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dụng Ma túy và Tiêm chích 
Bất hợp pháp Úc

Những điều bạn 
cần biết về…

Sử Dụng Ma túy Đá (Methamphetamine) và 
Vi-rút Lây Qua Đường Máu/Nhiễm Trùng 
Lây Truyền Qua Đường Tình Dục (BBV/STI)

Tại sao bạn nên quan tâm?
• Sử dụng Ma túy Đá (Methamphetamine) có thể làm tăng khả năng tham gia vào các 

hoạt động tình dục mạo hiểm.

• Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi-rút lây truyền qua đường máu (BBVs) và các 
bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs).

• Nguy cơ không chỉ liên quan đến việc chích ma tuý (mặc dù việc sử dụng dụng cụ tiêm 
chích vô trùng vẫn rất quan trọng nếu bạn đang chích) mà còn cả hút ma túy và quan hệ 
tình dục nữa.

• Cho dù tiêm chích hay hút ma túy đá, chúng đều có thể làm bạn tăng mức độ muốn mạo 
hiểm hoặc tham gia vào các hoạt động tình dục mà bạn thường không làm.

• Người sử dụng ma túy đá có thể trở nên mạnh bạo hơn khi quan hệ tình dục.

• Nó cũng có thể làm quan hệ tình dục kéo dài hơn và/hoặc thời gian để bạn xuất tinh lâu 
hơn.

Bạn cần phải làm gì?
• Điều quan trọng là phải sử dụng thiết bị mới vô trùng mỗi khi chích.

• Nếu bạn đang hút và đang dùng chung tẩu thuốc, hãy lưu ý đến nguy cơ máu tiếp xúc 
với máu do môi bị khô nứt hoặc nẻ.

• Tốt nhất là bạn nên sử dụng tẩu thuốc của riêng mình để hút, thay vì dùng chung 

• Khi quan hệ tình dục, điều quan trọng là luôn sử dụng bao cao su để bảo vệ bản thân 
khỏi các bệnh lây truyền qua đường máu và đường tình dục.

• Nếu bạn quan hệ tình dục lâu và/hoặc mạnh bạo, điều quan trọng là phải sử dụng chất 
bôi trơn để bảo vệ khỏi bị rách hoặc vết thương có thể chảy máu.

Nếu bạn quan ngại, hãy nói chuyện với tổ chức người sử dụng ma túy địa 
phương của bạn, Tổ chức Y tế Do Cộng đồng Thổ dân Kiểm soát (ACCHO) và/
hoặc các dịch vụ về sức khỏe tình dục, rượu bia và ma túy khác để được xét 
nghiệm, điều trị hoặc tư vấn.
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