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Đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá các yếu tố gây khó khăn cho bệnh nhân HIV/AIDS
kháng ARV bậc 1 trên địa bàn tỉnh An Giang”, do tác giả TS. Phạm Thị Thu Hường, công
tác tại bộ môn Toán, Khoa Sư phạm thực hiện. Tác giả đã báo cáo kết quả nghiên cứu và
được Hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học An Giang thông qua ngày 07/01/2020.
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LỜI CẢM TẠ
Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ của phòng khám ngoại trú
HIV/AIDS, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Cán bộ phòng khám đã nhiệt tình hỗ trợ,
giúp đỡ chúng tôi về chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu thập số liệu.
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Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong công
trình nghiên cứu này có xuất xứ rõ ràng. Những kết luận mới về khoa học của công trình nghiên
cứu này chưa được công bố trong bất kì công trình nào khác.
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TÓM TẮT
Bệnh nhân nhiễm HIV cần phải được phát hiện và điều trị bằng thuốc kháng virus
(ARV) liên tục và suốt đời. Những bệnh nhân này phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là
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việc kháng với thuốc ARV. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 126 bệnh nhân trong tổng số
217 bệnh nhân kháng ARV bậc 1 và đang điều trị ARV bậc 2 thuộc địa bàn tỉnh An Giang
nhằm đánh giá về những khó khăn của nhóm bệnh nhân này. Kết quả nghiên cứu cho thấy 70,2
% bệnh nhân gặp khó khăn trong việc tuân thủ điều trị ARV và tiến hành phân tích các biến có
tác động lớn đến quá trình điều trị của bệnh nhân. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra những đề xuất
nhằm hỗ trợ nhóm bệnh nhân này trong quá trình điều trị bệnh.
Từ khóa: Bệnh nhân nhiễm HIV; Thuốc ARV; Kháng ARV; Tuân thủ điều trị; Sự kì
thị.
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ABSTRACT
HIV-infected patients need to be detected and treated with antiretroviral drugs (ARV)
continuously and permanently. HIV-infected patients have to face with many difficulties in
their life, especially patient resistant to ARV. A cross-sectional study of 126 patients in a total
of 217 who acquired ARV drug resistance in An Giang province. The results showed that
70.2% of patients had difficulty complying with ARV treatment. We will analyze the variables
that affect to the patient’s treatment process. Based on the result, the article also offers
suggestions to support and help this group of patients during their treatment.
Keywords: HIV patients; Antiretroviral drugs (ARV); ARV drug resistance; Adherence to
ARV therapy; Stigma
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