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Các Nhóm dân số Ưu tiên Bổ sung

• Tiếp tục làm việc với MSM, những người dùng 

chất gây nghiện, và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

• Đặt ra hạn mức tuyển chọn theo đề cương hoặc 

theo quốc gia đối với các nhóm dân số được coi 

là dễ bị tổn thương nhất (nghĩa là, HPTN 83)

• Nam giới quan hệ tình dục khác giới ở châu Phi

• Nghiên cứu tập trung vào và bao gồm những 

người chuyển giới (bao gồm nam giới chuyển 

giới)



Gói Phòng ngừa HIV

• Xây dựng khả năng tiếp cận PrEP như là 

một phần trong gói phòng ngừa HIV cho 

nghiên cứu do HPTN tiến hành

• Bao gồm thảo luận về ức chế vi-rút cho tất 

cả các đối tượng tham gia (không phụ 

thuộc vào trạng thái huyết thanh) được 

tuyển chọn vào nghiên cứu do HPTN tiến 

hành



Nghiên cứu Hành vi

• Bao gồm các thành phần hành vi mạnh mẽ 

với nghiên cứu y sinh

• Sử dụng kết quả nghiên cứu để phát triển 

các dự án giới thiệu (ví dụ HPTN 073)

• Nghiên cứu tập trung vào quan hệ tình dục 

có dùng hóa chất và chia sẻ máu (blue-

toothing)



Mạng lưới Thử nghiệm Phòng chống HIV được tài trợ 

bởi Viện Dị ứng và Bệnh dịch Quốc gia, Viện Sức khỏe 

Tâm thần Quốc gia và Viện Quốc gia về Lạm dụng 

Thuốc, tất cả đều là thành viên của 

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.
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