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Phần A: Thông tin liên hệ của cơ sở điều trị để trao đổi thư từ về khảo sát  
A1. Trưởng cơ sở điều trị 

(tên)  
Tên của Giám đốc cơ sở hoặc người quản lý ở cấp thứ bậc cao nhất có thể. 

Địa chỉ email để trao đổi thư từ với cơ sở điều trị 
Địa chỉ e-mail của Giám đốc sở hoặc của chương trình điều trị để liên hệ và theo dõi 

A2. Tên cán bộ của cơ sở làm đầu mối cho khảo sát này 

 
Chỉ điền nếu một người khác không phải là Giám đốc cơ sở điền vào bản khảo sát này.  
Nếu giám đốc cơ sở là người điền vào bản khảo sát thì xin bỏ trống phần này 

Địa chỉ email của cán bộ đầu mối  
Cung cấp địa chỉ email của cán bộ đầu mối để liên hệ và theo dõi trong tương lai. 

A3. Địa chỉ email cố định của cơ sở  
Điền địa chỉ e-mail cố định của cơ sở.  Nếu cơ sở không có địa chỉ e-mail cố định cho 
cơ sở, đề nghị cung cấp địa chỉ e-mail của Giám đốc cơ sở hoặc của một lãnh đạo của 
cơ sở . 

A4. số điện thoại của cơ sở cho các mục đích hành chính  
Cung cấp số điện thoại nơi làm việc hay số điện thoại di động của cán bộ đầu mối hoặc 
của chương trình điều trị.   Vui lòng sử dụng định dạng quốc gia đối với các số điện 
thoại. Tránh dấu “+” mà có thể gây khó khăn trong tài liệu excel. Đầu số quốc tế gọi đến 
-  mã vùng - số điện thoại 

A5. Ngày khảo sát hoàn thành 
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Cung cấp ngày khảo sát hoàn thành như mẫu . 

Phần B: Thông tin liên hệ của cơ sở điều trị cho công chúng nói chung 

B1. Tên của cơ sở điều trị  
Hãy cung cấp tên của cơ sở điều trị rối loạn sử dụng chất. “Cơ sở điều trị” ở đây có thể 
hiểu là các trung tâm, phòng hoặc các khoa điều trị hoặc các đơn vị được thiết kế và có 
chức năng cung cấp dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất. Các cơ sở điều trị này có thể 
là cơ sở độc lập ( ví dụ các trung tâm điều trị nghiện do nhà nước quản lý) hoặc có thể 
là cơ sở trực thuộc các trung tâm y tế, các phòng khám hoặc điểm cấp thuốc (như 
phòng khám đa khoa hoặc trung tâm chăm sóc sức khoẻ tâm thần, bệnh viện).   

B2. Địa chỉ của cơ sở điều trị  



(Xin vui lòng bao gồm: đường phố, số nhà, mã bưu điện / mã vùng, thành phố và quốc 
gia) 

B3. Tên cơ quan chủ quản ( nếu có)  

 
Nếu cơ sở điều trị trực thuộc một cơ quan chủ quản lớn hơn và có nhiều địa điểm khác 
nhau, hãy điền tên cơ quan chủ quản lớn ở đây. Ví dụ cơ quan chủ quản có thể là một 
tổ chức phi chính phủ và có một vài cơ sở điều trị. Nếu cơ quan chủ quản thuộc nhà 
nước, hãy ghi rõ tên Bộ/ngành quản lý cơ sở đó.  

B 4. Tọa độ GPS của cơ sở điều trị 

 
Để xác định địa chỉ GPS của cơ sở điều trị sử dụng Google maps như sau:  
1. Nhấp chuột gần ở mức bạn có thể nhìn thấy cơ sở bạn muốn lựa chọn trên Google 
maps.  
2.Chuyển động và nhấn chuột vào địa chỉ bạn muốn và kích chuột phải để hiển thị 
thanh công cụ popup. Sau đó chọn “Đây là gì?”  
3.  Trong hộp tìm kiếm, thẻ thông tin có tọa độ sẽ xuất hiện (i.e. 46.232733, 6.134357).  
Bạn có thể  copy và tìm kiếm toạ độ  trong mục tìm kiếm để sử dụng khi cần thiết.  

B6. Số điện thoại cho khách hàng / bệnh nhân muốn truy cập dịch vụ

 

Số điện thoại của cơ sở điều trị mà bệnh nhân có thể gọi để đặt lịch hẹn hoặc tìm hiểu 

thông tin. Số điện thoại này có thể có trong danh bạ điện thoại quốc gia. Vui lòng sử 

dụng định dạng quốc gia theo cách vẫn ghi số điện thoại trong nước, tránh để dấu “+” ở 

đầu do có thể  nhầm lẫn khi đưa vào bảng excel. 

B7. Cơ sở điều trị có được cấp chứng nhận bởi một cơ quan quốc gia nào 
không?  

Có  

 Không 

Nếu cơ sở điều trị được một cơ quan nhà nước cấp chứng nhận (Bộ Y tế) hoặc do một 
tổ chức khác chứng nhận. Trả lời “có” hoặc “không” nếu cơ sở điều trị được cấp chứng 
nhận để cung cấp dịch vụ. Chọn câu trả lời phù hợp.  

B8. Nếu có, cơ quan nào cấp 

?  
Vui lòng cung cấp tên của tổ chức đã cung cấp chứng nhận . Vui lòng cung cấp thông 
tin liên hệ nếu có (Tên doanh nghiệp, Website, địa chỉ, số điện thoại, số chứng nhận). 

Trang ti?p theo> B?t d?u Trang C Ph?n D Ph?n E Preview Hoàn thành  
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Phần C: Mô tả cơ sở điều trị và các loại hình điều trị được cung cấp 
 
Lưu ý rằng nếu một cơ sở điều trị cung cấp các dịch vụ riêng biệt, mỗi dịch 
vụ cần hoàn thành một cuộc khảo sát cơ sở riêng biệt, đồng thời nêu rõ 
mối quan hệ của mình với cơ sở chủ quản (cơ sở chính) . Chọn loại cơ sở 
khảo sát này đề cập đến. Nếu cơ sở cung cấp các dịch vụ khác nhau được 
liệt kê dưới đây thì chọn một loại cơ sở theo loại dịch vụ mà cơ sở cung 
cấp chủ yếu (liên quan đến số lượng khách hàng được cung cấp dịch vụ 
hàng năm). 
 
C1. Loại dịch vụ nào sau đây mô tả tốt nhất cơ sở của bạn (chỉ chọn một)

- Không ai -
 

Dịch vụ thấp ngưỡng: Cụm từ “dịch vụ ngưỡng thấp”mô tả các hoạt động và dịch 

vụ được đơn vị này cung cấp để giúp những người sử dụng ma tuý tiếp cận được tới 
các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội, cụ thể là các hoạt động giúp dự phòng và giảm các 
tác hại liên quan đến việc sử dụng ma tuý. Để khuyến khích người sử dụng ma tuý 
tham gia và liên lạc được với họ, các dịch vụ này thường có thủ tục đơn giản, thường 
miễn phí và không cần có điều kiện bắt buộc là phải không sử dụng hoặc ngừng hẳn sử 
dụng ma tuý. Các cơ sở này thường nhắm đến nhóm đối tượng đang sử dụng ma tuý, 
nhóm đối tượng khó tiếp cận và nhóm sử dụng ma tuý có nguy cơ cao trong số những 
người sử dụng ma túy hoặc đang dùng thử ma túy.  Các dịch vụ này bao gồm cả các 
dịch vụ tiếp cận cộng đồng, các trung tâm tư vấn hỗ trợ và các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa khoa (sức khỏe ban đầu): chăm sóc 
sức khỏe đa khoa hay sức khỏe ban đầu  thường là đầu vào của hệ thống 
y  tế cung cấp các dịch vụ cho một loạt các rối loạn.  . Dịch vụ được cung 
cấp cho các cá nhân hoặc cộng đồng cho mục đích thúc đẩy, duy trì, giám 
sát hoặc phục hồi sức khỏe. Nó là cơ sở để giới thiệu đến các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chuyên biệt hơn khi cần thiết. Thể loại này bao gồm cả 
các bác sĩ đa khoa.  

 
Trong số một loạt các dịch vụ y tế khác, các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ ban đầu đôi khi cũng cung cấp một số cấu phần của dịch vụ 
điều trị lệ thuộc ma túy.  



Dịch vụ điều trị ngoại trú chuyên khoa về rối loạn sử dụng chất: Mô tả một cơ sở 
điều trị hoặc một khoa điều trị trong bệnh viện, nơi cung cấp dịch vụ điều trị hoặc tư vấn 
cho bệnh nhân về rối loạn sử dụng chất.  

 
Dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất nội trú tại bệnh viện: Mô tả một cơ sở điều trị 
nội trú cung cấp dịch vụ chăm sóc và/hoặc điều trị y tế cho bệnh nhân ốm hoặc bị 
thương cả ngày lẫn đêm (24 giờ), bao gồm cả các bệnh nhân có rối loạn sử dụng chất.  

 

Dịch vụ  điều trị rối loạn sử dụng chất nội trú nhưng không phải ở 
bệnh viện: Là cơ sở điều trị nội trú mà các bệnh nhân điều trị rối loạn sử dụng chất 

sống cùng nhau và tuân theo một chương trình tư vấn hoặc một liệu pháp điều trị để 
thay đổi về tâm lý xã hội.  Một chuỗi các phương pháp tiếp cận điều trị gồm gia đình, 
liệu pháp định hướng nội tâm, liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp y tế hoặc liệu 
pháp 12 bước có thể được áp dụng tại các cơ sở này.  
 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần: Trọng tâm của dịch vụ là việc 
cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, có thể bao 
gồm điều trị các rối loạn sử dụng ma túy. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần nói chung bao gồm một loạt các dịch vụ được cung cấp cho mọi 
người ở mọi lứa tuổi, bao gồm tư vấn, liệu pháp tâm lý, các dịch vụ tâm 
thần, can thiệp khủng hoảng và các nhóm hỗ trợ. Tuy nhiên, trọng tâm của 
các cơ sở này không phải tập trung duy nhất vào cung cấp dịch vụ điều trị 
lệ thuộc chất. 

Cộng đồng trị liệu:  Là một môi trường điều trị không có ma tuý trong đó các bệnh 
nhân lệ thuộc ma tuý sống cùng nhau một cách có tổ chức để thúc đẩy sự thay đổi về 
tâm lý xã hội. Trọng tâm của cơ sở điều trị này là các bệnh nhân chủ động và hỗ trợ lẫn 
nhau trong quá trình điều trị và có trách nhiệm cùng nhau tổ chức các hoạt động của cơ 
sở điều trị với các cán bộ của trung tâm.   

 

Các dịch vụ chuyên biệt giúp hoà nhập xã hội: Là một cơ sở đặc biệt tập trung cung 
cấp các dịch vụ hoà nhập xã hội (nhà ở, giáo dịch và các dịch vụ hỗ trợ việc làm) dành 
cho các nhóm dễ bị tổn thương.  
 

Khác: Nếu cơ sở của bạn không phù hợp với bất kỳ các loại trên, vui lòng 
đề xuất một loại hình khác. 

C1.9 Khác (xin ghi rõ)  

C2. Chi nhánh của cơ sở điều trị (chọn một) 
- Không ai -

 



Vui lòng chọn xem cơ sở của bạn là: 

Công cộng / Chính phủ: Chọn nếu cơ sở là một phần của hệ thống chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng, điều hành bởi chính phủ.  

 
Phi chính phủ vì lợi nhuận (tư nhân): Chọn nếu cơ sở được điều hành 
bởi một công ty vì lợi nhuận, có niêm yết công khai hoặc tư nhân.  
 

Phi chính phủ không vì mục đích lợi nhuận (NGO): Chọn nếu là một tổ 
chức hoặc một doanh nghiệp xã hội không vì mục đích lợi nhuận. 

C3a. Thông tin về tỷ lệ ngân sách từ các nguồn nào . Tất cả các câu 
trả lời phải được chỉ ra tỷ lệ phần trăm (%). 

Xin hãy cho biết tỷ lệ phần trăm các nguồn kinh phí được cung cấp cho 
dịch vụ của bạn trong năm dương lịch vừa qua. 

TỔNG - 100% 

C3a.1 Bộ Y tế  % 

C3a.2 Bộ Dịch Vụ Xã Hội  % 

C3a.3 Bộ kiểm soát ma túy  % 

C3a.4 Bộ Tư pháp  % 

C3a.5 Bộ Nội vụ  % 

C3a.6 Bộ Giáo dục  % 

C3a.7 Không áp dụng  % 

C3a.8 ngân sách địa phương (ví dụ như thành phố)  % 

C3a.9 bảo hiểm y tế công cộng  % 

C3a.10 bảo hiểm y tế tư nhân  % 

C3a.11 Tổ chức quốc tế  % 



C3a.12 Quỹ Toàn cầu (GFATM)  % 

C3a.13 khác  % 

C3a.13 Khác (xin ghi rõ)  

C3B. Tổng kinh phí của cơ sở trong năm dương lịch vừa qua bằng 
tiền đồng và bằng đô la Mỹ là gì? 

Xin cho biết ngân sách hàng năm trong năm dương lịch vừa qua bằng tiền 
đồng và bằng đô la Mỹ tương đương. 

C3b.1 Nội tệ   

C3b.2 USD tương đương  đô la Mỹ 

C4. Có phương thức bệnh nhân tự thanh toán để nhận các dịch vụ điều trị 
hay không?  

 Có  

 Không 

Câu hỏi này nhằm tìm hiểu bệnh nhân có phải trả tiền trực tiếp cho các dịch vụ hay 
không. Hãy chọn câu trả lời phù hợp. Để lại “KHÔNG” nếu dịch vụ điều trị miễn phí cho 
tất cả bệnh nhân ( ví dụ: do các dịch vụ đó được hỗ trợ qua hệ thống y tế của nhà nước 
hoặc do một nguồn thuế nào đó hỗ trợ, hoặc thông qua hệ thống bảo hiểm y tế hay 
được quỹ từ thiện hỗ trợ. Để lại câu trả lời CÓ nếu tất cả bệnh nhân phải tự bỏ tiền túi 
chi trả trực tiếp cho dịch vụ điều trị. Nếu bệnh nhân được hỗ trợ qua hệ thống bảo hiểm 
y tế tư nhân, thì họ vẫn được coi là tự bỏ tiền túi cho các dịch vụ điều trị do đó giữ lại 
câu trả lời CÓ và xoá câu trả lời KHÔNG. Nếu bệnh nhân luôn luôn phải trả một tỉ lệ cố 
định nào đó của tổng phí thì vẫn được coi là chi trả tiền túi nên vẫn chọn câu trả lời là 
CÓ.  

 
C5. Trung bình một ngày một bệnh nhân nội trú phải trả bằng tiền túi (trả tiền trực tiếp) 

(nêu rõ đơn vị tiền gì) Nếu bệnh nhân phải tự chi trả bằng tiền túi (câu trả lời bên trên là 
Có), thì tính ước lượng trung bình số tiền một ngày một bệnh nhân nội trú phải chi trả. 
Có thể tính bằng đồng tiền của nước sở tại hoặc quy ra đô la Mỹ. Nếu thông tin đưa ra 
có tính nhạy cảm thì anh/chị có thể chọn không trả lời câu hỏi này.  Trong trường hợp 
đó, xin hãy đề N/A. 

 

C5.1 nội tệ  

C5.2 USD tương đương  đô la Mỹ 



C 6. Trung bình một ngày một bệnh nhân ngoại trú phải trả bằng tiền túi (trả tiền trực 

tiếp) (nêu rõ đơn vị tiền gì) ngoại trú trung bình out-of-pocket (thanh toán trực tiếp 
bệnh nhân) chi phí / ngày (ghi rõ tiền tệ) 

Nếu bệnh nhân phải tự chi trả bằng tiền túi thì tính ước lượng trung bình số tiền một 
ngày một bệnh nhân ngoại trú phải chi trả. Có thể tính bằng đồng tiền của nước sở tại 
hoặc quy ra đô la Mỹ. Nếu thông tin đưa ra có tính nhạy cảm thì anh/chị có thể chọn 
không trả lời câu hỏi này.  Trong trường hợp đó, xin hãy đề N/A. 

C6.1 nội tệ  

C6.2 USD tương đương  đô la Mỹ 

 

C7.  Cơ sở của bạn có một sự hợp tác với các tổ chức sau đây để có 
thể chuyển gửi khách hàng không? 

Chọn “Có” nếu cơ sở của bạn có một sự hợp tác với tổ chức tương ứng 

C7.1 Tổ chức Y tế (ví dụ như bệnh viện, bác sĩ đa khoa)  

 Có  

 Không 

C7.2 Dịch vụ xã hội (ví dụ như các nhà cung cấp nhà ở / giáo dục / lao 
động / dịch vụ)  

 Có  

Không 

C7.3 Trại giam và dịch vụ quản chế  

 Có  

 Không 

C7.4 Dịch vụ chuyên điều trị ma túy và rượu khác (ngoại trú hoặc nội trú)  

 Vâng  

 Không 

C8a. Các dịch vụ có sẵn ngay tại cơ sở . Chọn nếu có sẵn và nói rõ là 
dịch vụ gì (có thể có nhiều lựa chọn) 

C8a.1 Quản lý hội chứng cai (giải độc)  



 Có  

 Không 

C8a.2 Điều trị duy trì bằng các chất đồng vận Opioid (ví dụ methadone 
hoặc buprenorphine)  

 Có  

 Không 

C8a.2.1 Khởi liều  

 Có  

 Không 

C8a.2.2 Phát thuốc  

 Có  

 Không 

C8a.3 hỗ trợ tâm lý xã hội ngắn (ít hơn 2 tuần)  

 Có  

 Không 

C8a.4 hỗ trợ tâm lý xã hội dài (hơn 2 tuần)  

 Vâng  

 Không 

Nếu có, hãy chỉ rõ các hình thức khác nhau của điều trị tâm lý xã hội: 

C8a.4.1 Trị liệu nhận thức hành vi  

 Có  

 Không 

C8a.4.2 Liệu pháp tạo động lực  

 Có  

 Không 

C8a.4.3 Quản lý dự phòng  

 Có  

 Không 

C8a.4.4 Liệu pháp gia đình  

 Có  



 Không 

C8a.4.5 Tư vấn Nhóm  

 Có  

 Không 

C8a.4.6 Phương pháp 12 bước  

 Có  

 Không 

C8a.4.7 Tư vấn cá nhân  

 Có  

 Không 

C8a.4.8 Quản lý Trường hợp  

 Có  

 Không 

C8a.4.9 Điều trị dựa trên Internet/dựa trên web  

 Có  

 Không 

C8a.4.10 khác  

 Có  

 Không 

C8a.4.10.1 Khác (xin ghi rõ)  

C8a.5 Dịch vụ quản lý quá liều và cung cấp naloxone tại chỗ  

 Có  

 Không 

C8a.6 Cung cấp  naloxone mang về nhà và đào tạo về quản lý quá liều  

 Có 

 Không 

C8a.7 Hỗ trợ việc làm/tăng thu nhập  

 Có  

 Không 



C8a.8 giáo dục đào tạo / nghề  

 Có  

 Không 

C8a.9 Nhà ở / hỗ trợ chỗ ở  

 Có  

 Không 

C8a.10 Dịch vụ ngưỡng thấp cho những người sử dụng vô gia cư (ví dụ 
như tiếp cận cộng đồng hoặc các trung tâm tư vấn dịch vụ )  

Có  

 Không 

C8a.11 Các dịch vụ khác  

 Có  

 Không 

C8a.4.11.1 Các dịch vụ khác (xin ghi 

rõ)  

C8b. Tần suất sẵn có của các dịch vụ cơ bản  

Nêu rõ tần suất (nếu ở trên đã đánh dấu là có dịch vụ đó) 

C8b.1 Quản lý hội chứng cai (giải độc)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.2 Điều trị duy trì bằng chất đồng vận Opioid (ví dụ methadone hoặc 
buprenorphine)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

Thường xuyên 

C8b.3 hỗ trợ tâm lý xã hội ngắn (ít hơn 2 tuần)  

 Ít khi  

 Đôi khi  



 Thường xuyên 

C8b.4 hỗ trợ tâm lý xã hội dài (hơn 2 tuần)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.5 Dịch vụ quản lý quá liều và cung cấp naloxone tại chỗ  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.6 Cung cấp  naloxone mang về nhà và đào tạo về quản lý quá liều     

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.7 Hỗ trợ việc làm/tăng thu nhập  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.8 giáo dục đào tạo / dạy nghề  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.9 Nhà ở / hỗ trợ chỗ ở  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8b.10 Dịch vụ ngưỡng thấp cho những người sử dụng vô gia cư (ví dụ 
như tiếp cận cộng đồng hoặc các trung tâm tư vấn dịch vụ  

Ít khi  

 Đôi khi  



 Thường xuyên 

C8b.11 Các dịch vụ khác  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c. Cung cấp các dịch vụ y tế khác. Chọn nếu có sẵn và xác định tần 
suất 

HIV: virus suy giảm miễn dịch ở người AIDS: hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải  
ART: điều trị ARV 

C8c.1 Cung cấp dụng cụ tiêm chích vô trùng để tiêm chích ma túy  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.2 Phân phối bao cao su và chất bôi trơn  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.3 Có phòng dược ngay tại cơ sở  (giám sát phân phát thuốc )  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.4 Xét nghiệm HIV tại cơ sở  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.5 Xét nghiệm viêm gan C tại cơ sở 

 Ít khi  

 Đôi khi  



 Thường xuyên 

C8c.6 Xét nghiệm viêm gan B tại cơ sở 

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.7 Điều trị ARV cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.8 Điều trị viêm gan C tại cơ sở 

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.9 Tiêm chủng viêm gan B tại cơ sở 

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.10 Điều trị viêm gan B tại cơ sở 

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.11 Các dịch vụ khác  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8c.11.1 Các dịch vụ khác (xin ghi rõ)

 

C8d. Các dịch vụ được thiết kế / cung cấp cho nhóm người đặc biệt  



SUD: Rối loạn sử dụng chất  
LGBTI: đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển giới và  

Cung cấp các dịch vụ C8d.1 liên quan đến ma tuý cho các tù nhân  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.2 Dịch vụ đặc biệt cho các khách hàng tư pháp hình sự (người phạm 
tội nhưng hiện tại đang không phải chấp hành án tù được hệ thống tư pháp 
hình sự chuyển gửi )  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.3 Dịch vụ tích hợp cho khách hàng bị các rối loạn đồng diễn về tâm 
thần và sử dụng chất (rượu và / hoặc ma túy)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.4 Dịch vụ đặc biệt cho phụ nữ  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.5 Dịch vụ đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.6 Dịch vụ đặc biệt dành cho người lớn tuổi (> 50)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 



C8d.7 Dịch vụ đặc biệt dành cho thanh thiếu niên có rối loạn sử dụng chất 
(12-18 tuổi)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.8 Dịch vụ đặc biệt cho trẻ em có rối loạn sử dụng chất (4-11 tuổi)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.9 Dịch vụ đặc biệt dành cho gái mại dâm (4-11 tuổi)  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.10 Dịch vụ đặc biệt cho các nhóm dân tộc và thiểu số, những người di 
cư và người tị nạn  

 Ít khi 

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.11 Dịch vụ đặc biệt dành cho người vô gia cư  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.12 Dịch vụ đặc biệt cho người LGBTI  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

C8d.13 Các dịch vụ khác  

 Ít khi  

 Đôi khi  

 Thường xuyên 



C8d.13.1 Các dịch vụ khác (xin ghi rõ) 

 


