệm 
cho cả hai hình thức điều trị (điều trị nghiện chất 
và ARV). Vừa tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, 
vừa thuận tiện cho mình. Bác sỹ dễ dàng nắm 
bắt được thông tin của bệnh nhân để có những 
điều chỉnh trong quá trình điều trị” (Y tá cơ sở 
OPC, 37 tuổi)

“Ví dụ như mình điều trị ở đây, cá kết quả xét 
nghiệm hàng quý thì các bác sỹ theo dõi được 
cho mình, tất cả có trong hồ sơ. Bác sỹ hiểu 
được tình hình cả hai loại điều trị của mình. Ví 
dụ như mình dùng thuốc điều trị nghiện thì có 
ảnh hưởng thuốc điều trị ARV như thế nào, thì 
đó là cái lợi thế của lồng ghép” (Bệnh nhân 32 
tuổi)

Đối với bệnh nhân, lồng ghép điều trị rất 
thuận tiện cho họ trong việc đi lại cũng như tiếp 
cận đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. 

“...Điều trị cùng một nơi mình vừa đi uống 
ngậm thuốc, vừa lấy thuốc ARV hoặc hoặc là có 
vấn đề gì đấy cần tư vấn này, hoặc là cần khám 
vấn đề sức khỏe khác, thì hàng ngày mình đến 
một cái địa điểm, thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều” 
(Bệnh nhân 42 tuổi).

3. Những thách thức đối với việc triển khai 
mô hình lồng ghép 

Quá trình lồng ghép điều trị nghiện chất tại 
cơ sở điều trị HIV cũng gặp rất nhiều thách thức 
liên quan đến kiến thức và kỹ năng điều trị, quá 
tải công việc, cơ sở vật chất và sự kỳ thị.  

Khi triển khai can thiệp, tất cả cán bộ y tế đã 
được tập huấn, những kiến thức này chưa đủ 
để giải quyết hết những vấn đề nảy sinh trong 
quá trình lồng ghép. 

“Thời gian đầu triển khai bọn em cũng khá 
lúng túng, khởi liều cho bệnh nhân rất khó khăn. 
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Bệnh nhân rất sợ hội chứng cai có bệnh nhân 
thì cố gắng hợp tác nhưng cũng có bệnh nhân 
người ta không vượt qua được. Mình vừa làm 
vừa học” (Bác sỹ điều trị 26 tuổi) 

Trong quá trình triển khai, cán bộ y tế gặp 
nhiều thách thức đối với những bệnh nhân có 
độ dung nạp cao hay bệnh nhân sử dụng đa ma 
túy. Bác sỹ cũng như tư vấn viên cảm thấy lúng 
túng khi xử trí những trường hợp này.

“Như bệnh nhân D bọn em cũng đã tiến hành 
tăng liều tối đa cho bệnh nhân nhưng bệnh 
nhân vẫn kêu mệt và bệnh nhân bảo là đến tầm 
chiều tối là bệnh nhân đã có cảm giác vật vã, 
mệt mỏi nên bệnh nhân vẫn cứ tiếp tục sử dụng 
ma túy. Bọn em cũng tư vấn nhiều cho bệnh 
nhân rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn dùng ma túy. 
Nhiều bệnh nhân cũng kêu mệt lắm nhưng mà 
bọn em cũng phải hỏi kỹ xem là bệnh nhân mệt 
như thế nào, mệt do chưa đủ liều hay là mệt do 
phải đi làm đêm làm ca để có hướng điều chỉnh 
trong quá trình điều trị” (Bác sỹ điều trị, 28 tuổi)

“Bệnh nhân nghiện họ có đời sống đa dạng 
và phức tạp: có anh thì sử dụng đá, tư vấn kiểu 
gì không bỏ; có anh thì phải đi trốn nợ, hôm 
uống hôm không, có anh thì không có việc làm, 
có anh, trong quá trình tư vấn bọn em cũng phải 
tìm hiểu thật kỹ” (Cán bộ tư vấn OPC, 31 tuổi)

Lồng ghép điều trị nghiện tại OPC tạo nên 
những áp lực về mặt nhân lực và công việc. 
Mặc dù, lồng ghép dịch vụ được xem là một 
biện pháp tối ưu để tối đa việc sử dụng nhân 
lực trong bối cảnh cắt giảm kinh phí, nhưng 
trong bối cảnh mỗi OPC cơ cấu 4 - 6 nhân viên, 
điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân, lồng ghép 
điều trị nghiện cũng tạo sức ép cho cán bộ y tế.  

“Với khối lượng phòng khám của cô là hơn 
700 bệnh nhân, bây giờ chuyển sang thanh 
toán bảo hiểm nữa, thời gian mình làm giấy tờ 
thủ tục để thanh toán rất mất thời gian. Rồi các 
công việc khác của trung tâm, rất nhiều báo cáo 
khác nhau. Mà nhân lực đang ngày càng có xu 

hướng giảm đi chứ không có tăng thêm. Thế 
nên khi lồng ghép, số lượng bệnh nhân đông 
quả thực cũng rất thách thức, hơn nữa bệnh 
nhân còn uống thuốc ngày thứ 7 và chủ nhật, 
nên cán bộ phòng khám cắt cử nhau trực thêm 
vào ngày cuối tuần. (Bác sỹ điều trị, 60 tuổi) 

Cơ sở vật chất tại OPC cũng là một thách 
thức khi lồng ghép điều trị nghiện chất. Cần có 
khu vực chuyên biệt bảo quản thuốc và phòng 
tư vấn riêng để đảm bảo bí mật thông tin trong 
quá trình tư vấn. 

“Tại cơ sở của cô đây phòng ốc cũng không 
đảm bảo an ninh, các điều kiện chuyên biệt (độ 
ẩm, nhiệt độ) để bảo quản thuốc điều trị nghiện 
không có nên cô đành phải gửi thuốc Suboxone 
trên phòng dược của cơ sở methadone.” (Bác 
sỹ điều trị tại OPC, 60 tuổi). 

“Nếu mà lông ghép lâu dài thì cơ sở cũng 
phải xin thêm một phòng để bệnh nhân có chỗ 
ngồi ngậm thuốc, có nơi riêng tư sử dụng tư vấn 
cho bệnh nhân. Chứ phòng tư vấn của bệnh 
nhân ARV cũng phải sử dụng thường xuyên, mà 
những ngày tái khám bệnh nhân lại rất đông” 
(Bác sỹ trưởng phòng khám OPC, 52 tuổi)

Lo sợ bị kỳ thị, lộ bí mật tình trạng nhiễm 
HIV của mình cũng khiến cho bệnh nhân đặc 
biệt là bệnh nhân trẻ tuổi hoặc những bệnh 
nhân chưa lộ tình trạng nhiễm HIV không cảm 
thấy thoải mái tham gia điều trị nghiện tại OPC.

“….Thời gian đầu anh lên đây điều trị anh 
rất sợ vì ngày nào mình cũng phải đi uống 
thuốc thì tránh sao được gặp người này người 
kia. Khi đến đây điều trị, anh phải bịt kín hết, 
rồi chọn giờ vắng như buổi trưa. Cán bộ y tế 
ở đây cũng tạo điều kiện thì anh có thể uống 
thuốc cuối hoặc sau giờ làm”(Bệnh nhân điều 
trị Suboxone, 45 tuổi).  

“Khi mình đến đây (OPC) thì người ta sẽ biết 
mình nhiễm HIV, hơn nữa chỉ có những người 
ngậm thuốc là người có HIV, em cũng đã chọn 
cơ sở này xa nhà của em, nhưng vẫn lo lắng 
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nhỡ gặp người quen và bị lộ thông tin của mình” 
(Bệnh nhân điều trị Suboxone, 35 tuổi). 

III. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố 

thuận lợi và thách thức đóng góp hữu ích đối 
với tiến hành và mở rộng chương trình lồng 
ghép điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và 
điều trị ARV tại Việt Nam.   

Mô hình lồng ghép được đánh giá là giúp 
cải thiện mới quan hệ giữa cán bộ y tế và bệnh 
nhân, bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn khi 
chia sẻ tình hình điều trị cũng như câu chuyện 
hàng ngày với cán bộ y tế. Các nghiên cứu 
trước đây về mối quan hệ và trao đổi giữa bệnh 
nhân và cán bộ y tế đều cho thấy rằng đối với 
cơ sở lồng ghép thì việc trao đổi với cán bộ y tế 
về tình trạng nghiện chất tốt hơn so với mô hình 
không lồng ghép.12 Ngoài ra, mô hình lồng ghép 
giúp cho chăm sóc sức khỏe bệnh nhân toàn 
diện hơn. Một nghiên cứu về lồng ghép điều trị 
giữa điều trị methadone và ARV tại Việt Nam 
năm 2014 - 2015 cũng cho kết quả tương tự, 
lồng ghép giúp cán bộ y tế giám sát tốt hơn tiến 
trình điều trị HIV và điều trị nghiện chất để đảm 
bảo cung cấp cho bệnh nhân các dịch vụ tư vấn 
và liều lượng thuốc phù hợp.5 Nghiên cứu về 
lồng ghép điều trị buprenorphine/naloxone tại 
Mỹ từ năm 2004 - 2009, Egan và cộng sự chỉ 
ra rằng lồng ghép điều trị thuận lợi cải thiện kết 
quả điều trị nghiện chất và điều trị HIV, bệnh 
nhân cảm thấy được chăm sóc sức khỏe toàn 
diện hơn13. Bên cạnh đó, mô hình lồng ghép 
điều trị được nhiều nghiên cứu đánh giá là 
thuận tiện và giảm quá trình đi lại tiếp cận các 
dịch vụ sức khỏe của bệnh nhân.13,5  

Nhưng mặt khác, lồng ghép điều trị cũng đặt 
ra những trở ngại đòi hỏi cần phải giải quyết để 
có thể giúp mô hình lồng ghép phát huy hiệu 
quả trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bệnh 
nhân. Kiến thức được đào tạo không đáp ứng 
hết thực tế triển khai cung cấp dịch vụ điều trị 

mới không chỉ là trở ngại đối với mô hình lồng 
ghép ở Việt Nam.5 Mô hình lồng ghép điều trị 
HIV và Methadone ở Trung quốc năm 2014 
cho thấy đào tạo ngắn hạn trước khi lồng ghép 
chưa đầy đủ giúp cán bộ y tế gải quyết được 
các vấn đề nảy sinh trong quá trình điều trị và 
đối phó với tác dụng phụ của bệnh nhân.14 Điều 
này dẫn đến các yêu cầu cần có các hỗ trợ kỹ 
thuật thường xuyên và đào tạo thông qua thực 
hành cho các nhân viên cơ sở lồng ghép nhằm 
đáp ứng với thực tế điều trị5. Ngoài ra, quá tải 
công việc và nguồn nhân lực hạn chế là thách 
thức lớn đối với việc triển khai lồng ghép điều 
trị,5 tuy nhiên việc thiếu chỉ tiêu biên chế, chế độ 
lương chưa thỏa đáng và môi trường làm việc 
nguy cơ là những hạn chế trong việc bổ sung 
nguồn nhân lực tại cơ sở lồng ghép điều trị.5 
Đảm bảo đủ cơ sở vật chất như phòng ốc an 
toàn chất lượng để bảo quản thuốc hay thiếu 
các phòng tư vấn riêng tư là trở ngại không chỉ 
ở mô hình lồng ghép tại Việt Nam mà cũng là 
thách thức ở các quốc gia khác.14 Đảm bảo đầy 
đủ phòng riêng sẽ giúp tránh tình trạng lộ thông 
tin điều trị và hạn chế sự kỳ thị đối với bệnh 
nhân.  

 Kỳ thị và phân biệt đối xử với những người 
nhiễm HIV nghiện ma túy có thể khiến cho bệnh 
nhân không muốn tiếp cận và tiếp cận sớm dịch 
vụ điều trị và ảnh hưởng đến duy trì điều trị 
của bệnh nhân15,11 Để có thể khuyến khích bệnh 
nhân tham gia điều trị mô hình lồng ghép cần 
có loại bỏ rào cản kỳ thị đối với người nhiễm 
HIV thông qua thiết lập một môi trường điều trị 
thân thiện và hỗ trợ bệnh nhân kiến thức và kỹ 
năng giải quyết vấn đề kỳ thị,16 ngoài việc cải 
thiện điều kiện cơ sở vật chất.  

IV. KẾT LUẬN
Mô hình lồng ghép điều trị nghiện bằng 

Suboxone tại OPC mở ra lựa chọn mới cho 
bệnh nhân trong tiếp cận điều trị nghiện chất. 
Mô hình lồng ghép cũng tỏ ra hiệu quả trên 
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những phương diện như cải thiện mối quan 
hệ giữa cán bộ y tế và bệnh nhân, bệnh nhân 
được chăm sóc toàn diện hai loại điều trị và 
thuận tiện cho việc đi lại và tiếp cận dịch vụ sức 
khỏe. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng mô hình 
lồng ghép cần cung cấp đào tạo nâng cao năng 
lực và hỗ trợ kỹ thuật đối với cán bộ y tế, giải 
quyết tình trạng quá tải công việc, trang thiết bị 
cơ sở vật chất, và vấn đề kỳ thị.  
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Summary
INTEGRATED MODEL OF OPIOID SUBSTITUTION TREATMENT 

WITH SUBOXONE AT HIV OUTPATIENT CLINIC IN HANOI: 
PERSPECTIVE FROM PROVIDERS AND PATIENTS

This is a qualitative research to describe the advantages and challenges from patients and 
health care professionals perspective in the integration of suboxone treatment at outpatient 
HIV clinics at Hanoi.  In - depth interviews with healthcare worker group (24 staff) and patient 
group (23 patients) are conducted at 4 HIV outpatient clinics in Hanoi. Results of the analysis 
shown that the integrated model is effective in some aspects such as improving the relationship 
and communication between health workers and patients, providing comprehensive care in 
both ARV and substitution treatment, and convenience for accessing health care service. In 
contrast, the integrated model faces challenges such as staff’s capacity in treatment knowledge 
and skills, works overload, facilities and eqquipment, and stigma. The findings of this study 
contribute to improving service quality, maintenance and scale up the model in the future.

Keywords: HIV/AIDS, integrated service, substance use treatment, suboxone
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