
 

Thư của  Đồng Đức Thành thành viên Mạng lưới những người sống chung với HIV 

(VNP+) nhân ngày hành động Kaletra toàn cầu 

Tôi là một trong những thành viên của Mạng lưới những người sống chung với HIV tại 

Việt Nam (VNP+). Năm nay tôi 35 tuổi  đã sống chung với HIV khoảng 18 năm và phát 

hiện ra tình trạng có HIV của mình vào năm 2001. Vào thời gian đó, vấn đề kỳ thị và phân 

biệt đối xử từ phía cộng đồng, gia đình và xã hội đối với những người như chúng tôi hết sức 

nặng nề và nghiêm trọng.  Lúc đó, Luật phòng, chống HIV/AIDS còn chưa ra đời. Sau khi 

biết tin, người Sếp quản lý trực tiếp tôi đã gợi ý cho tôi tự viết đơn xin nghỉ việc. Do đó, tôi 

đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn kể cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng cùng thời gian 

đó, rất nhiều người bạn của tôi đã chết vì AIDS do không được tiếp cận với điều trị bằng 

thuốc kháng virus ARV. 

Tôi nhớ rằng khi đó đã rất yếu do bị sút cân, tiêu chảy kéo dài và bị loét miệng, tôi đã rơi vào 

hoàn cảnh trầm cảm trong sự tuyệt vọng. Sau này, khi được tham gia khóa tập huấn về xóa mù 

điều trị, tôi mới biết đó là biểu hiện nhiễm trùng cơ hội của bệnh dấu hiệu của  AIDS. 

 

Sau khi, được chuẩn đoán mình đã bị nhiễm HIV, tôi đã cố gắng đóng góp những công việc có 

ích nhất cho cộng đồng và xã hội từ những công việc tưởng chừng như rất nhỏ bé như: Làm tư 

vấn viên đồng đẳng, chuyển gửi  những người trong nhóm có hành vi  nguy cơ cao đến cơ sở tư 

vấn và xét nghiệm tự nguyện, phân phát bơm kim tiêm, bao cao su… Sau đó, tôi đã may mắn 

gặp một tiến sĩ người nước ngoài, anh ấy cũng sống chung với HIV 25 năm. Anh ấy đã giúp 

chúng tôi mua thuốc ARV do Thailand sản xuất từ Bangkok. Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết 

ơn anh ấy. Nhờ có anh ấy mà tôi và các bạn đồng nghiệp của tôi được cứu. Chúng tôi được kết 

nối với mạng lưới những người sống chung với HIV tại Thailand (TPN+) và được đưa sang 

Thailand để đo tải lượng virus và đếm CD4. Khi bắt đầu điều trị CD4 của tôi chỉ còn 80. 

 

Sức khỏe của tôi đã dần dần được hồi phục và ổn định trở lại. Sau đó, tôi đã được tuyển vào làm 

Cán bộ chương trình Dự án Sáng kiến chính sách về Y tế tại Việt Nam (HPI). Ở đây, tôi đã học 

được rất nhiều kỹ năng liên quan đến hoạt động xã hội thông qua công việc như: Sử dụng công 

nghệ, tiếng Anh và các kỹ năng khác.  

Rất nhiều các bạn đồng nghiệp của tôi cũng là những người sống chung với HIV, cho đến nay, 

họ đã trở thành chuyên gia về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Chúng tôi đã cùng nhau phát 

triển bộ công cụ về xóa mù điều trị và dự phòng tích cực cho người có HIV. Sau đó,  đi chia sẻ, 

giảng dạy tại các nhóm tự lực trong mạng lưới. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi thực tế cho 

lãnh đạo nghành y tế và các ban nghành liên quan của chính phủ đi thăm quan mô hình chăm 

sóc, điều trị tại Thailand. Sau chuyến đi đó, bộ y tế đã ban hành hướng dẫn điều trị dựa theo 

hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới WHO vào thời điểm đó,  dưới sự góp ý từ các chuyên gia 

trong nước và quốc tế. 

Chúng tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc đến , đến đảng và chính phủ cũng 

như lãnh đạo nghành y tế và nhân dân Hoa Kỳ  đã quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi được 

tiếp cận với điều trị và được làm việc thông qua chương trình PEPFAR. Qua đó, nhiều người 

trong chúng tôi đã được sống. Trong số chúng tôi đã rất nhiều người đã tìm được tình yêu, lập 



gia đình ngay cả đối với những người không nhiễm HIV và sinh ra những đứa con kháu khỉnh 

không nhiễm HIV. Chúng tôi vẫn không ngừng học tập, lao động để đóng góp những công việc 

có ý nghĩa cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Có thể nói rằng: Tiếp cận  điều trị không chỉ kéo 

dài cuộc sống mà còn giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người sống chung với HIV, 

mang lại giá trị cho bản thân và gia đình. Một chuyên gia nước ngoài đã từng nói: “Điều trị chính 

là chiến lược dự phòng tích cực và hiệu quả”. Một nhóm thành viên thuộc mạng lưới đã nhận 

được một khoản tài trợ nhỏ từ Ngân hàng thế giới nhân ngày sáng tạo về xóa mù điều trị liên 

quan đến đồng nhiễm HIV và viêm gan C (HCV) 

 

 

Thông qua những công việc ý nghĩa chúng tôi đã và đang làm. Chúng tôi rất lo lắng cho tương 

lai. Có thể nhiều người sẽ không được tiếp cận điều trị. Theo chiến lược quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Việt Nam có khoảng 1.50.000 người 

nhiễm HIV cần tiếp cận điều trị. Mục tiêu có thể đáp ứng được  50% so với nhu cầu. Đặc biệt là 

sắp tới chúng tôi cần tiếp cận với phác đồ điều trị bặc 2, thậm chí bặc 3.  Thuốc điều trị viêm gan 

C hết sức đắt đỏ vì rất nhiều người trong chúng tôi có đồng nhiễm với viêm gan C hoặc B. Ngoài 

ra, chúng tôi phải chi trả rất nhiều chi phí liên quan đến y tế như là thuốc bổ Gan, dinh dưỡng ... 

 

Vì lý do này, hôm nay chúng tôi gửi bức thư này đến Abbott và Bộ y tế. Chúng tôi cần được tiếp 

cận với thuốc kháng virus bậc 1 cũng như bậc 2 với chi phí thấp hơn. Giấy phép đăng ký từ 

Abbott hoặc chính phủ sử dụng giấy phép bởi chính phủ cho Kaletra (lopinavir + ritonavir hoặc 

LPV/r) có thể cho phép nhập khẩu hoặc sản xuất thuốc trong nước với chi phí thấp hơn. Chúng 

tôi hy vọng sẽ nhận được sự hồi âm từ quý cơ quan sau khi nhận được lá thư này. Điều trị phác 

đồ bậc hai với giá cả phải chăng là rất quan trọng đối với cộng đồng  nhằm đóng góp công sức 

chống lại dịch bệnh này. 

 

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hồi âm 
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