
1 | T r a n g  
 

Thông tin dành cho người tham gia Cuộc nghiên cứu EPIC-NSW: Chuyển từ diện sử dụng PrEP 
của Cuộc nghiên cứu sang diện sử dụng PrEP ở bên ngoài Cuộc nghiên cứu EPIC-NSW 

Kính gửi Người tham gia EPIC-NSW 

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, Chính phủ Úc loan báo rằng PrEP sẽ được đưa vào Chương trình Trợ 
giá Dược phẩm (PBS-Pharmaceutical Benefit Scheme) vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Điều này có 
nghĩa là nếu có thẻ Medicare, quý vị sẽ có thể mua PrEP theo giá hạ giảm tại Nhà Thuốc Tây trong 
cộng đồng. Quý vị vẫn cần có toa thuốc của bác sĩ. 

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 Cuộc nghiên cứu EPIC-NSW sẽ ngưng tuyển người tham gia. Muốn 
tiếp tục uống PrEP, quý vị cần tiếp xúc với bác sĩ của mình và xin toa thuốc để: 

 Mua PrEP theo diện PBS với giá hạ giảm, nếu có thẻ Medicare (hiện tại là $39.5 mỗi tháng, 
hoặc $6.40 mỗi tháng đối với người có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe), hoặc 

 Mua PrEP với giá thường lệ tại Úc nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được cấp thẻ 
Medicare, hoặc 

 Mua PrEP trực tuyến ở nước ngoài bằng cách tự nhập khẩu vào Úc. 

_________________________________________________________________________________ 

Có phải quý vị ghi danh với EPIC-NSW trước ngày 1 tháng 3 năm 2017? 

Nếu ghi danh với EPIC-NSW trước ngày 1 tháng 3 năm 2017, quý vị được cung cấp PrEP trong thời 
gian 2 năm. Bác sĩ sẽ cấp toa thuốc cuối cùng cho quý vị cho cuộc nghiên cứu PrEP vào lần khám 
bệnh Tháng thứ 21 liên quan đến cuộc nghiên cứu PrEP. Vào lần khám bệnh cuối cùng của quý vị (vào 
Tháng thứ 24) nếu quý vị muốn tiếp tục sử dụng PrEP ở bên ngoài cuộc nghiên cứu, bác sĩ sẽ cấp toa 
thuốc PrEP cho quý vị theo diện PBS với giá hạ giảm nếu quý vị hội đủ điều kiện để được cấp thẻ 
Medicare hoặc cấp toa để mua thuốc PrEP ở Úc với giá thường lệ hoặc mua PrEP trực tuyến ở nước 
ngoài bằng cách tự nhập khẩu. 

Hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2018 (ngày PrEP được đưa vào PBS), quý vị có thể rút lui khỏi cuộc 
nghiên cứu bất kỳ lúc nào để mua PrEP theo diện PBS với giá hạ giảm nếu quý vị muốn. Quý vị vẫn 
nên đi khám bác sĩ mỗi 3 tháng để xin toa thuốc mới và làm xét nghiệm dò tìm HIV, chức năng thận và 
STI (bệnh hoa liễu) như là một phần của việc chăm sóc sức khỏe thường lệ của quý vị. Hãy nói chuyện 
với bác sĩ để tiếp tục sử dụng PrEP. 

Có phải quý vị ghi danh với EPIC-NSW sau ngày 1 tháng 3 năm 2017? 

Nếu ghi danh với EPIC-NSW sau ngày 1 tháng 3 năm 2017, quý vị sẽ được cung cấp thuốc cho 3 
tháng cuối cùng của cuộc nghiên cứu PrEP vào lần khám đầu tiên tính từ sau ngày 30 tháng 4 năm 
2018. Vào lần khám cuối cùng của cuộc nghiên cứu, bác sĩ cũng sẽ thảo luận với quý vị các lựa chọn 
(như đã được mô tả ở trên) để quý vị sử dụng PrEP ở bên ngoài cuộc nghiên cứu.  Khi quý vị quay trở 
lại phòng khám vào lần tiếp theo, bác sĩ sẽ cấp cho quý vị toa thuốc PrEP theo diện PBS với giá hạ 
giảm nếu quý vị hội đủ điều kiện để được cấp thẻ Medicare hoặc cấp toa thuốc để mua PrEP ở Úc với 
giá thường lệ quý vị không hội đủ điều kiện để được cấp thẻ Medicare hoặc mua PrEP trực tuyến ở 
nước ngoài bằng cách tự nhập khẩu. Hãy nói chuyện với bác sĩ để tiếp tục sử dụng PrEP. 

Có phải quý vị ghi danh với EPIC-NSW trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 
năm 2018? 

Nếu quý vị ghi danh trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, quý vị sẽ được 
cung cấp trước một tháng PrEP của cuộc nghiên cứu và quay trở lại phòng khám để dự lần khám bệnh 



2 | T r a n g  
 

Tháng thứ 1 của mình. Vào lần khám bệnh Tháng thứ 1 (đó cũng là lần khám bệnh cuối cùng của quý 
vị trong cuộc nghiên cứu), quý vị sẽ được cấp 3 tháng PrEP của cuộc nghiên cứu nếu bác sĩ không lo 
ngại gì hết về việc tuân thủ của quý vị hoặc độc tính do thuốc gây ra đối với quý vị. Vào lần khám cuối 
cùng này, bác sĩ cũng sẽ thảo luận với quý vị các lựa chọn (như đã được mô tả ở trên) để quý vị sử 
dụng PrEP ở bên ngoài cuộc nghiên cứu.  Khi quý vị quay trở lại phòng khám vào lần tiếp theo, bác sĩ 
sẽ cấp cho quý vị toa thuốc PrEP theo diện PBS với giá hạ giảm nếu quý vị hội đủ điều kiện để được 
cấp thẻ Medicare hoặc cấp toa thuốc để mua PrEP ở Úc với giá thường lệ quý vị không hội đủ điều 
kiện để được cấp thẻ Medicare hoặc mua PrEP trực tuyến ở nước ngoài bằng cách tự nhập khẩu. Hãy 
nói chuyện với bác sĩ để tiếp tục sử dụng PrEP. 

Tôi có thể xin toa thuốc PrEP ở đâu khi không còn tham gia Cuộc nghiên cứu EPIC nữa? 

Quý vị có thể quay trở lại phòng khám EPIC của quý vị hoặc tới bất kỳ phòng mạch bác sĩ nào (xin vui 
lòng gọi điện thoại hỏi xem họ có thể kê toa thuốc PrEP hay không) để xin toa thuốc và làm xét nghiệm 
dò tìm HIV, STI (bệnh hoa liễu) và chức năng thận. 

Tôi có thể xin toa thuốc PrEP ở đâu khi EPIC chấm dứt? 

Quý vị có thể đem toa thuốc đến bất kỳ Nhà Thuốc Tây nào trong cộng đồng để mua thuốc viên 
PrEP. Quý vị nên gọi điện thoại trước cho Nhà Thuốc Tây để hỏi xem họ có thuốc PrEP hay 
không. Nhiều khi phải mất một vài ngày họ mới có thuốc PrEP, quý vị cần dự tính trước để khỏi bị hết 
thuốc. Mỗi ngày quý vị nên uống một viên. 

Thuốc viên PrEP quý vị mua ở bên ngoài Cuộc nghiên cứu EPIC-NSW có thể nhìn không giống thuốc 
quý vị sử dụng trong cuộc nghiên cứu PrEP (hình dạng hoặc màu sắc) vì chúng có thể được bào chế 
bởi công ty dược phẩm khác. Nếu cảm thấy lo ngại, quý vị hãy tiếp xúc với bác sĩ. 

Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng nói chuyện với bác sĩ hoặc truy cập 
https://epic-nswstudy.org.au 

Nếu cư ngụ ở NSW, quý vị cũng có thể gọi cho đường dây Thông tin Sức khỏe Tình dục NSW 
(NSW Sexual Health Infolink) qua số 1800 451 624 để biết thông tin về nơi để mua PrEP. 


