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3TC

Lamivudin

ABC

Abacavir

ADR

Phản ứng có hại của thuốc

AIDS

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immune
Deficiency Syndrome)

ALAT

Alanin aminotransferase

AZT

Zidovudin

CBYT

Cán bộ y tế

d4T

Stavudin

ĐTNC

Đối tƣợng nghiên cứu

ĐTV

Điều tra viên

EFV

Efavirenz

GĐLS

Giai đoạn lâm sàng

HBV

Virus viêm gan B (Hepatitis B virus)

HCV

Virus viêm gan C (Hepatitis C virus)

HIV

Virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngƣời (Human
Immunodeficiency Virus)

LPV/r

Lopinavir/ritonavir

NNRTI

Thuốc ức chế enzym sao chép ngƣợc không nucleosid (Nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor)

NRTI

Thuốc ức chế enzym sao chép ngƣợc nucleosid (Nucleoside reversetranscriptase inhibitor)

NTCH

Nhiễm trùng cơ hội

NVP

Nevirapin

PI

Thuốc ức chế protease (Protease inhibitor)

PKNT

Phòng khám ngoại trú

TB

Tế bào
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Tế bào lympho T mang phân tử CD4

TDF

Tenofovir

TDKMM

Tác dụng không mong muốn

TTĐT

Tuân thủ điều trị

THPT

Trung học phổ thông

WHO

Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization )
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ĐẶT VẤN ĐỀ
HIV là tên viết tắt của virus gây ức chế hệ miễn dịch ở ngƣời - Human
Immunodefficiency Virus. Khi hệ thống miễn nhiễm bị suy giảm nặng, các virus, vi
khuẩn, nấm và ký sinh trùng sẽ xâm nhập cơ thể, gây nhiễm trùng cơ hội và bệnh
Nhiễm HIV ở ngƣời đƣợc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xem nhƣ là đại dịch. Việc
chủ quan đối với HIV càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ở Việt Nam, chƣa
từng có dịch bệnh nào lây lan rộng khắp và kéo dài nhƣ dịch HIV/AIDS. Tính đến
30/9/2017, cả nƣớc có 208.371 ngƣời nhiễm HIV đang còn sống đƣợc báo cáo,
trong đó có 90.493 bệnh nhân AIDS còn sống và đã có 91.840 ngƣời chết do AIDS.
Trong số ngƣời nhiễm HIV đƣợc báo cáo chỉ có khoảng 80% số trƣờng hợp theo
dõi và quản lý đƣợc [6].
Ngày nay với sự không ngừng gia tăng số ngƣời nhiễm HIV và số ngƣời
chuyển sang giai đoạn AIDS, công tác chăm sóc và điều trị ngƣời nhiễm HIV/AIDS
ngày càng trở nên cấp thiết. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng tính đến thời điểm
hiện tại y học vẫn chƣa tìm ra đƣợc phƣơng thuốc loại bỏ hoàn toàn HIV ra khỏi
ngƣời bệnh. Để chống lại sự nhân lên của HIV và kéo dài cuộc sống cho ngƣời
bệnh, vũ khí duy nhất hiện nay là thuốc kháng retro virus (ARV). Những nghiên
cứu gần đây cho thấy điều trị ARV cho ngƣời nhiễm HIV là liệu pháp dự phòng lây
nhiễm tốt, làm giảm tử vong do AIDS và cả các bệnh liên quan đến AIDS trên toàn
cầu từ 1,5 triệu năm 2010 xuống còn 1,1 triệu vào năm 2015. Cuối năm 2015, số
bệnh nhân đƣợc điều trị ARV là 106.423 ngƣời, đạt 42% số nhiễm HIV trong cộng
đồng. Điều trị ARV là quá trình liên tục kéo dài suốt cuộc đời và đòi hỏi sự tuân thủ
điều trị tuyệt đối [1]. Qua đó giúp duy trì nồng độ thuốc ARV trong máu nhằm ức
chế tối đa sự nhân lên của HIV, đủ thời gian cho phép hệ miễn dịch đƣợc phục hồi,
từ đó phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cải thiện chất lƣợng sống cho ngƣời
bệnh và tăng tỷ lệ sống sót [1], [9].
Tại Yên Bái tính đến ngày 16/11/2017, số ngƣời nhiễm HIV còn sống của tỉnh
đã lên tới 5.725 ngƣời, trong đó số bệnh nhân AIDS còn sống là 4.227 ngƣời, và đã
có 1.498 ngƣời tử vong do AIDS. Tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV tại tỉnh là
1
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nhân chuyển sang giai đoạn AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome)[46].

2.083 ngƣời [24]. Tình hình số lƣợng bệnh nhân điều trị ngày một tăng và nhiều
bệnh nhân thƣờng xuyên đi lao động ở tỉnh ngoài gây không ít trở ngại cho ngƣời
bệnh trong việc tiếp cận điều trị và tuân thủ điều trị.
Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Khảo sát tình
ngoại trú điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Trấn Yên - Yên Bái” với các mục
tiêu sau:
Mục tiêu 1: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV trên bệnh nhân điều trị
HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS - Trung tâm Y tế Trấn Yên
- Yên Bái.
Mục tiêu 2: Đánh giá tình hình tuân thủ của bệnh nhân đối với điều trị ARV
tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Trấn Yên -Yên Bái
và xác định các yếu tố liên quan.
.

2
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hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.
1.1.1.

Tổng quan về HIV/AIDS
Đặc điểm dịch tễ HIV/AIDS

1.1.1.1. Đặc điểm dịch tễ HIV trên thế giới
(ngƣời lớn khoảng 35,1 triệu, phụ nữ khoảng 18,2 triệu, trẻ em dƣới 15 tuổi
khoảng 1,8 triệu), số ngƣời nhiễm mới HIV trong năm 2017 là 1,8 triệu (ngƣời lớn
1,6 triệu, trẻ em dƣới 15 tuổi khoảng 180.000 ngƣời), số tử vong do AIDS trong
năm 2017 là 940.000 ngƣời (ngƣời lớn khoảng 830.000 ngƣời, trẻ em dƣới 15 tuổi
khoảng 110.000 ngƣời) [54].
1.1.1.2. Đặc điểm dịch tễ HIV tại Việt Nam
- Đặc điểm dịch tễ bệnh HIV tại Việt Nam [6]
Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên cả nƣớc đã xét nghiệm phát hiện mới
6.883 trƣờng hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 3.484
trƣờng hợp, số bệnh nhân tử vong là 1.260 trƣờng hợp. So sánh với số liệu năm
2016, số trƣờng hợp nhiễm HIV phát hiện mới giảm 1,1%, số bệnh nhân AIDS
giảm 39%, và ngƣời nhiễm HIV tử vong giảm 15%.
- Tình hình điều trị HIV tại Việt Nam [6]
Điều trị ARV đƣợc triển khai tất cả 63 tỉnh/thành phố, với 401 phòng khám
điều trị ngoại trú ARV, triển khai cơ sở cấp phát thuốc điều trị ARV tại 562 trạm y
tế, trong trại giam. Tính đến hết tháng 9 năm 2017, đã điều trị cho 122.439 bệnh
nhân, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với cuối năm 2016. Triển khai phát thuốc tại
TYT xã cho 10.499 bệnh nhân. Dự kiến đến hết năm 2017 sẽ điều trị cho khoảng
124.000 bệnh nhân.
Triển khai chuyển giao và kiện toàn các cơ sở điều trị ARV trên toàn quốc
tiến tới kê đơn điều trị ARV bằng thuốc bảo hiểm y tế từ tháng 01 năm 2018. Cho
đến tháng 12 năm 2017 đã có 271 phòng khám điều trị ngoại trú đã ký hợp đồng
bảo hiểm y tế (chiếm 67,5%), trong đó 151 phòng khám điều trị ngoại trú đã tiến
hành thanh toán các phí dịch vụ, thuốc liên quan điều trị ARV cho bệnh nhân
(chiếm 37,7%). Hiện 130 phòng khám điều trị ngoại trú chƣa ký đƣợc hợp đồng
3
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Tính đến hết năm 2017, tổng số ngƣời đang nhiễm HIV là khoảng 36,9 triệu

Bảo hiểm y tế, trong đó 43 phòng khám tại trung tâm y tế huyện 1 chức năng; 20
phòng khám tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, 25 phòng khám tại trung tâm
y tế huyện 2 chức năng; 17 phòng khám tại bệnh viện huyện; 19 phòng khám tại
bệnh viện tỉnh.
2017, số phụ nữ mang thai đƣợc xét nghiệm là 982.073 lƣợt ngƣời và phát hiện
nhiễm HIV cho 832 phụ nữ mang thai, khoảng 53% phụ nữ mang thai nhiễm HIV
đƣợc xét nghiệm trong thời k mang thai, 47% phụ nữ mang thai phát hiện trong
thời k chuyển dạ. Điều trị dự phòng HIV từ mẹ sang con cho khoảng 1.407 phụ nữ
mang thai nhiễm HIV, trong số đó khoảng 844 phụ nữ mang thai nhiễm HIV đƣợc
điều trị ARV trƣớc khi có thai. Tổng số trẻ đẻ sống từ mẹ nhiễm HIV là 1.261 trẻ
đƣợc tiếp tục điều trị dự phòng ARV. Trong số 808 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV
đƣợc làm xét nghiệm trong vòng 2 tháng sau sinh, có 15 trẻ đƣợc xét nghiệm HIV
dƣơng tính, tỷ lệ dƣơng tính là 1,87%.
Điều trị dự phòng Lao: Trong 9 tháng đầu năm 2017, số bệnh nhân nhiễm
HIV bắt đầu đƣợc điều trị dự phòng Lao bằng INH là 9.991 bệnh nhân. Các hoạt
động phối hợp chuyển gửi giữa điều trị Lao và Điều trị ARV đƣợc phối hợp chặt
chẽ giữa các cơ sở y tế, đảm bảo tất cả bệnh nhân điều trị ARV phát hiện mắc Lao
đƣợc chuyển gửi điều trị Lao.
1.1.2.

Cơ chế bệnh sinh

HIV gây tổn thƣơng các tế bào hệ miễn dịch dẫn tới các rối loạn đáp ứng miễn
dịch, trong đó TCD4 thƣờng bị tổn thƣơng đầu tiên và trầm trọng nhất. Khi HIV
xâm nhập vào tế bào TCD4, nó sẽ trực tiếp phá hủy TCD4 bằng cách làm tăng thẩm
thấu màng tế bào, gây độc tế bào; hoặc gián tiếp giết TCD4 do hình thành kháng thể
kháng lympho hoặc phản ứng chéo giữa kháng thể kháng HIV với kháng nguyên tế
bào đích. Hậu quả của quá trình này dẫn tới một loạt các rối loạn hệ thống miễn
dịch trong cơ thể bao gồm:
- Rối loạn miễn dịch qua trung gian tế bào: bệnh nhân dễ mắc các bệnh liên
quan đến đáp ứng miễn dịch nhƣ lao, viêm phổi do Pneumocytis carnii, nhiễm nấm.
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Điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Trong 9 tháng đầu năm

- Rối loạn miễn dịch dịch thể: bệnh nhân nhạy cảm với các loại nhiễm trùng
nhƣ tụ cầu, phế cầu…
- Rối loạn chức năng đại thực bào và bạch cầu mono: làm giảm khả năng
chống vi khuẩn, giảm phản ứng viêm làm cho các cơ quan có nhiều đại thực bào
- Tổn thƣơng các cơ quan tạo lympho: gây suy tủy xƣơng, làm giảm toàn bộ
hoặc từng dòng hồng cầu, bạch cầu hạt, tiểu cầu và lympho.
Với hàng loạt rối loạn trên, hệ miễn dịch của bệnh nhân sẽ dần dần bị suy
giảm. Sau một thời gian, ngƣời bệnh sẽ tiến triển thành giai đoạn hình thành hội
chứng AIDS. Khi đó, hệ miễn dịch của cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng, tạo điều
kiện cho nhiễm trùng cơ hội phát triển, cuối cùng dẫn tới tử vong [16].
Tổng quan về điều trị ARV tại Việt Nam

1.2.
1.2.1.

Mục đích và nguyên tắc điều trị

- Mục đích
+ Ngăn chặn tối đa và lâu dài quá trình nhân lên của HIV trong cơ thể
+ Phục hồi chức năng miễn dịch [5]
- Nguyên tắc điều trị
+ Phối hợp thuốc: dùng phối hợp ít nhất 3 loại thuốc ARV;
+ Điều trị sớm: điều trị ngay khi ngƣời bệnh đủ tiêu chuẩn nhằm ngăn chặn khả
năng nhân lên của HIV, giảm số lƣợng HIV trong máu và giảm phá hủy tế bào miễn
dịch;
+ Điều trị liên tục, suốt đời: ngƣời bệnh cần đƣợc điều trị ARV suốt đời và theo
dõi trong suốt quá trình điều trị;
+ Đảm bảo tuân thủ điều trị ARV: ngƣời bệnh cần thực hiện uống thuốc đúng
liều, đúng giờ, đúng cách theo chỉ định [5].
1.2.2.

Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV
Tiêu chuẩn điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV tại Việt Nam ngày càng đƣợc

mở rộng, giúp ngƣời bệnh đƣợc điều trị sớm, làm tăng mạnh số lƣợng bệnh nhân
đƣợc tiếp cận điều trị bằng ARV. Đến ngày 22/7/2015, Bộ Y tế đã có khuyến cáo
điều trị ARV cho tất cả các trƣờng hợp nhiễm HIV, không phụ thuộc số lƣợng tế
5
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nhƣ phổi, đƣờng tiêu hóa, da dễ bị nhiễm trùng cơ hội.

bào TCD4 và giai đọan lâm sàng [7]. Sự thay đổi trong các khuyến cáo của Bộ Y tế
về tiêu chuẩn bắt đầu điều trị đƣợc trình bày chi tiết trong bảng 1.1
Bảng 1.1 Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV
Tài liệu

Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV
- Ngƣời nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 4, không phụ thuộc

Quyết định số
3003/QĐ-BYT của
Bộ Y Tế ngày
19/8/2009 [1]

số lƣợng tế bào CD4
- Ngƣời nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 3 với CD4 < 350 tế
bào/mm3
- Ngƣời nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 1, 2 với CD4 <
250 tế bào /mm3
Nếu không làm đƣợc xét nghiệm CD4, chỉ định điều trị
ARV khi ngƣời nhiễm HIV ở giai đoạn lâm sàng 3, 4 .

Quyết định số

- Ngƣời nhiễm HIV có số lƣợng tế bào TCD4 ≤ 350 tế

4139/QĐ-BYT của

bào/mm3 không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng hoặc

Bộ Y Tế ngày

- Ngƣời nhiễm HIV ở giai đoạn lâm sàng 3,4 không phụ

02/11/2011 [2]

thuộc số lƣợng tế bào TCD4
CD4 ≤ 500 tế bào/mm3 hoặc
Điều trị không phụ thuộc số lƣợng tế bào CD4 trong
trƣờng hợp:
- Giai đoạn lâm sàng 3 hoặc 4 bao gồm cả mắc lao.

Quyết định số

- Có biểu hiện của viêm gan B (VGB) mạn tính nặng. -

3047/QĐ-BYT của

Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú nhiễm HIV.

Bộ Y Tế ngày

- Ngƣời nhiễm HIV có vợ/chồng không bị nhiễm HIV.

22/7/2015 [4]

- Ngƣời nhiễm HIV thuộc các quần thể nguy cơ bao gồm:
ngƣời tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ
tình dục đồng giới.
- Ngƣời nhiễm HIV ≥ 50 tuổi.
- Ngƣời nhiễm HIV sinh sống, làm việc tại khu vực miền
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Nếu có xét nghiệm CD4, chỉ định điều trị ARV khi:

Tài liệu

Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV
núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

3413/QĐ-BYT của
Bộ Y Tế ngày
22/7/2017 [7]

- Điều trị ARV cho tất cả các trƣờng hợp nhiễm HIV,
không phụ thuộc vào số lƣợng tế bào TCD4 và giai đoạn
lâm sàng.
- Ngƣời nhiễm HIV không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng
và số lƣợng tế bào CD4.
- Trẻ dƣới 18 tháng tuổi có kết quả xét nghiệm PCR lần 1
dƣơng tính hoặc có kháng thể kháng HIV dƣơng tính đồng
thời có biểu hiện sau: nấm miệng, viêm phổi nặng, nhiễm

Quyết định số
5418/QĐ-BYT của
Bộ Y Tế ngày
01/12/2017 [8]

trùng nặng hoặc có bất k bệnh lý nào của giai đoạn AIDS.
Ngừng điều trị ARV khi trẻ đƣợc xác định không nhiễm
HIV.
- Mẹ có xét nghiệm sàng lọc có kết quả phản ứng với
kháng thể kháng HIV khi chuyển dạ hoặc sau sinh hoặc
đang cho con bú: tƣ vấn và điều trị ARV ngay cho mẹ
đồng thời làm xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV. Nếu kết
quả xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV của mẹ âm tính thì
ngừng điều trị ARV.

1.2.3.

Phân loại thuốc ARV

Hiện nay trên thế giới có 5 nhóm thuốc ARV đƣợc phân chia theo tác động
của chúng lên những bƣớc khác nhau trong chu trình nhân bản của HIV trong tế bào
vật chủ, các nhóm thuốc này đƣợc tổng hợp trong bảng 1.2. Thuốc ARV đƣợc sản
xuất dƣới dạng các hoạt chất đơn độc hoặc phối hợp thuốc liều cố định bao gồm 2-3
loại thuốc trong một viên [25] .
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Quyết định số

Nhóm
Thuốc
Nhóm ức chế enzym sao chép ngƣợc tƣơng Abacavir
tự nucleosid và nucleotid (NRTI)
Didanosin
Emtricitabin
Lamivudin
Stavudin
Tenofovir
Zalcitabin
Zidovudin
Nhóm ức chế enzym sao chép ngƣợc không Delavirdin
có cấu trúc nucleosid (NNRTI)
Efavirenz
Etravirin
Nevirapin
Rilpivirin
Nhóm ức chế enzym protease (PI)
Amprenavir
Atazanavir
Cobisistat
Darunavir
Fosamprenavir
Indinavir
Lopinavir/ritonavir
Nelfinavir
Ritonavir
Saquinavir
Tipranavir
Nhóm ức chế enzym tích hợp (INSTI)
Raltegravir
Dolutegravir
Elvitegravir

Viết tắt
ABC
ddI
FTC
3TC
d4T
TDF
ddC
AZT
DLV
EFV
ETR
NVP
RPV
APV
ATV
COBI
DRV
FPV
IDV
LPV/r
NFV
RTV
SQV
TPV
RAL
DTG
EVG

Nhóm ức chế xâm nhập và ức chế hòa màng Maraviroc
MVC
(EI&FI)
Enfuvirtid
ENF
Ghi chú: Các thuốc in nghiêng đậm đang được sử dụng trong Chương trình
phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
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Bảng 1.2 Phân loại thuốc điều trị HIV/AIDS

1.2.4.

Các phác đồ điều trị ARV cho người lớn
Năm 2002, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban hành Hƣớng dẫn điều trị

HIV/AIDS đầu tiên, trong đó khuyến cáo sử dụng phác đồ phối hợp ba thuốc bao
gồm hai thuốc nhóm NRTI và một thuốc nhóm NNRTI (hoặc PI), hoặc ba thuốc
[25]. Tuy nhiên, đến năm 2010, Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo điều trị ARV
nên sử dụng phác đồ gồm một NNRTI (NVP hay EFV) và hai NRTI, trong đó một
thuốc nên là 3TC (hoặc FTC) và AZT hoặc TDF. Hƣớng dẫn cũng nhấn mạnh việc
tránh sử dụng d4T là phƣơng án ƣu tiên trong phác đồ bậc 1 do độc tính đối với ty
lạp thể đã đƣợc biết rõ [52]. Tiếp đó, lần lƣợt trong các năm 2013 và năm 2016,
WHO đã chuyển đổi khuyến cáo phác đồ ƣu tiên sang TDF/ EFV/FTC hoặc 3TC
trong các hƣớng dẫn điều trị. Phác đồ này có ƣu điểm đơn giản, ít độc tính và thuận
tiện hơn khi sử dụng (mỗi ngày 1 lần). WHO cũng khuyến cáo nên ngừng sử dụng
các phác đồ có chứa d4T hoặc chỉ sử dụng cho các ca không thể sử dụng các thuốc
ARV khác, và thời gian điều trị thuốc này nên giới hạn ngắn nhất có thể và cần theo
dõi chặt chẽ bệnh nhân [52].
Tại Việt Nam, các phác đồ điều trị HIV/AIDS cũng đã có các thay đổi tƣơng
ứng với khuyến cáo của WHO, phác đồ ƣu tiên đƣợc chuyển đổi từ AZT (hoặc
d4T)/3TC/NVP (năm 2009) sang phác đồ TDF/3TC/EFV (hoặc NVP) (năm 2011).
Sự thay đổi trong các khuyến cáo của Bộ Y tế về phác đồ điều trị đƣợc trình bày chi
tiết trong bảng 1.3
Bảng 1.3 Phác đồ điều trị HIV/AIDS theo các “Hƣớng dẫn chẩn đoán và
điều trị HIV/AIDS” của Bộ Y Tế
[1], [2], [4], [8]
Phác đồ
Phác
đồ
bậc 1

Ƣu
tiên

Năm 2009 [1]
d4T/AZT +
3TC +
NVP/ EFV

Năm 2011 [2]
TDF + 3TC +
NVP/ EFV
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Năm 2015 [4]

Năm 2017 [8]

TDF +

TDF +

3TC/FTC +

3TC/FTC +

NVP/ EFV

EFV
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nhóm NRTI. Phác đồ ƣu tiên trong thời gian này là phác đồ có chứa AZT hoặc d4T

TDF +

TDF + 3TC +

DTG

NVP/EFV

TDF +
3TC/FTC +
NVP

Thay

AZT + 3TC +

thế

NVP/ EFV

AZT +
3TC/FTC +
NVP/ EFV

AZT/ d4T +
3TC +

AZT + 3TC +
NVP

TDF/ ABC
TDF + 3TC +
Ƣu

AZT + LVP/r

tiên

ddI + ABC +

Phác

LVP/r

đồ

ddI + ABC +

bậc 2
Thay

LVP/r

AZT + 3TC +
EFV

AZT + 3TC +
LPV/r hoặc
ATV/r

TDF + 3TC+

AZT +

AZT +

3TC/FTC +

3TC/FTC +

LPV/r hoặc

LPV/r hoặc

ATV/r

ATV/r

TDF +
3TC/FTC +

TDF +
3TC/FTC +

LPV/r hoặc
LPV/r hoặc
AZT + 3TC +
LPV/r hoặc
LVP/r
ATV/r
ATV/r
ATV/r
EFV/NVP + ddI
+ LVP/r
Ghi chú: LPV/r: thuốc kết hợp lopinavir và ritonavir; ATV/r: thuốc kết hợp
atazanavir và ritonavir).
thế

1.2.5.
1.2.5.1.

Theo dõi độc tính của thuốc ARV
Một số ADR thường gặp của thuốc ARV trong phác đồ bậc 1hay dùng tại
Việt Nam

- Độc tính của TDF [8]
+ Độc tính đối với thận: TDF có thể gây rối loạn chức năng tế bào ống thận.
Xét nghiệm creatinine huyết thanh để theo dõi độc tính ở thận liên quan đến TDF
đặc biệt cho ngƣời bệnh có các yếu tố nguy cơ nhƣ tuổi cao, có tiền sử bệnh thận,
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3TC/FTC +

cao huyết áp chƣa đƣợc kiểm soát, mắc đái tháo đƣờng, sử dụng thuốc tăng cƣờng
PI (ví dụ ritonavir) hoặc các thuốc gây độc cho thận.
+ Độc tính đối với xƣơng: TDF có thể làm giảm mật độ xƣơng ở trẻ em mặc
dù hiện vẫn chƣa rõ tác động của giảm mật độ xƣơng tới sự phát triển của trẻ và
- Độc tính của một số ARV khác [8]
+ AZT: AZT có thể gây các độc tính về máu vì thế cần xét nghiệm
hemoglobin trƣớc khi điều trị, đặc biệt ở ngƣời lớn và trẻ em có cân nặng thấp, số
lƣợng CD4 thấp và bệnh HIV tiến triển.
+ NVP: NVP có thể gây phát ban và độc tính gan. Cần theo dõi chặt chẽ phản
ứng da và độc tính gan trong 18 tuần sau khi bắt đầu điều trị, đặc biệt trong vòng 6
tuần đầu.
+ EFV: độc tính chủ yếu của EFV là tác dụng lên thần kinh trung ƣơng và
thƣờng mất đi sau vài tuần.
1.2.5.2.

Các tương tác chính của thuốc ARV và cách xử trí

Các tƣơng tác thuốc của thuốc ARV và cách xử trí đƣợc trình bày trong bảng
1.4 [8].
Bảng 1.4 Tƣơng tác của thuốc ARV và cách xử trí
Thuốc

Các tƣơng tác

ARV

chính

AZT

Ribavirin và

LVP/r)

Thay thế rifampicin bằng rifabutin. Điều chỉnh
liều PI hoặc thay thế bằng ba thuốc NRTI (đối

PI tăng

(ATV/r,

Phác đồ bậc 1: Thay thế AZT bằng TDF

peginterferon alfa-2a
Rifampicin

cƣờng

Khuyến cáo điều trị

với trẻ em)
Lovastatin và

Sử dụng thuốc điều chỉnh rối loạn lipid máu

simvastatin

khác (ví dụ: pravastatin)

Thuốc tránh thai

Sử dụng thuốc tránh thai khác hoặc dùng thêm

hormon có estrogen

các phƣơng pháp tránh thai khác
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nguy cơ gãy xƣơng. Vì vậy cần theo dõi tăng trƣởng của trẻ khi dùng TDF.

Thuốc

Các tƣơng tác

ARV

chính
Methadon và

Khuyến cáo điều trị
Điều chỉnh liều methadon và buprenophin

buprenophin
Sử dụng thuốc kháng histamin khác thay thế

terfenadin

EFV

TDF

Theo dõi chức năng thận

Amodiaquin

Sử dụng thuốc kháng sốt rét khác để thay thế

Methadon

Điều chỉnh liều methadon phù hợp

Thuốc tránh thai

Sử dụng thuốc tránh thai khác hoặc dùng thêm

hormon có estrogen

các phƣơng pháp tránh thai khác

Astemizol và

Sử dụng thuốc kháng histamin khác thay thế

terfenadin

NVP

1.2.5.3.

Rifampicin

Thay NVP bằng EFV

Itraconazol và

Sử dụng thuốc chống nấm thay thế (ví dụ

ketoconazol

fluconazol)

Methadon

Điều chỉnh liều methadon phù hợp

Thất bại điều trị ARV

- Tiêu chuẩn chẩn đoán thất bại điều trị ARV [8]
Bảng 1.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán thất bại điều trị ARV
Các loại

Tiêu chuẩn chẩn đoán

thất bại
Thất bại

Xuất hiện mới hoặc tái phát các bệnh lý giai đoạn lâm sàng 4 sau

lâm sàng

điều trị ARV ít nhất 6 tháng.
CD4 giảm xuống bằng hoặc dƣới mức trƣớc khi điều trị ARV hoặc

Thất bại

CD4 liên tục dƣới 100 tế bào/mm3 ở hai lần xét nghiệm liên tiếp

miễn dịch

(cách nhau 6 tháng) và không có căn nguyên nhiễm trùng gần đây
gây giảm CD4.
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Astemizol và

Thất bại vi
rút học

Ngƣời bệnh điều trị ARV ít nhất 6 tháng có tải lƣợng HIV từ 1000
bản sao/mL trở lên ở hai lần xét nghiệm liên tiếp cách nhau 3 tháng
sau khi đã đƣợc tƣ vấn tăng cƣờng tuân thủ điều trị.

- Chẩn đoán và xử trí thất bại điều trị ARV [8]
Trƣờng hợp tải lƣợng HIV lần một trong khoảng từ 200 bản sao/mL đến dƣới 1000
bản sao/mL, xét nghiệm tải lƣợng HIV lần hai sau 3 tháng với tuân thủ điều trị mà
kết quả trên 1000 bản sao/mL thì coi nhƣ thất bại điều trị, chuyển phác đồ bậc hai
hoặc bậc ba.
Tổng quan về tuân thủ điều trị

1.3.
1.3.1.

Khái niệm, vai trò của tuân thủ điều trị đối với điều trị ARV

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tuân thủ điều trị đƣợc định nghĩa là sử dụng thuốc,
áp dụng lối sống và chế độ ăn phù hợp với hƣớng dẫn của nhân viên y tế [50]. Bộ Y
tế cũng đƣa ra định nghĩa tuân thủ điều trị thuốc ARV là việc ngƣời bệnh uống
đúng thuốc, đúng liều, đúng giờ, đúng cách theo chỉ định của thầy thuốc và làm xét
nghiệm đúng hẹn [8].
Việc tuân thủ nghiêm ngặt các liệu pháp điều trị kháng retrovirus là chìa khoá
dẫn đến giảm nguy cơ kháng thuốc, cải thiện sức khoẻ tổng thể, chất lƣợng cuộc
sống và tỷ lệ sống còn, cũng nhƣ giảm nguy cơ lây truyền HIV. Ngƣợc lại, tuân thủ
kém là nguyên nhân chính của thất bại điều trị. Đạt tuân thủ điều trị ARV là một
yếu tố quan trọng quyết định kết cục lâu dài của bệnh nhân nhiễm HIV. Sự mất
kiểm soát virus học do không tuân thủ điều trị ARV có thể dẫn tới kháng thuốc và
mất các lựa chọn điều trị trong tƣơng lai, thậm chí gây tử vong cho ngƣời bệnh [20].
Đề kháng với NNRTI và 3TC chỉ cần một đột biến đơn, ngoài ra có thể xảy ra
kháng chéo giữa NVP, EFV. Nghiêm trọng hơn, đột biến kháng thuốc có thể truyền
từ ngƣời này sang ngƣời khác thông qua các hành vi có nguy cơ cao, dẫn tới hậu
quả là thu hẹp các lựa chọn điều trị [46].
Tuân thủ điều trị ARV là trọng tâm của thành công điều trị. Các thuốc ARV
không thể loại bỏ hoàn toàn HIV ra khỏi cơ thể, mà chỉ có tác dụng ức chế sự nhân
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Thất bại điều trị đƣợc xác định khi ngƣời bệnh có thất bại về vi rút học.

lên của virus. Do đó, ngay cả khi nồng độ virus trong máu rất thấp, dƣới ngƣỡng
phát hiện của các kỹ thuật xét nghiệm hiện nay, sự sao chép của virus vẫn đƣợc diễn
ra. Bệnh nhân cần tuân thủ đầy đủ và liên tục để duy trì tác dụng ức chế virus ngay
cả khi tải lƣợng virus rất thấp. Paterson và cộng sự thấy rằng mức tuân thủ thấp hơn

[43].
1.3.2.

Phân loại tuân thủ của bệnh nhân với điều trị ARV

Hiện nay, trên lâm sàng cũng nhƣ trong các nghiên cứu, chƣa có sự đồng
thuận về chỉ tiêu phân loại tuân thủ điều trị “tốt” và “kém” nào đƣợc đƣa ra. Một số
nghiên cứu cho rằng, do tốc độ sao chép và đột biến nhanh của HIV, bệnh nhân cần
đạt mức độ tuân thủ cao để duy trì tác dụng ức chế tải lƣợng virus [42], [43]. Tuy
vậy, cho tới nay các nghiên cứu vẫn chƣa đƣa ra đƣợc đầy đủ bằng chứng về mốc
tuân thủ mục tiêu bệnh nhân cần đạt đƣợc khi điều trị ARV. Các nghiên cứu về tuân
thủ điều trị của của bệnh nhân HIV thƣờng sử dụng mốc 95% để phân loại nhóm
tuân thủ “tốt” và “kém” – đây là con số đƣợc đƣa ra theo theo kết quả thu đƣợc từ
nghiên cứu của Paterson và cộng sự. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ thực hiện trên
phác đồ chứa PI (không phối hợp ritonavir). Kết quả từ một số nghiên cứu khác cho
thấy, các phác đồ chứa NNRTI có thể đạt hiệu quả ức chế virus ở mức độ tuân thủ
từ 70% trở lên [28], [49]. Bằng chứng từ các nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ tuân
thủ cần thiết để ngăn đột biến kháng thuốc phụ thuộc vào giai đoạn điều trị, chủng
virus và hệ gen của bệnh nhân [28]. Mặc dù các phác đồ mới có hiệu quả cao hơn,
nhƣng trong giai đoạn 4 – 6 tháng đầu điều trị, bệnh nhân vẫn cần phải đạt đƣợc
mức tuân thủ gần nhƣ tuyệt đối (95-100%) [47]. Do đó, mốc 95% nêu trên vẫn có ý
nghĩa trong đánh giá tuân thủ điều trị ARV.
1.3.3.

Các phương pháp đánh giá tuân thủ điều trị

Tuân thủ điều trị là một hiện tƣợng phức tạp, và không có một biện pháp nào
là “tiêu chuẩn vàng” để theo dõi và đo lƣờng nó. Mỗi phƣơng pháp có ƣu và nhƣợc
điểm nên cần phải xem xét khía cạnh khác nhau, giữa lý thuyết và thực tế để sử
dụng chúng theo từng hoàn cảnh kinh tế và văn hóa xã hội khác nhau, đặc biệt là ở
các nƣớc có nguồn lực hạn chế.
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95% làm tăng nguy cơ nhập viện, nhiễm trùng cơ hội và giảm tác dụng ức chế virus

Điều quan trọng cần lƣu ý là công tác giám sát việc tuân thủ phải đƣợc sử
dụng nhƣ một chiến lƣợc để hỗ trợ bệnh nhân thông qua việc xác định những khó
khăn, từ đó đƣa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị chứ không phải
đổ lỗi cho bệnh nhân. Đánh giá tuân thủ điều trị là vấn đề cấp bách do sự phát triển
đặc biệt là ở các nƣớc có nguồn lực hạn chế [44].
Các phƣơng pháp đánh giá hiện nay gồm 2 nhóm: nhóm phƣơng pháp chủ
quan và nhóm phƣơng pháp khách quan.
1.3.3.1.

Phương pháp chủ quan

Nhóm phƣơng pháp chủ quan là phƣơng pháp đánh giá tuân thủ dựa vào thông
tin do bệnh nhân cung cấp. Đây là phƣơng pháp đơn giản, dễ dàng áp dụng trong
thực tế lâm sàng cũng nhƣ trong các nghiên cứu. Phƣơng pháp này yêu cầu bệnh
nhân tự báo cáo về việc tuân thủ của mình thông qua bộ câu hỏi hoặc phỏng vấn
bệnh nhân.
- Vai trò của bộ câu hỏi trong đánh giá tuân thủ điều trị ARV
Đánh giá tuân thủ điều trị bằng bộ câu hỏi phỏng vấn là phƣơng pháp đƣợc sử
dụng rộng rãi nhất để theo dõi và cả trong nghiên cứu và trong chăm sóc y tế
thƣơng quy. Phƣơng pháp này có ƣu điểm là chi phí thấp, linh hoạt, mất ít thời gian,
cần ít nhân viên, đặc biệt là trong bối cảnh lâm sàng, tạo mối quan hệ thân thiện
giữa nhân viên y tế và ngƣời bệnh, giúp cán bộ y tế có thể lắng nghe và thảo luận về
những nguyên nhân và những khó khăn, chở ngại liên quan đến quên liều và tìm các
giải pháp khả thi [44].
Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là có thể cho kết quả thiếu chính xác về
mức độ tuân thủ của bệnh nhân, tuy nhiên phƣơng pháp này vẫn đóng một vai trò
nhất định trong quá trình theo dõi điều trị của bệnh nhân trên lâm sàng, và vẫn đƣợc
sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu.
- Một số bộ câu hỏi phỏng vấn bệnh nhân
Trên thế giới đã có một số bộ câu hỏi đƣợc xây dựng để áp dụng trong nghiên
cứu cũng nhƣ thực hành lâm sàng, tuy nhiên chƣa có bộ câu hỏi nào đƣợc coi là bộ
công cụ mẫu để đánh giá tuân thủ điều trị. Các bộ câu hỏi đánh giá tuân thủ thƣờng
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của khả năng kháng virus và tác động của đại dịch trong tƣơng lai của nhân loại,

có cấu trúc gồm 2 phần chính: phần câu hỏi về tuân thủ của bệnh nhân và phần câu
hỏi về một số yếu tố có thể ảnh hƣởng tới tuân thủ.
 Phần câu hỏi về tuân thủ
Phần này thƣờng đƣợc các nghiên cứu kế thừa từ một số bộ câu hỏi sẵn có.

Visual Analog Scale (VAS), Case Adherence Index Questionnaire (CASE), Swiss
HIV, Cohort Study Adherence Questionnaire (SHCS-AQ), Adult AIDS Clinical
Trials Group instrument (AACTG).
- VAS là phƣơng pháp đánh giá tuân thủ đơn giản dựa trên thang điểm từ 0100%, bệnh nhân đƣợc yêu cầu đánh dấu vào một điểm trên đƣờng tỷ lệ tƣơng ứng
với mức độ tuân thủ của mình trong một khoảng thời gian nào đó (ví dụ 1 tháng
hoặc thậm chí là từ khi bắt đầu điều trị) [37], [45].
- Bộ câu hỏi AACTG đƣợc xây dựng bởi Adult AIDS Clinical Trials Group để
áp dụng trong các thử nghiệm lâm sàng về điều trị ARV. Tuy nhiên hiện nay nhiều
nhà khoa học đã áp dụng công cụ đánh giá tuân thủ đƣợc xây dựng trong bộ câu hỏi
này vào các nghiên cứu dịch tễ [31], [37]. Công cụ này đánh giá việc sử dụng thuốc
của bệnh nhân trong khoảng thời gian 4 ngày, bao gồm các câu hỏi về số lần bệnh
nhân đã bỏ thuốc trong từng ngày, đối với từng thuốc (một lần uống thuốc không
đầy đủ nhƣ hƣớng dẫn cũng đƣợc tính là bỏ thuốc) [30].
- Bộ công cụ SHCS-AQ bắt nguồn từ một nghiên cứu thuần tập lớn tiến hành
tại Thụy Sĩ (Swiss HIV Cohort Study). Nghiên cứu này đã sử dụng 2 câu hỏi trắc
nghiệm: “anh (chị) có thƣờng xuyên bỏ lỡ một lần uống thuốc trong vòng 4 tuần
qua không? Các lựa chọn bao gồm: hàng ngày, nhiều hơn 1 lần/tuần, 1 lần/tuần, 2
tuần một lần, 1 lần/tháng, không bao giờ” và “Trong vòng 4 tuần qua, anh (chị) có
lần nào bỏ thuốc trong khoảng thời gian trên 24 giờ không?” [35].
- CASE index gồm 3 câu hỏi: “Anh (chị) có thƣờng xuyên gặp khó khăn trong
việc uống thuốc đúng giờ hay không? Các lựa chọn bao gồm: không bao giờ/hiếm
khi/phần lớn thời gian/luôn luôn”, “Trung bình bao nhiêu ngày trong một tuần anh
(chị) lỡ mất ít nhất một lần uống thuốc? Các lựa chọn bao gồm: hàng ngày, 4-6
ngày/tuần, 2-3 ngày/tuần, 1 lần/tuần, ít hơn 1 lần/tuần, không bao giờ”; “Lần cuối
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Một số công cụ thƣờng gặp trong các nghiên cứu về tuân thủ điều trị ARV gồm:

anh (chị) bỏ lỡ một lần uống thuốc là bao giờ? Trong tuần trƣớc, 1-2 tuần trƣớc, 3-4
tuần trƣớc, 1-3 tháng trƣớc, hơn 3 tháng trƣớc, chƣa bao giờ”. Mỗi đáp án lựa chọn
sẽ tƣơng ứng với một số điểm. Sau khi bệnh nhân trả lời 3 câu hỏi, điểm số ở mỗi
câu sẽ đƣợc cộng lại và đánh giá: >10 điểm – tuân thủ tốt, ≤ 10 điểm – tuân thủ kém
Các bộ câu hỏi đều đƣa ra những câu hỏi có cấu trúc giống nhau. Điểm khác
biệt giữa các bộ câu hỏi này nằm ở thời gian hồi cứu. Các nghiên cứu có thể áp
dụng thời gian hồi cứu ngắn nhƣ 1, 3, 4, 7 ngày, hoặc thời gian hồi cứu dài nhƣ 1
tháng [45]. Thời gian hồi cứu ngắn đƣợc cho rằng sẽ làm giảm sai số nhớ lại của
bệnh nhân, nhƣng theo kết quả nghiên cứu của Lu và cộng sự, phỏng vấn bệnh nhân
về mức độ tuân thủ trong 1 tháng cho kết quả chính xác hơn trong 3 và 7 ngày [39].
Một số nghiên cứu đã tiến hành so sánh các bộ công cụ này, kết quả cho thấy
khả năng đánh giá của chúng tƣơng đƣơng nhau, không có bộ công cụ nào có hiệu
quả vƣợt trội [34], [41].
Một điểm khác biệt khác giữa các nghiên cứu về tuân thủ là cách định nghĩa
một liều thuốc đƣợc uống “đúng giờ”. CASE index định nghĩa “đúng giờ” là không
sớm hay muộn hơn 2 giờ so với lịch uống thuốc đƣợc nhân viên y tế hƣớng dẫn.
Các bộ công cụ còn lại không đƣa ra tiêu chuẩn về mặt thời gian cho việc uống
thuốc.
 Phần câu hỏi về một số yếu tố có thể ảnh hƣởng tới tuân thủ điều trị
Các bộ câu hỏi thƣờng phối hợp thu thập các thông tin để đánh giá về sự tuân
thủ điều trị và thông tin để phát hiện các yếu tố có thể ảnh hƣởng tới hành vi tuân
thủ của bệnh nhân. Một số yếu tố thƣờng đƣợc đánh giá bao gồm [32], [41]:
- Các yếu tố cá nhân
- Sử dụng rƣợu, bia, ma túy, chất gây nghiện
- Kiến thức về điều trị ARV
- Hỗ trợ của gia đình, hòa nhập với xã hội.
1.3.3.2.

Phương pháp khách quan

Nhóm phƣơng pháp đánh giá khách quan bao gồm các phƣơng pháp nhƣ sau:
- Đếm thuốc: Có thể thực hiện tại thời điểm tái khám hoặc tại thời điểm bất k
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[41].

thông qua các buổi tới thăm bệnh nhân tại nhà. Mức độ tuân thủ đƣợc đánh giá dựa
vào số thuốc còn dƣ, số thuốc đã lĩnh và liều hàng ngày. Điểm yếu của phƣơng pháp
là kết quả thu đƣợc có thể bị ảnh hƣởng khi bệnh nhân không uống thuốc mà bỏ
thuốc đi; gây bất tiện cho bệnh nhân do phải mang theo hộp thuốc mỗi lần tái khám;
hiện các buổi tới thăm tại nhà; và không đánh giá đƣợc thời điểm và cách sử dụng
thuốc của bệnh nhân [44].
- Giám sát điện tử (MEMS) đã đƣợc sử dụng để đo lƣờng tuân thủ trong các
bệnh khác nhau, đặc biệt là trong nghiên cứu với những ngƣời HIV, một ví dụ là sử
dụng thiết bị theo dõi điện tử trên nắp hộp thuốc có thể đƣợc sử dụng với hiệu quả
cao trong việc dự đoán diễn biến về tải lƣợng virus của bệnh nhân. Số lần và thời
điểm bệnh nhân mở nắp hộp thuốc sẽ đƣợc ghi lại, và đƣợc sử dụng để tính tỷ lệ
tuân thủ so với liều dùng đƣợc hƣớng dẫn. Ƣu điểm của phƣơng pháp này là tự
động có thể báo cáo khoảng cách giữa các liều, số lần mở chai và uống thuốc, tạo sự
tuân thủ cho những ngƣời tham gia do nó tạo ra thói quen quản lý việc mở chai
[44].Tuy nhiên, kết quả có thể không chính xác nếu bệnh nhân thƣờng xuyên mở
nắp hộp thuốc với mục đích khác (ví dụ: để đếm số thuốc còn lại), không uống
thuốc nhƣng vẫn mở nắp, hoặc trƣờng hợp thiết bị theo dõi bị hỏng. Mặt khác, sử
dụng phƣơng pháp này cũng đòi hỏi chi phí lớn cho việc trang bị hộp thuốc có thiết
bị theo dõi.
- Giám sát nồng độ thuốc ARV: việc giám sát nồng độ thuốc ARV trong máu
đã đƣợc coi là một biện pháp trực tiếp và khách quan để đánh giá sự tuân thủ dùng
thuốc, có thể đƣợc sử dụng cả trong phòng khám và trong nghiên cứu. Các phân
tích đƣợc thực hiện dựa trên kết quả xét nghiệm định lƣợng nồng độ thuốc trong
máu. Nồng độ thấp của thuốc ARV trong máu có liên quan chặt chẽ với thất bại
điều trị [44]. Mặc dù là một biện pháp khách quan, nhƣng phƣơng pháp này có một
số nhƣợc điểm. Một trong những nhƣợc điểm chính là các xét nghiệm máu chỉ có
thể phản ánh sự hấp thụ của thuốc trong vòng 24 giờ qua và kết quả có thể thay đổi
tùy theo các yếu tố nhƣ tƣơng tác với các thuốc khác hoặc với các loại thực phẩm
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tạo tâm lý không thoải mái cho bệnh nhân; yêu cầu nhân lực, chi phí đi lại nếu thực

nhất định. Tuy nhiên, yếu tố chính cản trở việc áp dụng chúng trên quy mô lớn là
chi phí cao, bệnh nhân phải đến cơ sở y tế hằng ngày [44].
- Đánh giá tuân thủ theo dữ liệu về việc lĩnh thuốc của bệnh nhân tại hiệu
thuốc là phƣơng pháp đơn giản, đòi hỏi chi phí thấp. Một số nghiên cứu cho thấy
với tải lƣợng virus. Tuy vậy cũng nhƣ các phƣơng pháp ở trên, nó không thể giúp
xác định bệnh nhân có uống thuốc hay không và không thể theo dõi thời điểm uống
thuốc của bệnh nhân. Mặt khác để áp dụng phƣơng pháp này, các nhà thuốc cần có
một hệ thống lƣu trữ thông tin hiệu quả. Do đó, không phải tất cả các hệ thống y tế
đều phù hợp để thực hiện phƣơng pháp này [44].
- Đánh giá dựa vào tải lƣợng virus trong máu: Tải lƣợng virus trong máu
không chỉ chịu ảnh hƣởng bởi mức độ tuân thủ của bệnh nhân. Một bệnh nhân tuân
thủ tốt vẫn có thể có tải lƣợng virus cao do kháng thuốc hoặc thuốc kém hấp thu.
Tuy nhiên, do tuân thủ điều trị kém không lập tức dẫn tới thất bại về virus học hay
miễn dịch học nên phƣơng pháp này ít khi có thể phát hiện sự tuân thủ kém của
bệnh nhân tại thời điểm xét nghiệm [44].
Để đánh giá chính xác tuân thủ điều trị của bệnh nhân các nghiên cứu rất ít khi
áp dụng một phƣơng pháp duy nhất mà thƣờng kết hợp nhiều phƣơng pháp. Cụ thể,
tải lƣợng virus thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ là kết quả để đối chiếu với kết quả thu
đƣợc từ các phƣơng pháp khác.
Tổng quan về một số nghiên cứu về tuân thủ điều trị

1.4.
1.4.1.

Tổng quan về một số nghiên cứu về tuân thủ điều trị trên thế giới

Nghiên cứu của Chesney (2000) tại Mỹ cho thấy ƣớc lƣợng có khoảng 5070% tuân thủ điều trị [30].
Nghiên cứu cắt ngang nhiều cơ sở tại Kenya trên 403 bệnh nhân trên 18 tuổi,
đánh giá tuân thủ dựa vào bộ ba câu hỏi CASE đƣa ra, kết quả cho thấy có 18%
không tuân thủ, trong dó 38% tỷ lệ không tuân thủ là do bận rộn và lãng quên [48].
Nghiên cứu của Golin và cộng sự năm 2000 trên 140 bệnh nhân đang điều trị
ARV cho kết quả: có 80% cho rằng ARV giúp ngƣời bệnh kéo dài cuộc sống, 73%
đồng ý thuốc ARV giúp nâng cao chất lƣợng sống của họ, 77% không đồng tình với
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kết quả về tuân thủ đánh giá bằng phƣơng pháp này cho mức độ tƣơng quan khá cao

quan điểm “có thể chống lại HIV mà không dùng thuốc”, 80% đồng ý rằng nếu
không uống ARV đúng liều lƣợng và đủ >95% thì HIV có thể kháng lại thuốc[36].
Hai tác giả Krain và Fitzgerald tiến hành nghiên cứu tại Haiti (2005) đã tìm ra
một số rào cản của tuân thủ điều trị ARV có liên quan đến các dịch vụ y tế, đó là: hệ
Cũng với giả thiết rằng nhân viên y tế đóng vai trò chính trong tuân thủ điều
trị của bệnh nhân, năm 2005, Malta và cộng sự tiến hành phỏng vấn sâu 40 nhân
viên y tế làm việc tại 6 trung tâm y tế ở Rio de Janeiro (Brazil) đã thấy rằng: nhân
viên y tế có nhiều kinh nghiệm điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, có mối quan hệ tốt và
kỹ năng nói chuyện với bệnh nhân, phát hiện các rào cản của bệnh nhân, có kỹ năng
tƣ vấn tuân thủ tốt và hiệu quả của các dịch vụ sẵn có - là những yếu tố tích cực làm
tăng cƣờng khả năng tuân thủ của bệnh nhân [40].
1.4.2.

Tổng quan về một số nghiên cứu về tuân thủ điều trị trên bệnh nhân
người lớn tại Việt Nam

Tại Việt Nam nhiều tác giả đã tiến hành đánh giá tuân thủ điều trị, trong đó:
Nghiên cứu của Võ Thị Năm và cộng sự (2009) tại thành phố Cần Thơ cho kết
quả 77% bệnh nhân đã tuân thủ điều trị trong vòng một tháng vừa qua [17]. Với
cùng khoảng thời gian đánh giá, nghiên cứu của Hoàng Đức Dƣơng (2017) tại tỉnh
Yên Bái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân cho kết quả 91,47% bệnh nhân đạt mức
độ tuân thủ tốt, 4,65% bệnh nhân đạt mức độ tuân thủ trung bình và 3,88% bệnh
nhân tuân thủ kém [11].
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuyên (2017) tại Bắc Giang cho kết quả: Tỷ lệ
tuân thủ điều trị trong vòng 7 ngày trƣớc thời điểm phỏng vấn đạt 68,4% [27] . Với
cùng khoảng thời gian đánh giá, nghiên cứu tại Ninh Bình (2012) cho kết quả tỷ lệ
TTĐT thuốc ARV trong tuần qua là 65,1% [18] .
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thống cung ứng thuốc chƣa tốt, nhiều nhân viên y tế chƣa đƣợc đào tạo [38].

1.5.

Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuân thủ điều trị ARV
Bảng 1.6 Các yếu tố làm giảm tỷ lệ tuân thủ điều trị ARV

tuân thủ điều trị
Nam

[29], [30]

Trẻ tuổi

[29], [30]

Học vấn Thấp

[17], [27], [30]

Nhân khẩu Còn chƣa suy giảm sức
học

khỏe

Yếu tố cá nhân

Tài liệu tham khảo

[30]

Ngƣời da màu

[30]

Ngƣời có gia đình

[17]

Sử dụng rƣợu, bia

[13],[27]

Yếu tố về Dùng phác đồ bậc 1 để
điều

trị điều trị

[15]

ARV
Yếu tố về Sự thiếu hiểu biết về
kiến
điều

thức thuốc ARV và cách sử [10], [12], [23], [44],
trị dụng thuốc

[36]

ARV
Tác dụng phụ của thuốc [12], [17], [23], [29]
Dùng phác đồ uống
Các yếu tố về thuốc

thuốc 2 lần/ngày
[18], [30]

Yếu tố về dịch

Tƣ vấn và

Hệ thống cung ứng

vụ y tế và sự hỗ

hỗ trợ của

thuốc chƣa tốt
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Yếu tố làm giảm tỷ lệ

Nhóm yếu tố

trợ liên quan

Yếu tố làm giảm tỷ lệ
tuân thủ điều trị
CBYT

cán bộ y tế Nhiều

chƣa

đến tuân thủ

đƣợc đào tạo

điều trị

CBYT tƣ vấn chƣa tốt
Sự hỗ trợ

Không đƣợc sự giúp đỡ

tích từ

tích cực của ngƣời nhà

Tài liệu tham khảo

[38], [40]
[23], [26]

[10], [23]

ngƣời nhà
Biện pháp

Không có biện pháp

nhắc nhở

nhắc uống thuốc tại nhà

[10], [12] , [18], [23]

uống thuốc

1.6.

Các biện pháp cải thiện tuân thủ điều trị ở bệnh nhân
Để nâng cao hiểu biết cho bệnh nhân, Wong IY và cộng sự đã xây dựng một

chƣơng trình giáo dục cho bệnh nhân bằng cách sử dụng băng video nhằm làm tăng
hiểu biết của bệnh nhân về nguy cơ kháng thuốc ARV và việc uống thuốc đúng
cách, từ đó bệnh nhân có ý thức tuân thủ uống thuốc tốt hơn. Kết quả đánh giá sau
khi xem băng video, hầu hết bệnh nhân đã nắm đƣợc cách sử dụng thuốc và tác
dụng phụ của thuốc. Tác giả cũng khẳng định đây là nền tảng để giúp tăng cƣờng sự
tuân thủ của ngƣời bệnh [55].
Theo hƣớng dẫn quản lý, điều trị, chăm sóc của Bộ Y tế năm 2015 để hỗ trợ
bệnh nhân tuân thủ cần [5]:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ tuân thủ điều trị cho ngƣời bệnh.
- Cung cấp thông tin cơ bản về HIV, các thuốc ARV đang sử dụng, các tác
dụng bất lợi có thể có, quy trình theo dõi điều trị ARV và vấn đề tuân thủ điều trị
ARV cho mỗi ngƣời bệnh.
- Thảo luận với ngƣời bệnh về cách thức hỗ trợ tuân thủ điều trị và thực hiện
các can thiệp hỗ trợ tuân thủ điều trị phù hợp.
- Sử dụng các công cụ nhắc uống thuốc nhƣ tin nhắn điện thoại, sổ theo dõi.
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Nhóm yếu tố

- Phụ nữ mang thai trƣớc khi sinh và sau khi sinh: thông báo cho phụ nữ
mang thai về các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tầm quan
trọng của từng can thiệp. Thảo luận và thực hiện các biện pháp hỗ trợ phụ nữ mang
thai tiếp cận với các can thiệp trƣớc và sau khi sinh.
Một số đặc điểm về tình hình nhiễm HIV/AIDS và điều trị ARV tại tỉnh
Yên Bái và Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên:
1.7.1.

Đặc điểm dịch tễ HIV tại tỉnh Yên Bái

1.7.1.1. Đặc điểm dịch tễ [24]
Tính đến 16/11/2017 lũy tích số ngƣời nhiễm HIV đƣợc phát hiện trên địa
bàn tỉnh Yên Bái là 5.725 ngƣời, trong đó có 1.498 trƣờng hợp ngƣời nhiễm
HIV/AIDS đã tử vong, hiện còn sống 4.227 ngƣời. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV toàn tỉnh
là 0,53%.
Dịch tễ HIV/AIDS đã lƣu hành ở 9/9 huyện thị, thành phố (Thành phố Yên
bái, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù
Cang Chải): 164/180 xã, phƣờng (chiếm 91,1% tổng số xã, phƣờng trên địa bàn
tỉnh). Phát hiện 4 xã nhiễm mới: (Khánh Hòa - Lục Yên, Chế Tạo - Mù Cang Chải,
Suối Giàng - Văn Chấn, Bản Mù - Trạm Tấu)
1.7.1.2. Tình hình điều trị [24]
Tính đến hết năm 2017, tỉnh Yên Bái đã có 11 cơ sở điều trị ARV và 2 điểm
cấp phát thuốc lẻ. Số bệnh nhân mới đƣợc điều trị là 159 ngƣời. Số bệnh nhân hiện
đang đƣợc điều trị là 1.538 ngƣời. Số bệnh nhân đang điều trị ARV tử vong là 42
ngƣời.
1.7.2.

Đặc điểm dịch tễ HIV tại huyện Trấn Yên

1.7.2.1. Đặc điểm dịch tế huyện Trấn Yên [24]
Huyện Trấn Yên tính đến thời điểm 16/11/2017 dịch tễ HIV/AIDS đã đƣợc
phát hiện ở 22 xã trên tổng số 22 xã, thị trấn của huyện chiếm 100% trong đó: [24]
- Lũy tích ngƣời nhiễm HIV

: 638 ngƣời

- Lũy tích tử vong do HIV/AIDS

: 146 ngƣời

- Số ngƣời nhiễm HIV phát hiện mới năm 2017

: 18 ngƣời

- Số ngƣời nhiễm HIV hiện còn sống

: 492 ngƣời
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1.7.

1.7.2.2. Tổng quan về phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS - Trung tâm Y tế
Trấn Yên [24]
Phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS - Trung tâm Y tế Trấn Yên đƣợc
thành lập năm 2009, với nhân lực: 1 bác sỹ, 1 y sỹ và 1 điều đƣỡng. Phòng khám
cao; tƣ vấn, chăm sóc và điều trị cho ngƣời nhiễm HIV trên địa bàn huyện Trấn
Yên. Phòng khám ngoại trú thƣờng cấp thuốc định k cho bệnh nhân điều trị
HIV/AIDS vào hai ngày trong một tháng.
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cung cấp các dịch vụ nhƣ: Xét nghiệm HIV cho các đối tƣợng có nguy cơ lây nhiễm

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tƣợng nghiên cứu

2.1.

Đối tƣợng nghiên cứu: Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang đƣợc điều trị bằng
phác đồ ARV tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Trấn
- Tiêu chuẩn lựa chọn:
+ Bệnh nhân ≥ 18 tuổi.
+ Bệnh nhân đang đƣợc điều trị HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú ARV tại
thời điểm tháng 7/2018.
+ Bệnh nhân điều trị thuốc ARV đƣợc ít nhất 6 tháng.
- Tiêu chuẩn loại trừ:
+ Bệnh nhân không đủ năng lực, hành vi.
+ Bệnh nhân tham gia một nghiên cứu lâm sàng khác có liên quan đến thử
nghiệm thuốc.
+ Với mục tiêu đánh giá tuân thủ, bệnh nhân bị loại trừ nếu không đến khám
hoặc không đồng ý tham gia phỏng vấn.
Phƣơng pháp nghiên cứu

2.2.
2.2.1.

Thiết kế nghiên cứu

Mô tả cắt ngang, không can thiệp thông qua hồi cứu hồ sơ bệnh án và phỏng
vấn bằng bộ câu hỏi.
2.2.2.

Quy trình nghiên cứu

Bước 1: Hồi cứu hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa
chọn và tiêu chuẩn loại trừ, ghi nhận các thông tin từ bệnh án vào mẫu phiếu nghiên
cứu (Phụ lục 2).
Bước 2: Các bệnh nhân tới khám trong thời gian từ ngày 01/7/2018 đến
31/7/2018 có mã bệnh án trùng với mã bệnh nhân đang theo dõi sẽ đƣợc mời phỏng
vấn về tình trạng tuân thủ điều trị. Ngƣời phỏng vấn sẽ thông tin về mục đích
nghiên cứu, nội dung phỏng vấn cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đồng ý tham gia
nghiên cứu thì bệnh nhân sẽ đƣợc phỏng vấn theo bộ câu hỏi đã xây dựng (Phụ lục
1).
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Yên -Yên Bái.

Quy trình tiếp cận và phỏng vấn bệnh nhân để thu thập số liệu về tình trạng
tuân thủ điều trị đƣợc thể hiện trong hình 2.1.

Bác sĩ điều trị
khám và kê đơn
thuốc, đƣa mã
số bệnh nhân và
mời sang gặp
ĐTV (mã trùng
với mã bệnh án)

ĐTV mời
bệnh
nhân
tham gia
trả lời
phỏng

Thu lại mã
số, vào sổ
theo dõi

Bệnh nhân
nhận thuốc,
ra về

Từ chối

Đồng ý

ĐTV ghi mã số vào
phiếu phỏng vấn và
tiến hành phỏng
vấn theo mẫu in sẵn

ĐTV kiểm tra
lại các thông tin
vừa ghi trong
mẫu phiếu

Hình 2.1 Quy trình tiếp cận bệnh nhân và thu thập số liệu
2.3.

Chỉ tiêu nghiên cứu
Mục tiêu 1: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV trên bệnh nhân điều trị

HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS - Trung tâm Y tế Trấn
Yên - Yên Bái.
 Đặc điểm bệnh nhân
+ Tuổi, giới
+Tình trạng mang thai
+ Đƣờng lây truyền
+ Giai đoạn lâm sàng, giai đoạn miễn dịch.
+ Tỷ lệ nhiễm trùng cơ hội của bệnh nhân lúc bắt đầu điều trị (lao, nấm, khác
và không NTCH).
+ Tình trạng đồng nhiễm HBV, HCV
+ Thời gian điều trị bệnh nhân.
 Tình hình sử dụng thuốc tại thời điểm bắt đầu điều trị
+ Phác đồ điều trị ban đầu
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Bệnh nhân đến
PKNT

+ Các thuốc dùng đồng thời, thuốc dự phòng nhiễm trùng cơ hội
(cotrimoxazol, isoniazid), thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội (điều trị lao, nấm,
khác).
+ Tƣơng tác thuốc đƣợc tra cứu trên phần mềm Micromedex 2.0 tại Trung
 Tình trạng duy trì điều trị
Mục tiêu 2: Đánh giá tình hình tuân thủ của bệnh nhân đối với điều trị
ARV tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Trấn Yên Yên Bái và xác định các yếu tố liên quan.
 Khảo sát về tuân thủ điều trị ARV và các yếu tố có thể ảnh hƣởng đến tuân
thủ điều trị của bệnh nhân.
+ Một bệnh nhân đƣợc đánh giá là tuân thủ điều trị trong 1 tuần vừa qua khi
đảm bảo cả 3 tiêu chí: không bỏ liều lần nào trong tuần qua, không uống thuốc
muộn quá 1 giờ lần nào trong tuần qua và không uống sai cách chỉ dẫn lần nào trong
tuần qua [5].
+ Tỷ lệ tuân thủ điều trị đƣợc tính bằng công thức:

 Đặc điểm bệnh nhân có thể liên quan đến tuân thủ điều trị
+ Đặc điểm chung của bệnh nhân: tuổi, giới, tình trạng mang thai, đƣờng lây
truyền, giai đoạn lâm sàng, giai đoạn miễn dịch, tình trạng NTCH, đồng nhiễm
HBV/HCV, thời gian điều trị.
+ Đặc điểm về điều trị ARV: phác đồ điều trị, thời gian điều trị, giai đoạn
lâm sàng, giai đoạn miễn dịch và tác dụng phụ của thuốc.
+ Đặc điểm về sử dụng rƣợu bia, ma túy.
+ Kiến thức của bệnh nhân về điều trị ARV: một bệnh nhân đƣợc đánh giá
là có kiến thức đạt về điều trị ARV khi trả lời các câu hỏi phần kiến thức đạt từ 9/13
điểm trở lên (tƣơng ứng với mỗi ý trả lời đúng trong các câu hỏi phần kiến thức đạt
1 điểm) [18].
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tâm DI và ADR Quốc gia.

+ Yếu tố về dịch vụ y tế và sự hỗ trợ: khoảng cách tới phòng khám, thời
gian chờ khám lấy thuốc, thông tin tƣ vấn từ CBYT, sự hài lòng với thái độ và
thông tin tƣ vấn của CBYT; ngƣời điều trị hỗ trợ tại nhà, nội dung hỗ trợ và biện
pháp nhắc uống thuốc.
Xử lý số liệu
Số liệu đƣợc mã hóa, nhập liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. Phân
tích số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2010 và SPSS 20.0. Kết quả đƣợc xử
lý theo thống kê mô tả bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD) và tính toán
theo tỷ lệ phần trăm. Số liệu đƣợc trình bày dƣới dạng bảng, biểu đồ kết hợp với
phiên giải, bàn luận về tỷ lệ tuân thủ điều trị trong 7 ngày qua, mô tả kiến thức về
tuân thủ điều trị ARV, xác định và phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ
điều trị ở bệnh nhân bằng phƣơng pháp hồi quy logistic.
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2.4.

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu đã thực hiện thu thập bệnh án của 106 bệnh nhân đang điều trị tại
phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Trấn Yên - Yên Bái.
Trong số các bệnh nhân đƣợc thu thập theo phiếu điều tra đã tiến hành phỏng vấn
cứu đã tiến hành khảo sát việc sử dụng thuốc ARV và đánh giá tuân thủ điều trị của
những bệnh nhân trên.
Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại
phòng khám 106 bệnh nhân
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đƣợc 97 bệnh nhân đến tái khám và lĩnh thuốc tại phòng khám (Hình 3.1). Nghiên

9 bệnh nhân bị loại do không
trực tiếp đến tái khám

97 bệnh nhân tham gia phỏng vấn

Hình 3.1 Số bệnh nhân tham gia phỏng vấn
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV

3.1.

Tổng số bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ là 106
bệnh nhân. Các đặc điểm của nhóm này bao gồm: tuổi, giới, tình trạng mang thai,
đƣờng lây nhiễm, giai đoạn lâm sàng, giai đoạn miễn dịch, nhiễm trùng cơ hội,
đồng nhiễm HBV/HCV, và thời gian theo đƣợc trình bày trong bảng 3.1.
3.1.1.

Đặc điểm của bệnh nhân khi bắt đầu điều trị ARV
Bảng 3.1 Đặc điểm của bệnh nhân khi bắt đầu điều trị ARV
Đặc điểm

Tần suất

Tỷ lệ (%)

36,4±8,2; tuổi nhỏ nhất: 22, tuổi

Tuổi trung bình ± SD (năm)

lớn nhất: 60

20-29

19

17,9

30-39

56

52,8

40-49

21

19,8

29

Đặc điểm

Tần suất

Tỷ lệ (%)

>=50

10

9,4

Nam

67

63,2

Nữ

39

36,8

0

0,0

28

26,4

Quan hệ tình dục

49

46,2

Khác

4

3,8

Không rõ

25

23,6

GĐLS 1

23

21,7

GĐLS 2

43

40,6

GĐLS 3

35

33,0

GĐLS 4

5

4,7

Bình thƣờng hoặc suy giảm không đáng kể

21

19,8

Suy giảm nhẹ

31

29,2

Suy giảm đáng kể

38

35,8

Suy giảm nặng

16

15,1

Không NTCH

97

91,5

Lao

0

0,0

Nấm

9

8,5

Khác

0

0,0

Tình trạng mang thai (đối với nữ)
Có mang thai
Đƣờng lây nhiễm HIV
Nghiện chích ma túy

Giai đoạn lâm sàng

Giai đoạn miễn dịch

Nhiễm trùng cơ hội
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Giới

Đặc điểm

Tần suất

Đồng nhiễm HBV/HCV

Tỷ lệ (%)

Không có thông tin

Thời gian theo dõi bệnh nhân (tháng): Thời gian theo dõi trung bình: Trung vị (tứ

Trong mẫu nghiên cứu này, số bệnh nhân có giới tính nam (63,2%) chiếm tỷ lệ
cao hơn so với nữ (36,8%).
Bệnh nhân đƣợc điều trị đều là ngƣời lớn với độ tuổi trung bình của các bệnh
nhân tại thời điểm bắt đầu điều trị là 36,4±8,2, trong đó bệnh nhân trẻ nhất là 22
tuổi và già nhất là 60 tuổi.
Phần lớn bệnh nhân nhiễm HIV do quan hệ tình dục (49%), tiếp đến là nghiện
chích ma túy (28%), ngoài ra vẫn còn một tỷ lệ cao bệnh nhân không rõ đƣờng lây
(25%).
Về giai đoạn lâm sàng, phần lớn các bệnh nhân bắt đầu điều trị ở giai đoạn
lâm sàng 2 và 3, trong đó có 23 bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 1 (21,7%), 43 bệnh
nhân ở giai đoạn lâm sàng 2 (chiếm 40,6%) và 35 bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 3
(chiếm 33%) và chỉ có 5 bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 4 (4,7%).
Về giai đoạn miễn dịch, phần lớn bệnh nhân đƣợc điều trị ở giai đoạn suy
giảm miễn dịch nhẹ và đáng kể chiếm tƣơng ứng là 29,2,% và 35,8%. Chỉ có 15,1%
bệnh nhân ở mức suy giảm nặng.
Tại thời điểm bắt đầu điều trị phần lớn bệnh nhân (91,5%) không có nhiễm
trùng cơ hội.
Thời gian theo dõi bệnh nhân có: Trung vị: 38,7, ngắn nhất 10 tháng, dài nhất
102 tháng.
3.1.2.
3.1.2.1.

Tình hình sử dụng thuốc tại thời điểm bắt đầu điều trị ARV
Phác đồ ARV và các thuốc dùng đồng thời tại thời điểm bắt đầu điều trị

Khảo sát phác đồ ban đầu điều trị cho bệnh nhân và các thuốc dùng kèm cho
kết quả nhƣ trong bảng 3.2.
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phân vị): 38,7 (22,8; 57,9), ngắn nhất 10 tháng, dài nhất 102 tháng.

Đặc điểm
Phác đồ ARV khi bắt đầu điều trị

Tần suất

Tỷ lệ

TDF/3TC/EFV

99

93,4

AZT/3TC/NVP

7

6,6

Các thuốc dùng đồng thời
Cotrimoxazol

61

57,5

Isoniazid

17

16,0

Fluconazol

1

0,9

Ketoconazol

8

7,5

Hầu hết bệnh nhân đều khởi đầu điều trị bằng phác đồ TDF/3TC/EFV chiếm
93,4%, chỉ có 7 bệnh nhân khởi đầu bằng phác đồ AZT/3TC/NVP chiếm 6,6%.
Phần lớn bệnh nhân dùng kèm cotrimoxazol dự phòng nhiễm trùng cơ hội khi
bắt đầu điều trị (57,5%), tiếp đến là isoniazid (16,0%) và ketoconazol (7,5%) và chỉ
có 1 bệnh nhân sử dụng fluconazol.
3.1.2.2.

Các cặp tương tác thuốc ghi nhận trong quá trình khởi đầu điều trị

Qua khảo sát các thuốc bệnh nhân sử dụng khi bắt đầu điều trị, đã ghi nhận 9
trƣờng hợp có tƣơng tác thuốc đƣợc trình bày tại bảng 3.3.
Bảng 3.3 Các tƣơng tác thuốc ghi nhận tại thời điểm bắt đầu điều trị
Cặp tƣơng
tác
EFVFluconazol
EFVKetoconazol

Tần
suất

Tỷ lệ
%

1

0,9

Mức
Kết quả
độ
Nghiêm Có thể làm tăng nguy cơ kéo dài
trọng
khoảng QT

7,5

Nghiêm Có thể làm tăng nguy cơ kéo dài
trọng
khoảng QT

8

Chủ yếu gặp tƣơng tác giữa EFV với thuốc chống nấm với cặp tƣơng tác EFVKetoconazol xuất hiện nhiều nhất tại thời điểm bắt đầu điều trị chiếm 7,5% tổng số
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Bảng 3.2 Các thuốc dùng tại thời điểm bắt đầu điều trị

bệnh nhân điều trị.
Tình hình duy trì điều trị

3.1.3.

Tình hình duy trì điều trị của bệnh nhân đƣợc tổng hợp trong bảng 3.4.

Phác đồ ban đầu

TDF+3TC+EFV

Tình

Phác đồ mới, lý

trạng

do

Duy trì

0

Đổi
phác đồ
Duy trì

AZT+3TC+NPV

Đổi
phác đồ

3.2.

Lý do

Số

Tỷ lệ

lƣợng

(%)

97

91,5

2

1,9

0

0,0

7

6,6

Bệnh nhân có
AZT+3TC+EFV

tiền sử bệnh
thận

0
Thay đổi theo
TDF+3TC+EFV

hƣớng dẫn của
chƣơng trình

Khảo sát tình hình tuân thủ của bệnh nhân đối với điều trị ARV

3.2.1.

Đặc điểm bệnh nhân có thể ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị

3.2.1.1.

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Tổng số bệnh nhân tham gia trả lời phỏng vấn là 97, thông tin chung của đối
tƣợng tham gia phỏng vấn đƣợc tổng hợp qua bảng 3.5, trong đó thu nhập bình quân
đầu ngƣời trên tháng đƣợc phân loại theo mức lƣơng cơ bản (1.390.000 đ/tháng).
Bảng 3.5 Thông tin chung của đối tƣợng tham gia phỏng vấn
Đặc điểm

Tần số (n = 97)

Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam

64

66,0

Nữ

33

34,0

Trẻ nhất 23 tuổi, già nhất 60 tuổi, tuổi trung bình là 37,0±8,2;
< 30

2

2,1

30 - 39

50

51,5
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Bảng 3.4 Tình hình duy trì điều trị

40-49

32

33,0

>=50

13

13,4

Mù chữ

0

0,0

Tiểu học

13

13,4

Trung học cơ sở

30

30,9

Phổ thông trung học

48

49,5

Trung cấp/Sơ cấp/Dạy nghề

4

4,1

Cao đẳng/ Đại học

2

2,1

Độc thân, ly dị, góa

41

42,3

Đang sống với vợ/chồng

56

57,7

<=1.390.000

48

49,5

>1.390.000

49

50,5

Có

22

22,7

Không

75

77,3

Tình trạng hôn nhân

Thu nhập theo đầu ngƣời/tháng (đồng)

Tỷ lệ đi làm khác tỉnh

Trong nghiên cứu này, nam giới (66,0%) chiếm tỷ lệ nhiều hơn với nữ giới
(34%). Đối tƣợng tham gia có độ tuổi từ 23 đến 60 tuổi, phần lớn ở độ tuổi từ 30
đến 39 tuổi (51,5%).
Đối tƣợng tham gia phỏng vấn có trình độ trung học phổ thông chiếm tỷ lệ
cao nhất (49,5% ). Ngoài ra 30,9% đối tƣợng tham gia có trình độ trung học cơ sở,
không có bệnh nhân mù chữ.
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Trình độ học vấn

Về tình trạng hôn nhân, đa số đối tƣợng nghiên cứu đang sống cùng vợ hoặc
chồng (chiếm 57,7%).
Tỷ lệ đi làm khác tỉnh là 22,7%. Khi trả lời câu hỏi về ƣớc lƣợng thu nhập
bình quân đầu ngƣời của gia đình mình, nhóm đối tƣợng nghiên cứu cho biết gia

3.2.1.2.

Đặc điểm về điều trị ARV

Đặc điểm về điều trị ARV của đối tƣợng tham gia phỏng vấn bao gồm phác
đồ điều trị, thời gian điều trị ARV, giai đoạn lâm sàng, CD4 đƣợc tổng hợp trong
bảng 3.6.
Bảng 3.6 Đặc điểm điều trị ARV của đối tƣợng tham gia phỏng vấn
Đặc điểm

Tần số (n = 97)

Tỷ lệ (%)

Phác đồ điều trị
TDF + 3TC + EFV

95

97,9

AZT/3TC/NVP

2

2,1

Thời gian điều trị ARV: (Mới nhất: 10 tháng; Lâu nhất: 102 tháng; Trung vị
(tứ phân vị): 38,6(22,7; 57,9)
Giai đoạn lâm sàng khi vào điều trị
GĐLS 1

23

23,7

GĐLS 2

36

37,1

GĐLS 3

33

34,0

GĐLS 4

5

5,2

≤ 200 TB/mm3

15

15,5

> 200 TB/ mm3

82

84,5

CD4 trƣớc điều trị

Đối tƣợng nghiên cứu đƣợc phỏng vấn đều bắt đầu điều trị bởi phác đồ
TDF/3TC/EFV. Thời gian điều trị ARV trung bình của đối tƣợng tham gia là: Mới
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đình họ có thu nhập cao hơn mức lƣơng cơ bản chiếm tỷ lệ cao hơn (50,5%).

nhất: 10 tháng; Lâu nhất: 102 tháng; Trung bình: Trung vị (tứ phân vị): 38,6 (22,7;
57,9)
Về giai đoạn lâm sàng khi vào điều trị ARV, đa số bệnh nhân vào điều trị ARV
khi đã ở giai đoạn lâm sàng 2 (37,1%) và giai đoạn lâm sàng 3 (34,0%). Giai đoạn
Có 15,5% bệnh nhân vào điều trị ARV khi số lƣợng tế bào CD4 chỉ còn từ
dƣới 200 TB/mm3 máu, còn lại có 84,5% bệnh nhân vào điều trị ARV khi số lƣợng
tế bào CD4 lớn hơn 200 TB/mm3 máu.
3.2.1.3.

Tình trạng về sử dụng rượu/bia và ma túy của ĐTNC

Mức độ sử dụng rƣợu, bia, ma túy của đối tƣợng phỏng vấn đƣợc thể hiện
trong bảng 3.7.
Bảng 3.7 Tỷ lệ sử dụng rƣợu, bia và ma túy theo giới của ĐTNC
Nam (n=64)

Nữ (n=33)

(n,%)

(n,%)

26 (40,6)

0

26

26,8

trong tuần qua (>4 lần)

5 (7,8)

0

5

5,2

Uống bia trong tuần qua

23 (35,9)

0

23

23,7

trong tuần qua (>4 lần)

9 (14,1)

0

9

9,3

Đã từng sử dụng ma túy

31 (48,4)

0

31

32,0

Đặc điểm
Uống rƣợu trong tuần qua

Tổng

Tỷ lệ
(%)

Uống rƣợu thƣờng xuyên

Uống bia thƣờng xuyên

Trong tổng số 97 ngƣời tham gia phỏng vấn, có 26 ngƣời (40,6%) có uống
rƣợu trong vòng một tuần trƣớc thời điểm phỏng vấn. Trong đó có 5 ngƣời uống
rƣợu thƣờng xuyên (7,8%). Tỷ lệ uống bia trong tuần qua là 35,9%, trong đó 14,1%
có uống bia thƣờng xuyên.
Có 48,4% ngƣời nhiễm HIV đã sử từng dụng ma túy, tuy nhiên qua phỏng vấn
không có bệnh nhân nào sử dụng ma túy trong tuần qua.
Các đối tƣợng có sử dụng rƣợu bia hoặc đã từng sử dụng ma túy đều là nam
giới.
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lâm sàng 1 (23,7%), chiếm tỷ lệ thấp nhất là giai đoạn lâm sàng 4 (5,2%).

3.2.1.4.

Kiến thức của bệnh nhân về điều trị ARV

Đối tƣợng tham gia phỏng vấn kết quả đánh giá kiến thức về điều trị ARV
của 97 bệnh nhân đƣợc tổng hợp trong bảng 3.8

Đặc điểm

Tần suất (n)

Tỷ lệ

trả lời đúng

(%)

95

97,9

62

63,9

90

92,8

71

73,2

77

79,4

80

82,5

84

86,6

76

78,4

70

72,2

83

85,6

75

77,3

65

67,0

55

56,7

51

52,6

Kiến thức về điều trị ARV
Nêu đƣợc thuốc ARV là thuốc kháng virus HIV
Biết thuốc ARV đƣợc dùng kết hợp từ ít nhất 3 loại
thuốc
Biết điều trị ARV là suốt đời
Biết phải uống thuốc đúng và đủ ít nhất 95% để đảm
bảo hiệu quả điều trị
Biết cách xử lý khi quên thuốc
Kiến thức tuân thủ điều trị ARV
Uống đúng thuốc
Khái niệm tuân Uống đúng liều lƣợng
thủ điều trị
Uống đúng giờ
ARV
Uống đúng cách
Tác

hại

của Không ức chế đƣợc HIV

không tuân thủ Bệnh tiếp tục phát triển nặng hơn
điều trị
Gây ra sự kháng thuốc
Làm hạn chế cơ hội điều trị sau
này
Số lƣợng đạt kiến thức điều trị
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Bảng 3.8 Kiến thức của ĐTNC về điều trị ARV

Trong đa số các câu hỏi, tỷ lệ bệnh nhân trả lời đúng đều khá cao (>70%). Một
số câu có tỷ lệ thấp bao gồm: Biết thuốc ARV đƣợc dùng kết hợp từ ít nhất 3 loại
thuốc (63,9%), uống đúng cách (72,2%), làm hạn chế cơ hội điều trị sau này
(56,7%).
từ 9/13 tiêu chí.
3.2.1.5.

Thông tin về yếu tố cung cấp dịch vụ tại PKNT và các yếu tố hỗ trợ

Bảng 3.9 mô tả một số thông tin về các yếu tố dịch vụ y tế liên quan đến điều
trị ARV của ĐTNC tại phòng khám ngoại trú.
Bảng 3.9 Thông tin về yếu tố cung cấp dịch vụ tại PKNT
Đặc điểm

Tần suất (n)

Tỷ lệ (%)

<10km

37

38,1

10-20 km

40

41,2

20-30 km

20

20,6

>30 km

0

0,0

Nhanh chóng

47

49,5

Bình thƣờng

43

45,3

Quá lâu

5

5,2

Thƣờng xuyên

77

79,4

Thỉnh thoảng

20

20,6

Hiếm khi/hoàn toàn không có

0

0,0

62

63,9

Khoảng cách tới phòng khám

Thời gian chờ khám và lấy thuốc

Nhận thông tin tƣ vấn từ CBYT

Hài lòng với thái độ của CBYT
Rất hài lòng
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Đánh giá kiến thức về điều trị ARV cho thấy có 52,6% bệnh nhân trả lời đúng

Tần suất (n)

Tỷ lệ (%)

Hài lòng

30

30,9

Bình thƣờng

5

5,2

Không hài lòng

0

0,0

Rất hài lòng

65

67,0

Hài lòng

27

33,7

Bình thƣờng

5

4,2

Không hài lòng

0

0,0

Hài lòng với thông tin tƣ vấn của CBYT

Về khoảng cách, hầu hết bệnh nhân ở cách phòng khám dƣới 20km (79,3%),
tuy nhiên cũng có 1 tỷ lệ không nhỏ bệnh nhân ở xa PKNT > 30km cũng gây khó
khăn cho việc tái khám và lĩnh thuốc.
Đánh giá của đối tƣợng phỏng vấn về thời gian chờ đợi để khám và lĩnh thuốc
cho thấy đa số bệnh nhân (49,5%) đánh giá thời gian chờ là nhanh chóng, 45,3%
đánh giá là bình thƣờng, có 5 trƣờng hợp cho là quá lâu.
Đa số đối tƣợng phỏng vấn nhận đƣợc tƣ vấn thƣờng xuyên của CBYT
(79,4%), và đa số họ rất hài lòng/hài lòng với thái độ và thông tin tƣ vấn họ nhận
đƣợc từ cán bộ y tế.
Các thông tin về các yếu tố hỗ trợ tại nhà đƣợc mô tả tại bảng 3.10.
Bảng 3.10 Thông tin về yếu tố hỗ trợ tại nhà của ĐTNC
Đặc điểm

Tần số (n = 97)

Tỷ lệ (%)

Không có ai

12

12,4

Vợ/chồng

56

57,7

Bố/mẹ

24

24,7

Ngƣời hỗ trợ điều trị tại nhà
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Đặc điểm

Đặc điểm

Tần số (n = 97)

Tỷ lệ (%)

5

5,2

Nhắc nhở uống thuốc

58

59,8

Chăm sóc ăn uống

47

48,5

An ủi động viên

58

59,8

Hỗ trợ tài chính

38

39,2

Tự nhớ, không dùng biện pháp nào

24

24,7

Đồng hồ báo thức

38

39,2

Đặt chuông điện thoại

35

36,1

Anh/chị /em

Biện pháp nhắc uống thuốc

Phần lớn bệnh nhân đều có ngƣời nhà hỗ trợ điều trị tại gia đình trong đó chủ
yếu là vợ hoặc chồng (57.7%), 24,7% có ngƣời hỗ trợ là bố hoặc mẹ. Tuy nhiên vẫn
còn có 12,4% bệnh nhân không có ngƣời hỗ trợ.
Tỷ lệ bệnh nhân đƣợc nhắc nhở uống thuốc thì đƣợc an ủi, động viên về tinh
thần chiếm tỷ lện cao nhất (59,8%), ngoài ra bệnh nhân cũng đƣợc chăm sóc về ăn
uống (48,5%) hoặc hỗ trợ về tài chính (39,2%).
Khảo sát tuân thủ điều trị của ĐTNC

3.2.2.
3.2.2.1.

Mức độ tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân đang điều trị ARV

Kết quả khảo sát cụ thể với từng tiêu chí của tuân thủ điều trị ARV đƣợc
trình bày trong bảng 3.11.
Bảng 3.11 Kết quả đánh giá tuân thủ uống thuốc
Thông tin

Tần suất, (n = 97)

Tỷ lệ, (%)

Bỏ liều trong tuần Không lần nào

86

88,7

qua

9

9,3

1 lần
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Nội dung đƣợc hỗ trợ

Tần suất, (n = 97)

Tỷ lệ, (%)

2

2.1

Uống sai > 1 giờ Không lần nào

75

77,3

trong tuần qua

1 lần

13

13,4

2 lần

6

6,2

Từ 3 lần trở lên

3

3,1

Uống không đúng Không lần nào

91

93,8

cách trong tuần qua 1 lần

4

4,1

2 lần

2

2,1

61

62,9

2 lần

Tỷ lệ tuân thủ

Trong 3 chỉ tiêu đánh giá về tuân thủ uống thuốc, tỷ lệ bệnh nhân uống thuốc
đủ liều và đúng cách khá cao chiếm tỷ lệ lần lƣợt là 88,7% và 93,8%. Trong khi đó
chỉ 77,3% uống thuốc đúng giờ. Đánh giá chung về tuân thủ uống thuốc chỉ có
62,9% bệnh nhân đạt yêu cầu.
3.2.2.2.

Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị

- Yếu tố nhân khẩu học
Sự liên quan giữa yếu tố nhân khẩu học với tuân thủ điều trị đƣợc trình bày
tại bảng 3.12
Bảng 3.12 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu học và TTĐT ARV
Tuân thủ điều trị
ARV, n (%)

Đặc tính
Nữ

Không

Có

11 (33,3)

22 (66,7)

OR
(95% CI)
1
0.780

Giới
Nam

25 (39,1)

39 (60,9)
(0,323-1,882)

41

p

0,580
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Thông tin

Trình độ
học vấn

Tình trạng
hôn nhân

Đi làm ăn
xa

Thu nhập
bình quân

18 (41,9)

25 (58,1)

1
1,440

≥ THPT

18 (33,3)

Độc thân, ly
dị, góa

16 (39,0)

36 (66,7)
(0,629-3,299)
25 (61)

1
1,152

Sống cùng
vợ/chồng

20 (35,7)

Có

7 (31,8)

0,739

36 (64,3)
(0,501-2,648)
15 (68,2)

1
0,740

Không

29 (38,7)

≤ 1.390.000

19 (39,6)

0,560

46 (61,3)
(0,270-2,033)
29 (60,4)

1
1,223

>1.390.000

0,389

17 (34,7)

0,618

32 (65,3)
(0,540-2,814)

Tuổi

+ 1 năm

31 (37,1)

69 (62,9)

1,071
(1,007-1,138)

0,029

Nghiên cứu phát hiện yếu tố ảnh hƣởng đến tuân thủ điều trị là khi tuổi bệnh
nhân tăng 1 năm thì tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng 7,1%, sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê (p=0,029).
Nghiên cứu chƣa tìm ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tuân thủ điều
trị với các các yếu tố khác nhƣ: giới, tình trạng hôn nhân, thu nhập bình quân, đi
làm ăn xa của ĐTNC (p>0,05).
- Yếu tố về thuốc và đặc điểm điều trị liên quan đến TTĐT
Phân tích các yếu tố về đặc điểm điều trị đến tuân thủ điều trị đƣợc mô tả
trong bảng 3.13
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< THPT

Bảng 3.13 Các yếu tố về đặc điểm điều trị liên quan đến TTĐT

≤ 24 tháng

OR

ARV n (%)

(95% CI)

Không

Có

18 (43,9)

23 (56,1)

Thời gian điều
trị ARV

18 (32,1)

Giai đoạn
Giai đoạn lâm 1 và 2

16 (27,1)

sàng
trƣớc điều trị

điều

Giai đoạn

trị

bào/mm3)

(tế

(0,718-3,803)
43 (72,9)

1

0,335
20 (52,6)

0,012

18 (47,4)
(0,142-0,789)

30 (37,0)

51 (63)

6 (37,5)

10 (62,5)

1
0,980

≤ 200

0,238

38 (67,9)

3 và 4

trƣớc >200

CD4

1
1,652

>24 tháng

p

0,972

(0,324-2,969)

Kết quả cho thấy bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 3 và 4 TTĐT thấp hơn
66,5% so với những bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 1 và 2, sự khác biệt này có ý
nghĩa thống kê (p=0,012).
Nghiên cứu chƣa tìm ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tuân thủ điều
trị với các các yếu tố khác nhƣ: Thời gian điều trị, CD4 trƣớc điều trị của đối tƣợng
nghiên cứu (p> 0,05).
- Yếu tố sử dụng rƣợu/bia, ma túy liên quan đến TTĐT ARV
Mối liên quan giữa tình trạng sử dụng rƣợu, bia, ma túy đối với tuân thủ điều
trị đƣợc thể hiện qua bảng 3.14.
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Đặc tính

Tuân thủ điều trị

Bảng 3.14 Ảnh hƣởng của sử dụng rƣợu, bia, ma túy liên quan đến
TTĐT
Tuân thủ điều trị

Không

Có

( N=36)

(N=61)

Có

9 (34,6)

17 (65,4)

Không

27 (38,0)

44 (62,0)

Hàng ngày

3 (60,0)

OR
(95% CI)

1

Uống rƣợu
tuần qua

Mức độ uống
rƣợu tuần qua

0,863

Mức độ uống
bia tuần qua

2 (40,0)

1

Thỉnh

3,750

thoảng

5 (23,8)

Có

11 (47,8)

12 (52,2)

Không

25 (33,8)

49 (66,2)

Hàng ngày

4 (44,4)

5 (55,6)

7 (50,0)

7 (50,0)

thoảng
Có

(0,495-28,389)
1

1
0,800

0,795

(0,149-4,297)
9 (29,0)

22 (71,0)

1
0,591

Không

0,226

(0,695-4,643)

Từng sử dụng
ma túy

0,201

16 (76,2)

1,797

Thỉnh

0,758

(0,337-2,207)

Uống bia tuần
qua

p

27 (40,9)

0,261

39 (59,1)
(0,236-1,479)

Nghiên cứu chƣa tìm ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tuân thủ điều
trị với việc uống, rƣợu hoặc có tiền sử sử dụng ma túy.
- Yếu tố kiến thức về điều trị ARV liên quan đến TTĐT
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ARV, n (%)

Đặc tính

Nghiên cứu cũng tiến hành phân tích liên quan giữa kiến thức điều trị ARV
với tuân thủ điều trị, kết quả đƣợc trình bày trong bảng 3.15.
Bảng 3.15 Mối liên quan giữa kiến thức điều trị ARV và TTĐT ARV
Tuân thủ điều trị

Không đạt

Không

Có

15 (32,6)

31 (67,4)

(95% CI)
1

về điều trị

0,691
Đạt

ARV

21 (41,2)

p

30 (58,8)

0,384

(0,301-1,587)

Chƣa tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức về điều trị ARV với tuân thủ
điều trị.
- Yếu tố về dịch vụ, sự hỗ trợ liên quan đến TTĐT
Các yếu tố về dịch vụ, hỗ trợ liên quan đến tuân thủ điều trị nhƣ khoảng cách
từ nhà đến PKNT, thời gian chờ, có ngƣời hỗ trợ điều trị tại nhà, biện pháp nhắc
uống thuốc đƣợc phân tích trong bảng 3.16.
Bảng 3.16 Ảnh hƣởng của các yếu tố dịch vụ, hỗ trợ liên quan đến
TTĐT
Tuân thủ điều trị
ARV, n (%)

Đặc tính

> 10km

Khoảng
cách
nhà tới
phòng khám

≤ 10 km

Thời gian chờ
khám và lấy
thuốc

Quá
lâu/bình
thƣờng
Nhanh

Không

Có

15 (45,5)

18 (54,5)

OR
(95% CI)
1
1,706

21 (32,8)

p

0,224

43 (67,2)
(0,721-4,037)

7 (35,0)

13 (65,0)

1
0,826

29 (37,7)

45

48 (62,3)

0,891
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Kiến thức

OR

ARV, n (%)

Chỉ tiêu

chóng

Biện
pháp
nhắc
uống thuốc

Không

4 (33,3)

8 (66,7)

Có

32 (37,6)

53 (62,4)

Không

15 (62,5)

1
0,952
(0,398-2,276)

9 (37,5)

1
4,127

Có

0,913

21 (28,8)

0,040

52 (71,2)
(1,565-10,880)

Nghiên cứu này cho thấy những bệnh nhân có dùng biện pháp nhắc uống
thuốc thì tuân thủ điều trị tốt hơn 4,13 lần so với những bệnh nhân không dùng biện
pháp nhắc uống thuốc, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,04).
Các yếu tố khác nhƣ thời gian chờ khám, sự hỗ trợ của ngƣời thân trong quá
trình chăm sóc, điều trị, hay các biện pháp bệnh nhân dùng để nhắc nhở mình uống
thuốc cũng cho thấy tỷ lệ chênh lệch giữa hai nhóm, tuy nhiên nghiên cứu này chƣa
tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
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Có ngƣời hỗ trợ
điều trị tại nhà

(0,319-2,491)

CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN
Tính đến cuối năm 2015, cả nƣớc có 227.154 ngƣời hiện đang nhiễm HIV,
85.716 ngƣời nhiễm HIV tử vong. Bên cạnh cả nƣớc có thêm 10.195 trƣờng hợp
nhiễm HIV mới và 6.130 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS, 2.130 bệnh nhân
tính đạt khoảng 42% số bệnh nhân nhiễm HIV trong cộng đồng. Công tác chăm sóc
và điều trị đã đƣợc kiện toàn tại các phòng khám ngoại trú trên toàn quốc, trong đó
có tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, việc điều trị ARV tại tỉnh Yên Bái nói chung và Trung
tâm Y tế huyện Trấn Yên nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất và
nguồn lực dành cho phòng, chống AIDS nói chung và cho chƣơng trình điều trị
HIV/AIDS nói riêng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc điều trị ARV kéo dài suốt đời
và bệnh nhân phải uống thuốc hàng ngày vì vậy bệnh nhân cần tuân thủ tốt để đảm
bảo hiệu quả điều trị. Từ thực tế đó, chúng tôi tiến hành khảo sát tình hình sử dụng
thuốc và tuân thủ điều trị tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS - Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, để có cái nhìn khái quát về thực trạng điều trị
ARV tại đơn vị và tình hình tuân thủ điều trị của bệnh nhân, từ đó phát huy những
mặt mạnh, cải tiến, khắc phục những khiếm khuyết đƣa ra các biện pháp phù hợp,
chăm sóc, điều trị cho ngƣời bệnh ngày càng tốt hơn.
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc

4.1.
4.1.1.

Đặc điểm chung của bệnh nhân

Qua khảo sát hồ sơ bệnh án của 106 bệnh nhân, đa số bệnh nhân HIV/AIDS
điều trị ARV là nam giới (63,2%). Tỷ lệ này gần tƣơng đồng trên toàn tỉnh Yên Bái
với 75,44% bệnh nhân là nam giới [24].
Tuổi trung bình của bệnh nhân tại thời điểm bắt đầu điều trị ARV là 36,4± 8,2
năm. Trong đó 70,8% bệnh nhân dƣới 40 tuổi cao hơn với tỷ lệ tại huyện Văn Chấn
(dƣới 40 tuổi chiếm 54,26%) [11].
Nguyên nhân nhiễm HIV: Bệnh nhân lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục
chiếm tỷ lệ cao nhất (46,2%), tiếp đến là đối tƣợng nghiện chích ma túy(26,4%). Tỷ
lệ trong toàn tỉnh Yên Bái: Quan hệ tình dục 16,96%, nghiện chích ma túy 37,43%.
Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ tới 23,6% ở mẫu khảo sát bệnh án không rõ lây qua
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tử vong. Cũng trong năm 2015, việc điều trị đã đạt mốc 100.000 bệnh nhân, ƣớc

đƣờng nào do đối tƣợng nghiên cứu vừa có hành vi tiêm chích chung bơm kim tiêm,
vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Đây cũng là hình thái lây nhiễm
chung tại tỉnh Yên Bái [24] và của cả nƣớc [3].
Giai đoạn lâm sàng: Bệnh nhân đƣợc điều trị ở giai đoạn lâm sàng 1 và 2
Nguyễn Thị Xuyên (2017) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
(52,3%) [27]. Điều này cho thấy công tác tƣ vấn xét nghiệm HIV sớm ngày càng
phát huy đƣợc hiệu quả, phát hiện thêm những ngƣời nhiễm mới để đƣa vào quản lý
và điều trị.
Giai đoạn miễn dịch: Tỷ lệ bệnh nhân đƣợc điều trị ở giai đoạn suy giảm đáng
kể và suy giảm nặng chiếm tỷ lệ (50,9%) tƣơng đƣơng hơn nghiên cứu của Nguyễn
Thị Xuyên (2017) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (54,9%) [27].
Đặc điểm bệnh nhiễm trùng cơ hội và bệnh mắc kèm khi bắt đầu điều trị: Bệnh
nhân nhiễm trùng cơ hội khi bắt đầu điều trị là 8,5% thấp hơn so với nghiên cứu của
Nguyễn Thị Xuyên (2017) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
(23,7%) [27]. Trong đó, mắc nhiều nhất là nấm Candida thực quản (8,5%). Về tình
trạng đồng nhiễm HBV và HCV không có thông tin vì trong bệnh án không thấy có
thông tin ghi chép.
Về thời gian điều trị, thời gian theo dõi trung bình: Trung vị (tứ phân vị): 38,7
(22,8; 57,9), ngắn nhất 10 tháng, dài nhất 102 tháng. Đây là giai đoạn bệnh nhân đã
ổn định điều trị.
4.1.2.

Tình hình sử dụng thuốc tại thời điểm bắt đầu điều trị

Có tới 93,4% bệnh nhân đƣợc bắt đầu điều trị bằng phác đồ TDF/3TC/EFV.
Phản ánh việc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó ƣu tiên việc lựa chọn
phác đồ chứa TDF cho các bệnh nhân khi bắt đầu điều trị đã có nhiều thay đổi [8],
[4], [2]. Các phác đồ chứa AZT không còn giữ vai trò là phác đồ lựa chọn chính cho
các bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng phác đồ này giảm từ
35,2% xuống 2,5% [3]. Sau tháng 11/2011, không có bệnh nhân nào trong quần thể
nghiên cứu bắt đầu điều trị ARV bằng phác đồ chứa d4T. Do về mặt độc tính, nguy
cơ đối với phác đồ sử dụng d4T cao hơn các phác đồ chứa TDF, AZT. Xu hƣớng
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chiếm tỷ lệ cao nhất (62,3%), tỷ lệ này cũng tƣơng đƣơng với nghiên cứu của

thay đổi này trong quần thể nghiên cứu phù hợp với các khuyến cáo theo Hƣớng
dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS của Bộ Y tế. Các khuyến cáo này đƣợc đƣa ra
dựa trên kết quả từ tổng quan hệ thống đƣợc thực hiện bởi nhóm viết hƣớng dẫn
điều trị WHO, thực hiện năm 2010.
chung cũng nhƣ ở một số đối tƣợng đặc biệt còn có nhiều tranh cãi. Về hiệu lực, 2
thuốc cho tác dụng tƣơng đƣơng khi sử dụng phối hợp với các thuốc ARV khác.
Tuy nhiên khi lựa chọn thuốc cần xem xét về nguy cơ về độc tính, tƣơng tác thuốc
và giá thành. Bệnh nhân sử dụng NVP có nguy cơ xuất hiện phát ban, hội chứng
Stevens-Johson và độc tính trên gan cao hơn các bệnh nhân sử dụng EFV [53]. EFV
có thể đƣợc sử dụng 1 lần/ngày, dung nạp tốt nhƣng giá thành cao hơn. Độc tính
của EFV thƣờng liên quan tới hệ thần kinh trung ƣơng, trên tâm thần và phát ban.
Phát ban do EFV thƣờng nhẹ và có thể tự biến mất, thƣờng không cần dừng điều trị.
Các triệu chứng trên hệ thần kinh trung ƣơng thƣờng xuất hiện sớm và biến mất sau
2-4 tuần. EFV là lựa chọn ƣu tiên cho đối tƣợng bệnh nhân lao đang điều trị bằng
rifampicin [51].
Thuốc dùng đồng thời chiếm tỷ lệ cao nhất là cotrimoxazol chiếm 57,5 %, tiếp
đến là thuốc dự phòng lao 16,0%, tiếp đến là thuốc điều trị nấm fluconazol và
ketoconazol chiếm 8,4%. Mặc dù theo dƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế, bệnh nhân
nhiễm HIV đƣợc loại trừ mắc lao tiến triển, đƣợc dự phòng lao không phụ thuộc
giai đoạn miễn dịch, ở tại phòng khám tỷ lệ dự phòng lao khi bắt đầu điều trị rất
thấp, lý do là vì bệnh nhân khởi đầu điều trị với thuốc ARV thƣờng gặp tác dụng
phụ của thuốc nhƣ mệt mỏi, buồn nôn... nên cán bộ y tế điều trị trực tiếp thƣờng
điều trị ARV ổn định sau vài tháng mới dự phòng lao.
Các cặp ghi nhận đƣợc tại thời điểm bệnh nhân khi bắt đầu điều trị là cặp
tƣơng tác EFV-ketoconazol chiếm tỷ lệ cao nhất 7,5%, tiếp đến là cặp tƣơng tác
EFV- fluconazol chiếm tỷ lệ 0,9%. Đây là các cặp tƣơng tác nghiêm trọng có thể
làm loạn nhịp tim, có thể gây đe dọa tính mạng đặc biệt ở bệnh nhân có khoảng QT
dài bẩm sinh, hay bệnh nhân có tiền sử bệnh tim khác hoặc đang có rối loạn điện
giải [33]. Trên thực tế đa số cán bộ y tế ít để ý đến tƣơng tác thuốc này.
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Việc lựa chọn giữa phác đồ chứa EFV và NVP ở các bệnh nhân HIV nói

Qua khảo sát ghi chép trong bệnh án không thấy bệnh nhân nào đƣợc ghi nhận
gặp ADR của thuốc ARV. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều nghiên cứu đã ghi nhận
tỷ lệ gặp ADR trên bệnh nhân sử dụng thuốc ARV là không nhỏ [21]. Phác đồ
TDF/3TC/EFV thì tác dụng phụ thƣờng gặp nhất là trên thần kinh trung ƣơng.
tại Hà Nội cho kết quả 55,2% bệnh nhân gặp tác dụng phụ này [14]. Do đó, CBYT
cần lƣu ý ghi chép khai thác thông tin ADR đầy đủ trong bệnh án nhƣ một thói quen
thƣờng quy.
4.1.3.

Về tình hình duy trì điều trị

Đa số bệnh nhân duy trì ở phác đồ điều trị ban đầu 91,5%, chỉ có 1 tỷ lệ nhỏ
thay đổi phác đồ 8,5%, trong đó 7 trƣờng hợp chuyển từ phác đồ AZT+3TC+NPV
sang phác đồ TDF+3TC+EFV theo khuyến cáo của Bộ Y tế và 2 trƣờng hợp chuyển
từ phác đồ TDF+3TC+EFV sang phác đồ AZT+3TC+NPV do bệnh nhân có tiền sử
bệnh thận.
4.2.

Khảo sát tình hình tuân thủ điều trị của bệnh nhân đối với điều trị ARV
Hiện nay, việc tiếp cận điều trị cho ngƣời nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus

hiệu quả cao đang ngày càng đƣợc mở rộng. Chìa khóa thành công của phác đồ
ARV chính là tuân thủ điều trị. Đạt đƣợc sự tuân thủ điều trị ARV là một yếu tố
quan trọng quyết định kết cục lâu dài của ngƣời nhiễm HIV.
Để góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu qủa điều trị ARV, chúng tôi tiếp tục
tiến hành phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân qua bộ câu hỏi phỏng vấn nhằm tìm hiểu
thêm tình hình tuân thủ điều trị và các yếu tố ảnh hƣởng đến TTĐT, từ đó giúp đánh
tổng thể quá trình chăm sóc điều trị bệnh nhân, nhằm đƣa ra các biện pháp nâng cao
hiệu quả điều trị.
Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 97 bệnh nhân, chiếm 91,5% mẫu (106
bệnh nhân) với các đặc điểm cơ bản khá tƣơng đồng.
Từ việc khảo sát tình hình sử dụng thuốc cho thấy còn tồn tại các vấn đề tại
phòng khám nhƣ vấn đề phản ứng có hại của thuốc chƣa đƣợc ghi nhận, tƣơng tác
thuốc ít đƣợc quan tâm, các yếu tố này có thể ảnh hƣởng tới tuân thủ điều trị của
bệnh nhân từ đó ảnh hƣởng tới kết quả điều trị của ngƣời bệnh.
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Nghiên cứu của Lã Thị Lan và cộng sự năm 2015 tại 14/16 phòng khám ngoại trú

4.2.1.

Tỷ lệ tuân thủ điều trị

Để đảm bảo đúng định nghĩa về tuân thủ điều trị của bệnh nhân, việc đánh giá
tỷ lệ TTĐT trong tuần qua đƣợc kết hợp cả 3 tiêu chí: không bỏ liều, không uống
sai giờ quá 1 giờ so với quy định, không uống sai liều/sai cách uống trong vòng 7
Kết quả cho thấy tỷ lệ TTĐT thuốc ARV trong tuần ngay trƣớc thời điểm
phỏng vấn đạt 62,9%. So với các nghiên cứu có phƣơng pháp tƣơng đồng trƣớc, tỷ
lệ này thấp hơn so với những nghiên cứu khác dùng phƣơng pháp phỏng vấn khác
hoặc đo lƣờng trong khoảng thời gian khác nhƣ nghiên cứu tại Hà Nội năm 2007
(79,5%) [12], tại Cần Thơ năm 2010 (77%) [17]. Những nghiên cứu đo lƣờng này
sự tuân thủ trong vòng 1 tháng thƣờng đƣa ra tiêu chí cho phép bệnh nhân có thể
quên uống thuốc ≤ 3 lần/tháng (tƣơng đƣơng tuân thủ 95% trong tháng), do vậy tỷ
lệ tuân thủ có thể cao hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu có hạn chế do việc hỏi hành
vi uống thuốc trong 1 tháng có thể có sai số do nhớ lại. Nghiên cứu của chúng tôi sử
dụng phƣơng pháp phỏng vấn trong khoảng thời gian gần hơn (1 tuần) để khắc phục
những hạn chế do sai số nhớ lại, để đảm bảo tiêu chí tuân thủ thì bệnh nhân không
đƣợc quên/bỏ/uống sai cách lần nào trong vòng 7 ngày. Có lẽ vì những lý do đó mà
tỷ lệ tuân thủ điều trị trong nghiên cứu này thấp hơn các nghiên cứu trên.
Trong các chỉ tiêu về tuân thủ điều trị những trƣờng hợp không tuân thủ điều
trị chủ yếu là uống sai 1 giờ trong tuần qua (22,7%) và bỏ liều (11,3%), tiếp đến
không đúng cách/đúng liều (6,2%). Tỷ lệ không tuân thủ đúng giờ trong nghiên cứu
này gần tƣơng đƣơng trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuyên năm 2017 (29,5%
không tuân thủ đúng giờ trong tuần qua) [27], Đỗ Mai Hoa năm 2013 (29,1% không
tuân thủ đúng giờ trong 4 ngày qua) [32], nhƣng thấp hơn nhiều so với nghiên cứu
của Nguyễn Thị Thu Trang (40,5%) bệnh nhân uống thuốc muộn trong tháng qua)
[23]. Nguyên nhân của sự khác nhau này có thể là do các nghiên cứu nêu trên sử
dụng các phƣơng pháp đo lƣờng, đánh giá TTĐT khác nhau cũng nhƣ khoảng thời
gian để đánh giá TTĐT khác nhau và ở các vùng, miền khác nhau.
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ngày gần nhất.

4.2.2.
4.2.2.1.

Các yếu tố có thể liên quan đến tuân thủ điều trị ARV
Đặc điểm chung của bệnh nhân

Tình trạng hôn nhân, đa số ngƣời nhiễm HIV đã lập gia đình, trong đó đang
sống cùng vợ/chồng là 57,7%; độc thân, ly dị, góa là 42,3%. Tỷ lệ bệnh nhân sống
đối tƣợng cần đƣợc quan tâm để đạt tuân thủ tốt, giảm lây nhiễm. Tuy nhiên đó
cũng là yếu tố thuận lợi cho bệnh nhân trong việc động viên, chăm sóc, hỗ trợ điều
trị cho bệnh nhân tại nhà.
Nghiên cứu phát hiện tuổi của bệnh nhân có ảnh hƣởng đến TTĐT trong đó
khi tuổi bệnh nhân tăng 1 năm thì tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng 7,1%, sự khác biệt này
có ý nghĩa thống kê (p=0,029). Điều này có thể đƣợc giải thích do ở độ tuổi lớn
hơn, bệnh nhân có ý thức tốt hơn về tình trạng bệnh và lợi ích của việc điều trị bằng
thuốc ARV đem lại, ngoài ra có thể lứa tuổi này đã hình hành thói quen sinh hoạt ổn
định nên không bị quên giờ uống thuốc. Kết quả này cũng tƣơng đồng với nghiên
cứu của Chesney năm 2000 tại Mỹ [30] và nghiên cứu khác tại Ấn Độ do
Cauldbeck MB và cộng sự năm 2009 [29].
Các yếu tố khác nhƣ giới, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, đi làm ăn xa,
thu nhập bình quan đầu ngƣời đều có chênh lệch, tuy nhiên sự khác biệt chƣa có ý
nghĩa thống kê.
4.2.2.2.

Yếu tố về thuốc và đặc điểm điều trị

Về phác đồ điều trị, 97,9% bệnh nhân trả lời phỏng vấn đều khởi đầu điều trị
bởi phác đồ TDF/3TC/EFV, tỷ lệ này tƣơng đƣơng với mẫu khảo sát bệnh án của
Nguyễn Thị Xuyên 100% [27], và cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh
Trang là 89,5% [22]. Phác đồ này chỉ dùng thuốc 1 lần/ngày dạng viên phối hợp rất
thuận tiện cho bệnh nhân sử dụng, dễ đạt tuân thủ điều trị hơn những loại thuốc
khác. Thông thƣờng những ngƣời có số lần uống thuốc trong ngày nhiều sẽ có nguy
cơ bị quên thuốc nhiều lần hơn những ngƣời uống ít lần, hơn nữa việc chỉ phải nhớ
một giờ uống thuốc cố định sẽ đỡ bị nhầm lẫn và dễ dàng hơn so với việc phải nhớ
nhiều giờ trong ngày.
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cùng vợ/chồng cao, nguy cơ lây nhiễm qua quan hệ vợ chồng cũng tăng lên, đây là

Số bệnh nhân vào điều trị ARV có số lƣợng tế bào CD4 ≤200 chỉ còn 15,5%
thấp hơn nhiều so với những năm trƣớc đây. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị
Xuyên tại Bắc Giang năm 2017 có tới 33,7% bệnh nhân vào điều trị ARV khi số
lƣợng tế bào CD4 chỉ còn từ dƣới 200 tế bào/mm3 máu [27], theo nghiên cứu của
lƣợng tế bào CD4 chỉ còn từ dƣới 100 tế bào/mm3 máu [19]. Điều này cho thấy tỷ lệ
bệnh nhân đƣợc tiếp cận sớm với điều trị ngày một tăng. Ngoài ra nhiều bệnh nhân
đƣợc chuyển đến đã đƣợc điều trị từ trƣớc nên lƣợng tế bào CD4 cao.
Kết quả phân tích tƣơng quan cho thấy bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 3 và 4
thì tuân thủ điều trị kém hơn so với những bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 1 và 2 là
66,5%. Có thể lúc đó bệnh nhân cảm thấy chán nản với tình trạng bênh tật nặng nề
và sự k thị của xã hội nên bi quan về cuộc sống dẫn tới tình trạng tuân thủ điều trị
kém hơn các bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 1 và 2 (p=0,012). Đây là sự khác biệt
so với các đề tài khác của Nguyễn Thị Xuyên năm 2017 [27] và Nguyễn Thị Minh
Trang năm 2015 [22].
4.2.2.3.

Thông tin về tình trạng sử dụng rượu/bia và ma túy của ĐTNC

Rƣợu bia, ma túy là những yếu tố đã đƣợc biết đến là các tác nhân không có
lợi cho sức khỏe, đặc biệt đối với bệnh nhân HIV/AIDS cần hạn chế tối đa các chất
kích thích, từ bỏ các hành vi nguy cơ mới có thể nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi
thọ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ uống rƣợu trong tuần qua chiếm 26,8%
ĐTNC, nam giới (100%). Trong số này có khoảng 1/5 uống rƣợu thƣờng xuyên. Tỷ
lệ này tƣơng đƣơng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuyên năm 2017 (30,5%) [27].
Tỷ lệ này thấp hơn so với nghiên cứu ở Ninh Bình (41,1%) [18]. Ngoài ra, tỷ lệ đối
tƣợng đƣợc phỏng vấn trả lời có uống bia trong tuần qua chiếm tỷ lệ khá cao chiếm
23,7% ĐTNC, trong đó tỷ lệ trả lời có uống bia hàng ngày là 9,3%, nam giới
(100%). Do vậy đối với bệnh nhân nam, đặc biệt là đối tƣợng thƣờng xuyên sử
dụng rƣợu, bia cần đƣợc đặc biệt quan tâm, có biện pháp tích cực giáo dục bệnh
nhân hạn chế sử dụng, đặc biệt tƣ vấn cho họ tác hại cũng nhƣ những nguy cơ mà
họ có thể gặp phải hƣớng đến mục tiêu tuân thủ điều trị.
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Trần Xuân Thanh tại Bắc Giang có tới 44,9% bệnh nhân vào điều trị ARV khi số

Có 32,0 % đối tƣợng phỏng vấn trả lời đã từng nghiện chích ma túy, tuy nhiên
khi hỏi sử dụng ma túy trong tuần qua các đối tƣợng đều trả lời đã cai, không sử
dụng. Tỷ lệ này tƣơng đƣơng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuyên ở Bắc Giang
(27,4%) [27] và Nguyễn Thị Minh Trang ở Hà Nội 26,8% [22], nhƣng thấp hơn so
sử dụng ma túy vẫn bị coi là hành vi không hợp pháp. Mặt khác, bệnh nhân
HIV/AIDS đang điều trị ARV đã đƣợc bác sỹ khuyến cáo là cần từ bỏ ma túy để đạt
đƣợc hiệu quả điều trị, dẫn đến có thể một số bệnh nhân che giấu việc vẫn đang sử
dụng ma túy.
Phân tích mối liên quan giữa việc sử dụng rƣợu, bia và từng dụng ma túy với
tuân thủ điều trị cũng cho thấy sự chênh lệch, tuy nhiên sự khác biệt là chƣa có.
4.2.2.4.

Kiến thức về tuân thủ điều trị

Tỷ lệ hiểu biết về điều trị ARV của ĐTNC khá cao 92,8% bệnh nhân biết điều
trị ARV là suốt đời, 79,4% bệnh nhân biết cách xử lý khi quên thuốc. Các tỷ lệ này
tƣơng đƣơng so với nghiên cứu ở Bắc Giang (92,6% bệnh nhân biết điều trị ARV là
suốt đời, 91,6% bệnh nhân biết cách xử lý khi quên thuốc) và Ninh Bình (89,3%
biết điều trị là suốt đời; 82,1% biết xử lý quên thuốc) [18].
Có 73,2% số bệnh nhân đƣợc phỏng vấn biết phải tuân thủ trên 95% để đạt
hiệu quả điều trị, tỷ lệ này cũng thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuyên
năm 2017 (88,4%) [27].
Tỷ lệ số ngƣời đƣợc phỏng vấn biết thuốc ARV đƣợc dùng kết hợp từ ít nhất
3 loại thuốc trong nghiên cứu này là 63,9%, cao hơn nghiên cứu tại Bắc Giang
(58,9%) thấp hơn nghiên cứu tại Ninh Bình (77,3%) [18]. Tỷ lệ này còn thấp có thể
là do hiện nay CBYT chƣa chú trọng nhiều trong việc giải thích về thuốc cho ngƣời
bệnh, dẫn tới kiến thức về thuốc của bệnh nhân ngày càng mai một đi. Do vậy khi
kê đơn cho ngƣời bệnh, cán bộ y tế cần giải thích lại cho bệnh nhân hiểu về thuốc
và cách dùng thuốc.
Tổng hợp chung lại, tỷ lệ bệnh nhân đạt kiến thức về tuân thủ điều trị ARV là
52,6%, tỷ lệ này thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Trang năm 2010
(66,2%) [23] và Nguyễn Thị Xuyên năm 2017 (68,4%) [27]. Tuy nhiên chúng tôi
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với nghiên cứu ở Ninh Bình (50,4%) [18]. Trên thực tế, tỷ lệ này có thể cao hơn do

chƣa ghi nhận đƣợc kiến thức về tuân thủ điều trị có mối quan hệ với tuân thủ điều
trị nhƣ một số nghiên cứu khác [10], [12], [23]. Có thể do cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ
hoặc các sai số trong quá trình phỏng vấn và trả lời của bệnh nhân. Vì vậy, việc
thƣờng xuyên củng cố và nâng cao kiến thức cho bệnh nhân, đổi mới phƣơng pháp
thức về điều trị và sẵn sàng tuân thủ đóng vai trò quan trọng.
4.2.2.5.

Yếu tố về dịch vụ, sự hỗ trợ liên quan đên tuân thủ điều trị

 Yếu tố về hỗ trợ tại nhà
Trong số những ĐTNC có ngƣời hỗ trợ tại nhà có 59,8% ĐTNC đƣợc những
ngƣời này thƣờng xuyên nhắc nhở uống thuốc, 48,5% đƣợc chăm sóc về ăn uống,
59,8% đƣợc an ủi, động viên về tinh thần, chỉ 39,2% đƣợc hỗ trợ về tài chính. Tỷ lệ
này cao hơn so với Nguyễn Thị Xuyên năm 2017 [27] có 50,5% ĐTNC đƣợc những
ngƣời này thƣờng xuyên nhắc nhở uống thuốc, 40% đƣợc chăm sóc về ăn uống,
56,8% đƣợc an ủi, động viên về tinh thần, chỉ 25,3% đƣợc hỗ trợ về tài chính. Kết
quả cho thấy có sự khác biệt giữa các mẫu nghiên cứu. Các đối tƣợng còn lại không
đƣợc hỗ trợ cần đƣợc CBYT lƣu ý để có thể hỗ trợ, tƣ vấn động viên nhiều hơn
trong quá trình điều trị.
Có 75,3% bệnh nhân đã có các biện pháp để nhắc nhở mình uống thuốc đúng
giờ, nhƣ vậy đa số bệnh nhân đã tự ý thức đƣợc phải có kế hoạch tuân thủ giờ uống
thuốc. Tuy nhiên, vẫn còn có 24,7% bệnh nhân không dùng biện pháp nào để nhắc
nhở uống thuốc hàng ngày, tỷ lệ này thấp với nghiên cứu ở Bắc Giang năm 2017
(29,5%) [27] và cao hơn nghiên cứu ở Thanh Hóa năm 2010 (9,5%) [23]. Có lẽ do
một số bệnh nhân còn chủ quan, một số bệnh nhân bận đi làm mà quên không mang
theo thuốc cũng có thể một số ngƣời đã quá quen với việc uống thuốc hàng ngày
nên cho rằng mình đã tự nhớ đƣợc giờ uống thuốc mà không cần dùng tới biện pháp
nhắc nhở nào.
Nghiên cứu này cho thấy những bệnh nhân có dùng biện pháp nhắc uống
thuốc thì tuân thủ điều trị tốt hơn 4,13 lần so với những bệnh nhân không dùng biện
pháp nhắc uống thuốc, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,040). Kết quả này
cũng tƣơng đồng với nghiên cứu của Hoàng Huy Phƣơng và các cộng sự tại tỉnh
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tƣ vấn để thu hút sự chú ý lắng nghe của ngƣời bệnh, giúp họ trang bị đầy đủ kiến

Ninh Bình (2012), những bệnh nhân hiện tại không sử dụng biện pháp nhắc nhở
uống thuốc có nguy cơ không tuân thủ cao hơn những ngƣời khác 3,2 lần (p<0,001)
[18]. Việc dùng biện pháp nhắc nhở có vai trò rất tích cực trong công tác điều trị
HIV/AIDS nên khuyến khích bệnh nhân dùng biện pháp nhắc thuốc là dùng đồng
 Yếu tố về cung cấp dịch vụ và hỗ trợ của CBYT
Các yếu tố về cung cấp dịch vụ khác nhƣ: thời gian chờ, thông tin tƣ vấn về
chăm sóc điều trị từ CBYT, thái độ phục vụ của CBYT luôn là vấn đề đƣợc quan
tâm của bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ tại bất k cơ sở điều trị nào. Trong nghiên
cứu này, đa số bệnh nhân đều hài lòng hoặc rất hài lòng với thái độ của cán bộ y tế
96,9%. Đối với thông tin tƣ vấn nhận đƣợc, tỷ lệ hài lòng là 94,8%, mức độ thƣờng
xuyên đƣợc tƣ vấn từ CBYT cũng ở mức cao 79,4%. Tuy nhiên chỉ có chƣa đến
50% bệnh nhân ở PKNT cho rằng thời gian chờ đợi là nhanh chóng, có thể do số
lƣợng bệnh nhân đến tập trung khám và lĩnh thuốc theo hẹn khá đông, trong khi chỉ
có 1 bác sỹ khám, 2 cán bộ tƣ vấn và cấp thuốc tại mỗi PKNT. Mặt khác, nhiều
bệnh nhân đi làm xa chỉ tranh thủ về lấy thuốc không có nhiều thời gian chờ đợi nên
tâm lý bệnh nhân nôn nóng. Điều này cũng cần đƣợc các cơ sở y tế lƣu ý hơn để bố
trí nhân lực nhằm phục vụ ngƣời bệnh tốt hơn. Mặc dù có sự chênh lệch về tỷ lệ
TTĐT giữa các phân nhóm trong các yếu tố hỗ trợ tại nhà và dịch vụ hỗ trợ của
CBYT… là những yếu tố đƣợc một số nghiên cứu tìm thấy mối liên quan [23], [40].
Tuy nhiên với nhóm yếu tố này kết quả đạt đƣợc chƣa ghi nhận thấy sự khác biệt có
ý nghĩa thống kê .
Cần nhấn mạnh rằng điều trị HIV là cuộc chiến đấu lâu dài, do vậy sự động
viên, giúp đỡ, an ủi, tƣ vấn...của cả về phía gia đình, xã hội, y tế đóng vai trò quan
trọng giúp trấn an tinh thần ngƣời bệnh, giúp họ yên tâm điều trị. Để bệnh nhân có
đƣợc một môi trƣờng chăm sóc, điều trị tốt nhất thì sự phối kết hợp chặt chẽ, chủ
động giữa ngƣời nhà và cán bộ y tế là rất cần thiết hiện nay.
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hồ báo thức và đặt chuông điện thoại.

Ƣu điểm và hạn chế của nghiên cứu

4.3.
4.3.1.

Ưu điểm của nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng cả hai nguồn số liệu sơ cấp (phỏng vấn trực tiếp) và thứ
cấp (hồ sơ bệnh án ngoại trú của bệnh nhân), do vậy thông tin thu đƣợc có thể bổ
phòng khám, tỷ lệ tuân thủ điều trị và các yếu tố ảnh hƣởng để từ đó đƣa ra các biện
pháp can thiệp, cải tiến thiết thực nhất.
Phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp đƣợc sử dụng trong nghiên cứu có
ƣu điểm giúp bệnh nhân và ngƣời đƣợc phỏng vấn dễ dàng chia sẻ hơn trong việc
trao đổi thông tin về việc uống thuốc hay các hành vi cá nhân khác, phƣơng pháp
phỏng vấn trực tiếp giúp hạn chế đƣợc khả năng đối tƣợng không hiểu hay không
biết mà cứ khoanh vào tất cả các nội dung theo ngƣời bên cạnh hoặc một ngƣời tự
điền nhiều phiếu. Hơn nữa điều tra viên là cán bộ PKNT đã có kinh nghiệm trong
điều tra nghiên cứu HIV/AIDS nên các thông tin thu đƣợc đảm bảo tính khách quan
và sát thực hơn. Nghiên cứu phỏng vấn về tuân thủ điều trị của bệnh nhân trong
vòng 7 ngày, giảm đƣợc đáng kể sai số nhớ lại của bệnh nhân.
4.3.2.

Hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu khảo sát tình hình sử dụng thuốc của toàn bộ 106 bệnh nhân hiện
đang điều trị tại phòng khám ngoại trú ARV nhƣng chỉ tiến hành phỏng vấn đƣợc
97 bệnh nhân. Có 9 bệnh nhân không tham gia phỏng vấn do bị ốm nên ngƣời nhà
đến lĩnh thuốc hộ.
Với đặc thù phòng khám ngoại trú chỉ cấp thuốc vào hai ngày trong một tháng.
Mặc dù đã cố gắng phỏng vấn tối đa nhƣng do bệnh nhân tái khám khám theo lịch
hẹn đông, do vậy có thể chƣa tìm hiểu đƣợc toàn diện các yếu tố liên quan đến tuân
thủ điều trị ở bệnh nhân tại địa bàn nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp
hồi cứu trên dữ liệu bệnh án của bệnh nhân cũng không tránh khỏi hạn chế do chất
lƣợng ghi chép của CBYT, dẫn đến chƣa kiểm soát đƣợc tính chuẩn xác của số liệu
trừ các kết quả xét nghiệm.
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trợ cho nhau, giúp nhìn nhận một cách toàn diện tình hình chăm sóc, điều trị tại

Phƣơng pháp đánh giá TTĐT trong vòng 7 ngày trƣớc thời điểm phỏng vấn
chƣa đƣợc nhiều nghiên cứu sử dụng (phần lớn đánh giá trong 1 tháng, 3 tháng nên
gây hạn chế trong việc so sánh kết quả với các nghiên cứu khác.
Nghiên cứu chƣa mô tả đƣợc những tình trạng, tình hình toàn diện điều trị
xét nghiệm tế bào miễn dịch CD4, phòng khám cũng chƣa có điều kiện làm đƣợc
các xét nghiệm khác nhƣ đo tải lƣợng vi rút...
Nghiên cứu mới chỉ tìm hiểu một số yếu tố về dịch vụ y tế từ phía ngƣời sử
dụng dịch vụ là bệnh nhân, chƣa đánh giá từ phía ngƣời cung cấp dịch vụ, do vậy
chƣa phân tích sâu và toàn diện vai trò, ảnh hƣởng của yếu tố này tới việc tuân thủ
điều trị ở bệnh nhân.
Ngoài ra nghiên cứu tiến hành khảo sát trên cỡ mẫu nhỏ, do đó việc phân tích
sự ảnh hƣởng của các yếu tố lên tình hình tuân thủ điều trị của bệnh nhân có thể
chƣa đạt mức có ý nghĩa thống kê.
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ARV trên bệnh nhân, mới mô tả đƣợc một số chỉ số nhiễm trùng cơ hội và kết quả

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
 Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV
Qua quá trình khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên 106 bệnh nhân thông qua
Phòng khám ngoại trú -Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, nghiên cứu rút ra một số
kết luận nhƣ sau:
- Bệnh nhân nam chiếm đa số (63,2%); độ tuổi trung bình 36,4 ± 8,2.
- Đƣờng lây nhiễm HIV chủ yếu là qua quan hệ tình dục (46,2%)
- Phần lớn bệnh nhân bắt đầu ở GĐLS 1 và 2 (62,3%) và duy trì trong thời
gian điều trị. Chỉ có 1 tỷ lệ nhỏ thay đổi phác đồ (8,5%), trong đó 7 trƣờng hợp
chuyển từ phác đồ AZT+3TC+NPV sang phác đồ TDF+3TC+EFV theo khuyến cáo
của Bộ Y tế và 2 trƣờng hợp chuyển từ phác đồ TDF+3TC+EFV sang phác đồ
AZT+3TC+NPV do bệnh nhân có tiền sử bệnh thận.
- Tại thời điểm bắt đầu điều trị, tƣơng tác thuốc nghiêm trọng đƣợc ghi nhận
là tƣơng tác giữa EFV và thuốc chống nấm. Và tỷ lệ này rất thấp.
 Mức độ tuân thủ điều trị ARV
Tỷ lệ tuân thủ điều trị ARV của đối tƣợng tham gia nghiên cứu trong vòng 7
ngày trƣớc thời điểm phỏng vấn là 62,9%. Trong đó:
- 11,3% bệnh nhân bỏ ít nhất một liều thuốc ARV.
- 22,7% bệnh nhân uống thuốc sai giờ trên 1 tiếng ít nhất một lần.
- 6,2% bệnh nhân đã uống thuốc ARV không đúng cách ít nhất một lần.
 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuân thủ điều trị
Kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu tố cản trở đối với việc tuân thủ điều
trị ARV là tuổi bệnh nhân, giai đoạn lâm sàng trƣớc khi điều trị và yếu tố về biện
pháp nhắc uống thuốc tại nhà cụ thể nhƣ sau:
Khi tuổi bệnh nhân tăng 1 năm thì tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng 7,1% (p=0,029).
Bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 3 và 4 thì tuân thủ điều trị kém hơn 66,5% so
với những bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 1 và 2 (p=0,012).
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hồ sơ bệnh án và tình hình tuân thủ điều trị của 97 bệnh nhân phỏng vấn đƣợc tại

Những bệnh nhân có dùng biện pháp nhắc uống thuốc thì tuân thủ điều trị tốt
hơn 4,13 lần so với những bệnh nhân không dùng biện pháp nhắc uống thuốc
(p=0,040).
KIẾN NGHỊ

- Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái cần thƣờng xuyên cật nhật
kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và kỹ năng về tƣ vấn, điều trị ARV cho các CBYT
tại PKNT để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên nghiệp về chăm sóc
toàn diện cho ngƣời nhiễm.
- Cán bộ y tế tại các phòng khám ngoại trú cần tăng cƣờng tƣ vấn hỗ trợ bệnh
nhân trong việc xây dựng kế hoạch điều trị ARV phù hợp cho mỗi bệnh nhân, các
tác dụng phụ của thuốc và cách xử trí, phác đồ điều trị. Nội dung tƣ vấn tập trung
vào việc nâng cao hiểu biết về TTĐT, tƣ vấn tâm lý, sử dụng thêm các biện pháp
nhắc nhở uống thuốc hàng ngày và vấn đề dinh dƣỡng cho bệnh nhân đặc biệt là đối
tƣợng còn trẻ vẫn còn chƣa hình thành đƣợc lối sống ổn định, không chú ý tới tuân
thủ điều trị.
- Cần củng cố hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS từ tuyến tỉnh đến tận tuyến huyện, thành phố để quản lý số liệu về
chƣơng trình PC HIV/AIDS đƣợc thống nhất, đủ khả năng đánh giá mức độ TTĐT
của các bệnh nhân và theo dõi, đo lƣờng chính xác các chỉ số sức khỏe ở bệnh nhân
(cân nặng, NTCH, tác dụng phụ của thuốc và các chỉ số cận lâm sàng...) để phát
hiện các khó khăn, rào cản của bệnh nhân nhằm khắc phục tình trạng không tuân
thủ ở ngƣời bệnh.
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Từ những kết quả trên, nghiên cứu có những khuyến nghị sau:

Phần A. THÔNG TIN CHUNG:
A1. Anh/chị sinh vào năm nào ? Năm …………. (ghi rõ năm sinh dƣơng lịch).
A2. Giới tính? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Nam
2. Nữ
3. Khác (ghi rõ):………….
A3. Dân tộc? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Kinh
2. Dân tộc khác (ghi rõ dân tộc gì ………………..)
A4 Anh/chị theo tôn giáo nào? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Không theo tôn giáo nào
2. Phật giáo
3. Thiên chúa giáo
4. Tôn giáo khác (ghi rõ …………………………)
A5. Trình độ học vấn cao nhất của anh/chị? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Không biết chữ.
2. Cấp 1 (Lớp 1 - 5)
3. Cấp 2 (Lớp 6 - 9)
4. Cấp 3 (Lớp 10 - 12)
5. Trung cấp/Sơ cấp/dạy nghề
6. Cao đẳng/Đại học
7. Khác (ghi rõ):………….
A6. Tình trạng hôn nhân hiện tại của anh/chị? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Chƣa lập gia đình
2. Đang sống cùng vợ hoặc chồng
3. Ly dị hoặc ly thân
4. Góa
5. Khác (ghi rõ):………….
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PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐỊNH LƢỢNG
Mã số bệnh nhân: |__|__|__|__|__|
Ngày phỏng vấn: …../…./2018
Điều tra viên: ...........................
Những thông tin mà anh/chị trả lời cho bộ câu hỏi này sẽ được dùng để xây
dựng các hoạt động giúp điều trị cho các anh/chị tốt hơn. Xin anh/chị yên tâm là
mọi thông tin sẽ được giữ bí mật và không làm thay đổi quá trình điều trị hiện tại
của các anh/chị. Anh chị có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào hoặc dừng cuộc
phỏng vấn nếu anh chị muốn.

A13. Khoảng cách từ nơi anh/chị đang sống tới phòng khám này là bao nhiêu cây
số? Ghi rõ:
……………………………… cây số (kilomet).
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A7. Hiện nay anh/chị đang sống cùng với ai?
1. Vợ/chồng/con
2. Bố, mẹ
3. Anh, chị, em
4. Họ hàng
5. Bạn bè
6. Một mình
7. Khác (ghi rõ):………….
A8. Hiện tại, ai là ngƣời hỗ trợ điều trị tại nhà cho anh/chị?
1. Không có ai
2. Vợ/chồng
3. Bố/mẹ
4. Anh/chị/em
5. Khác (ghi rõ):………….
A9. Anh/chị đƣợc ngƣời này (ngƣời hỗ trợ tại nhà) hỗ trợ những gì? (có thể chọn
nhiều ý)
1. Nhắc nhở uống thuốc
2. Chăm sóc ăn uống
3. An ủi động viên
4. Hỗ trợ tài chính
5. Khác (ghi rõ):………….
A10. Nghề nghiệp chính của anh/chị hiện nay là gì? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Không có việc/thất nghiệp
2. Nông dân
3. Công nhân
4. Lái xe
5. Cán bộ viên chức nhà nƣớc
6. Buôn bán/kinh doanh
7. Nghề tự do
8. Khác (ghi rõ) ………………………………
A11. Anh/chị có đang đi làm ở tỉnh khác không?
1. Có
2. Không
A12. Thu nhập bình quân đầu ngƣời của gia đình anh/chị một tháng khoảng bao
nhiêu tiền? (ghi rõ)
……………………………… đồng/1 ngƣời.
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A14. Theo anh/chị, lý do nào làm cho anh/chị bị nhiễm HIV? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Dùng chung bơm kim tiêm
2. Quan hệ tình dục
3. Không biết
4. Lý do khác (ghi rõ) ……………………
A15. Hiện tại, anh/chị có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hay nhóm đồng đẳng nào
không?
1. Có
2. Không
A16. Trong vòng 1 tuần (tức là 7 ngày) vừa qua, anh/chị có uống rƣợu lần nào
không?
1. Có
2. Không -> Chuyển A18
A17. Nếu có, mức độ sử dụng rƣợu trong 1 tuần qua của anh/chị nhƣ thế nào?
(Chọn 1 câu trả lời)
1. Trên 4 lần
2. Từ 2 đến 4 lần
3. Một lần
A18. Trong vòng 1 tuần (7 ngày) vừa qua, anh/chị có uống bia lần nào không?
1. Có
2. Không -> Chuyển A20
A19. Nếu có, mức độ sử dụng bia trong tuần qua của anh/chị nhƣ thế nào? (Chọn 1
câu trả lời)
1. Trên 4 lần
2. Từ 2 đến 4 lần
3. Một lần
A20. Anh/chị đã từng sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác (heroin, thuốc
phiện, thuốc lắc…) bao giờ chƣa?
1. Có, hiện tại vẫn đang sử dụng
2. Có, nhƣng đã cai
3. Chƣa bao giờ -> Chuyển B1
A21. Trong vòng 1 tuần (7 ngày) vừa qua, anh/chị có sử dụng ma túy hoặc các chất
gây nghiện khác lần nào không?
1. Có
2. Không -> Chuyển B1
A22. Nếu có, mức độ sử dụng của anh/chị trong 1 tuần qua nhƣ thế nào? (Chọn 1
câu trả lời)
1. Trên 4 lần
2. Từ 2 đến 4 lần
3. Một lần
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Phần B. KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ ARV
B1. Anh/chị hiểu thế nào là thuốc ARV?
1. Là thuốc kháng sinh
2. Là thuốc kháng vi rút HIV
3. Loại khác (ghi rõ) ……………………….
B2. Thuốc ARV hiện nay đƣợc dùng kết hợp từ mấy loại thuốc? (Chọn 1 câu trả
lời)
1. Từ 1 loại
2. Từ 2 loại
3. Từ ít nhất 3 loại trở lên
4. Không biết
B3. Theo anh/chị, phải điều trị thuốc ARV trong bao lâu? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Điều trị một thời gian
2. Điều trị khi thấy hết triệu chứng
3. Điều trị khi thấy cơ thể khỏe lên
4. Điều trị suốt đời
5. Không biết
B4. Theo anh/chị, thế nào là tuân thủ điều trị ARV? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)
1. Uống đúng thuốc
2. Uống đúng liều lƣợng
3. Uống đúng giờ/đúng khoảng cách
4. Uống đều đặn suốt đời
5. Khác (Ghi rõ) …………………………………
B5. Anh/chị hãy nêu các tác hại của không tuân thủ điều trị thuốc ARV? (Có thể
chọn nhiều câu trả lời)
1. Không ức chế đƣợc vi rút HIV
2. Bệnh tiếp tục phát triển nặng hơn
3. Gây ra sự kháng thuốc
4. Hạn chế cơ hội điều trị sau này
B6. Theo anh/chị, để đạt đƣợc hiệu quả điều trị tối đa, cần uống thuốc đúng giờ và
đúng yêu cầu của bác sỹ ít nhất bao nhiêu phần trăm số thuốc đƣợc phát?
…………… phần trăm (%)
B7. Theo anh/chị, khi bệnh nhân quên uống thuốc ARV thì phải làm thế nào?
1. Bỏ liều đó đi, uống liều tiếp theo đúng giờ quy định
2. Uống liền một lúc 2 liều khi nhớ ra
3. Uống ngay liều đó khi nhớ ra. Nếu khoảng cách giữa 2 liều dƣới 4 giờ (đối
với ngƣời uống một ngày hai liều thuốc) hoặc dƣới 12 giờ (đối với ngƣời
uống một ngày một liều thuốc)
4. Cách khác (ghi rõ)
5. Không biết.
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Phần C. TUÂN THỦ UỐNG THUỐC ARV
C1. Hàng ngày, anh/chị phải uống thuốc ARV mấy lần ?
1. Một lần
2. Hai lần
3. Khác: …………………..
C2: Mỗi lần các anh chị cần uống mấy viên thuốc:
1. Một viên
2. Hai viên
3. Khác: …………………
C3. Trong tuần qua (7 ngày vừa qua), anh/chị đã bỏ/không uống thuốc ARV mấy
lần?
4. Một lần
5. Hai lần
6. Từ 3 lần trở lên
7. Không bỏ lần nào -> Chuyển C5
C4. Nếu có bỏ, lý do tại sao? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)
1. Bận nhiều việc
2. Đi làm không mang theo thuốc
3. Ngủ quên
4. Không có ai nhắc nhở
5. Muốn tránh tác dụng phụ của thuốc
6. Hết thuốc chƣa kịp đi lấy
7. Cảm thấy mệt nên không uống
8. Không rõ lý do
9. Lý do khác (ghi rõ) …………………………………………...
C5. Trong tuần qua (7 ngày vừa qua), anh/chị uống thuốc không đúng giờ mấy
lần? (nghĩa là uống trước hoặc sau giờ đã chọn từ 1 tiếng đồng hồ trở lên)
1. Một lần
2. Hai lần
3. Từ 3 lần trở lên
4. Không uống sai giờ lần nào -> Chuyển C7
C6. Nếu không đúng giờ, lý do tại sao? (Có thể chọn nhiều ý)
1. Bận nhiều việc nên quên
2. Đi làm không mang theo thuốc
3. Ngủ quên
4. Không có ai nhắc nhở
5. Muốn tránh tác dụng phụ của thuốc
6. Cảm thấy mệt nên không uống
7. Do thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày
8. Không rõ lý do
9. Lý do khác (ghi rõ) …………………………………………...
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C7. Trong tuần qua (7 ngày vừa qua), ngoài việc bỏ thuốc hoặc uống thuốc không
đúng giờ (nếu có), các anh/chị có uống thuốc không đúng cách theo chỉ định của
bác sĩ không ? (nghĩa là không đúng số viên thuốc hoặc không theo chỉ dẫn về cách
uống thuốc mà bác sĩ đã dặn)
1) Có.
Ghi
cụ
thể
cách
uống
sai:………………………………………………………
2) Không => Chuyển C10
C8. Nếu có uống thuốc không đúng cách, việc này xảy ra mấy lần trong tuần vừa
qua (7 ngày vừa qua) ?
1. Một lần
2. Hai lần
3. Từ 3 lần trở lên
C9. Nếu không đúng cách, lý do tại sao? (Có thể chọn nhiều ý)
1. Không nhớ cách uống/liều uống bác sĩ dặn
2. Phải uống quá nhiều thuốc
3. Do thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày
4. Cảm thấy mệt, không khỏe
5. Lý do khác (ghi rõ) ………………………………………….
C10. Hiện tại anh/chị đang dùng biện pháp nào để nhắc mình uống thuốc?
1. Tự nhớ, không dùng biện pháp nào
2. Đồng hồ báo thức
3. Đặt chuông điện thoại
4. Dựa vào chƣơng trình tivi/đài
5. Đánh dấu vào lịch
6. Nhờ ngƣời khác nhắc nhở
7. Khác (ghi rõ) ……………………………………………
C11. Hiện tại, anh/chị có gặp tác dụng phụ gì của thuốc ARV không?
1. Có
2. Không -> Chuyển C13
C12. Anh/chị đã làm gì khi gặp tác dụng phụ đó? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Không làm gì, để tự khỏi
2. Tự uống thuốc theo tài liệu hƣớng dẫn
3. Đi tƣ vấn bác sỹ
4. Bỏ thuốc, không uống nữa
5. Khác (ghi rõ) ………………………………….
C13. Hiện tại, ngoài thuốc ARV, các anh chị có sử dụng thuốc nào khác nữa không?
(bao gồm cả điều trị methadone, điều trị lao, các thuốc điều trị các bệnh khác).
1. Có
2. Không -> Chuyển D1
C14. Nêu cụ thể thuốc hoặc bệnh lý đang đƣợc điều trị:
…………………………………………………………….…………………………
…….……………………………………………………………….…………………
…………
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C15: Các thuốc này có đƣợc sử dụng đồng thời với thuốc ARV không?
1. Có
2. Không
3. Khác: (ghi rõ):………………….
Phần D. HOẠT ĐỘNG TƢ VẤN/HỖ TRỢ
D1. Anh/chị đã tham gia mấy buổi tập huấn trƣớc khi vào điều trị ARV?
………… (buổi)
D2. Theo anh/chị, thời gian chờ đợi để đƣợc khám và nhận thuốc ở phòng khám này
là?
1. Quá lâu
2. Bình thƣờng
3. Nhanh chóng
D3. Mức độ hài lòng của anh/chị với thái độ của các cán bộ y tế làm việc tại
phòng khám này là? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Rất hài lòng
2. Hài lòng
3. Bình thƣờng
4. Không hài lòng
5. Rất không hài lòng
D4. Mức độ thƣờng xuyên nhận đƣợc các thông tin về chăm sóc, điều trị và tuân
thủ điều trị ARV từ cán bộ y tế ở phòng khám này là? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Thƣờng xuyên (hàng tháng)
2. Thỉnh thoảng (3-4 tháng/lần)
3. Hiếm khi (1-2 lần/năm)
4. Hoàn toàn không có.
D5. Mức độ hài lòng của anh/chị về những thông tin nhận đƣợc từ cán bộ y tế tại
phòng khám này là? (Chọn 1 câu trả lời)
1. Rất hài lòng
2. Hài lòng
3. Bình thƣờng
4. Không hài lòng
5. Rất không hài lòng
D6. Anh/chị có kiến nghị, đề xuất gì để giúp việc tuân thủ điều trị ARV của mình
tốt hơn?
1. Không
2. Có (ghi rõ) …………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị

Phụ lục 2: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Ngày sinh

Giới
tính

Chiều
cao

Tình
trạng
mang thai

Yếu tố nguy cơ
nhiễm HIV

 Có
 Không

 Nghiện chích ma
túy
 Lây qua đƣờng tình
dục
 Khác (ghi
rõ)_________
 Không biết

____/____/_____

Nam
 Nữ

Ngày
Phác đồ
điều trị
Lý do đổi
phác đồ

Giai đoạn
lâm sàng

______cm

Bắt đầu điều trị
_____/_____/20___
_____/_____/_____

1 2 3 4
 99 (nếu mất thông tin)

Đổi phác đồ lần 1
_____/_____/20___
_____/_____/_____
Lý do: 1 = Gặp
ADR_________________________
2 = Tuân thủ kém
3 = Điều trị thất bại
4 = Có thai
5 = Hết thuốc tại cơ sở
6 = Bệnh nặng/nằm viện
99 = Lý do
khác:_____________________
1 2 3 4
 99 (nếu mất thông tin)

Tiền sử dị ứng thuốc
(ghi rõ)

Tình trạng đặc biệt
 Suy dinh dƣỡng
 Nghiện rƣợu
 Nghiện ma túy

Khác
(ghi
rõ)___________

Đổi phác đồ lần 2
_____/_____/20___
_____/_____/_____
Lý do: 1 = Gặp
ADR_______________________
2 = Tuân thủ kém
3 = Điều trị thất bại
4 = Có thai
5 = Hết thuốc tại cơ sở
6 = Bệnh nặng/nằm viện
99 = Lý do
khác:_____________________
1 2 3 4
 99 (nếu mất thông tin)
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Mã
bệnh án

Mã bệnh nhân:

____(Ngày
 HBV

/

/20

)

 HCV

____(Ngày
 HBV

/

/20

)

 HCV

 Không NTCH
 Lao
 Nấm
 Khác
______________________________
__

 Không NTCH
 Lao
 Nấm
 Khác
_________________________________
__

Thuốc
Thuốc dự phòng NTCH
dùng kèm  Cotrimoxazol
 Isoniazid
Thuốc điều trị NTCH
 Thuốc điều trị lao
______________________________
_________
 Thuốc điều trị nấm
______________________________
_________
 Thuốc điều trị NTCH khác
______________________________
_________
Thuốc khác
______________________________
_________

Thuốc dự phòng NTCH
 Cotrimoxazol
 Isoniazid
Thuốc điều trị NTCH
 Thuốc điều trị lao
_________________________________
_________
 Thuốc điều trị nấm
_________________________________
_________
 Thuốc điều trị NTCH khác
_________________________________
_________
Thuốc khác
_________________________________
_________

____(Ngày
 HBV

/

/20

)

 HCV

 Không NTCH
 Lao
 Nấm
 Khác
_________________________________
_
Thuốc dự phòng NTCH
 Cotrimoxazol
 Isoniazid
Thuốc điều trị NTCH
 Thuốc điều trị lao
_________________________________
________
 Thuốc điều trị nấm
_________________________________
________
 Thuốc điều trị NTCH khác
_________________________________
________
Thuốc khác
_________________________________
________
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CD4+
(TB/mm3)
HBV/HC
V
Bệnh
NTCH
(Mã 2)

 Duy trì điều trị
 Tử vong (Ngày
/
/20
). Nguyên
nhân:______________________________________________
 Chuyển đi (Ngày
/
/20
)
 Bỏ trị hoàn toàn (Ngày
/
/20
)
 Bỏ trị 1 thời gian (từ ngày / /20
đến ngày
/
/20
 Khác___________________________________Lý
do:_________________________________________

)
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Tuân thủ
điều trị

Phụ lục 3: DANH SÁCH BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU
Họ và tên

MSBN

STT

Họ và tên

MSBN

1

Hà Văn D.

24

54

Đặng Phi L.

10

2

Trần Xuân Th.

99

55

Nguyễn Văn Q.

70

3

Hoàng Văn Th.

32

56

Trần Quốc B.

90

4

Trƣơng Thị S.

108

57

Nguyễn Văn D.

65

5

Hà Văn Th.

27

58

Trần Thị Tr.

95

6

Hà Văn Đ.

25

59

Nguyễn Thị Ch.

55

7

Dƣơng Trung Th.

4

60

Nguyễn Quốc Ph.

54

8

Sẩn Dỉ Ph.

85

61

Triệu Quý Đ.

101

9

Hà Văn C.

23

62

Trần Thị H.

91

10

Trần Văn L.

96

63

Triệu Thị H.

105

11

Hà Nam D.

16

64

Nguyễn Hùng C.

47

12

Triệu Văn L.

106

65

Lê Trung H.

38

13

Hà Huyền Tr.

14

66

Nguyễn Văn T.

72

14

Nguyễn Thị Th.

60

67

Nguyễn Thị Ph.

58

15

Hà Quốc H.

17

68

Hoàng Thị D.

29

16

Hà Minh Th.

15

69

Trần Kim Quý

88

17

Nguyễn Văn N.

68

70

Nguyễn Thị Th.

59

18

Hà Thị Ch.

18

71

Nguyễn Xuân T.

75

19

Phùng Thị V.

84

72

Hoàng Thị D.

28

20

Đinh Quang H.

11

73

Vũ Quang H.

110

21

Vũ Phạm T.

109

74

Đào Văn T.

6

22

Vũ Thị Thƣ

111

75

Lê Hồng P.

35

23

Hà Văn T.

26

76

Triệu Thị B.

103
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