
 

 

 

HIV (Virus suy giảm miễn dịch ở người) là virus gây ra AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). 

Tên gọi chung của triệu chứng hay bệnh cụ thể do chức năng miễn dịch của cơ thể suy giảm bởi HIV gây ra là 

AIDS. 

 

  HIV có 4 nguồn lây nhiễm là tinh dịch, dịch tiết âm đạo, sữa mẹ và máu. HIV sẽ thông qua những chất dịch 

cơ thể này để đi vào trong cơ thể và gây lây nhiễm HIV. 

  Quan hệ tình dục, dùng chung ống tiêm, nhiễm từ mẹ sang con (mang thai, sinh con, cho con bú), v.v… 

  Hãy sử dụng bao cao su để phòng ngừa  

 

  Hôn nhẹ, bắt tay Sử dụng chung nhà vệ sinh Sử dụng chung chén bát hoặc đũa 

   Ho, mồ hôi, nước mắt   Tắm bồn, tắm vòi hoa sen 

Để cho chắc chắn thì không sử dụng chung những đồ dùng hàng ngày dễ dính máu. (Bàn chải đánh răng, dao 

cạo râu, bông tai, v.v…) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Không có cách loại bỏ hoàn toàn HIV ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, với sự ra đời của các loại thuốc mới đã 

giúp ngăn chặn sự gia tăng của HIV và hạn chế sự tiến triển của triệu chứng nhiễm HIV. 

 

  Có thể thực hiện tại các trung tâm y tế, bệnh viện, v.v… trong tỉnh. Vui lòng liên hệ trước. 

  (Nếu có người có thể nói được tiếng Nhật thì có thể dễ dàng thực hiện.) 

  Hãy thực hiện xét nghiệm sau 12 tuần kể từ ngày có khả năng lây nhiễm bệnh! 

   

 

 

 

SHARE = Hội của công dân hợp tác sức khỏe quốc tế  050-3424-0195 Tiếng Anh (thứ Hai/ thứ Tư/ thứ Sáu) 10:00~17:00 

 CHARM   06-6354-5901   

Tiếng Anh (thứ Ba/ thứ Năm) 16:00~20:00 Tiếng Tây Ban Nha/ Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Ba)16:00~20:00 

Tiếng Thái (thứ Tư) 16:00~20:00 Tiếng Philippines (thứ Năm) 16:00~20:00 

Cung cấp thông tin y tế qua điện thoại 

Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA   03-5285-8088 (※Ngoại trừ ngày lễ) 

Tiếng Anh/ Tiếng Hàn/ Tiếng Thái/ Tiếng Trung/ Tây Ban Nha (hàng ngày) 9:00~20:00 

Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Hai/ thứ Tư/ thứ Sáu) ※9:00~17:00 

Tiếng Philippines (thứ Tư) ※13:00~17:00 Tiếng Việt (thứ Năm) ※13:00~17:00 

 
AIDS 

AIDS là bệnh gì? 

Đường lây nhiễm và phòng ngừa AIDS 

 

Không lây nhiễm bởi những điều sau đây 

 

 

 Triệu chứng nhiễm HIV 

Tư vấn ADIS (tư vấn bằng tiếng nước ngoài) 

Điều trị AIDS 

Xét nghiệm AIDS 

Trung tâm kiểm soát triệu chứng lây nhiễm/ dịch bệnh tỉnh Hiroshima 

Ngày có khả 

năng lây nhiễm 

bệnh 
Mất vài tháng để kháng thể HIV tạo ra trong máu 

Có thể xác định chính 

xác qua xét nghiệm HIV 

sau 12 tuần 

 Quá trình của triệu chứng nhiễm HIV 

Nhiễm 

Giai đoạn nhiễm 

cấp tính 
Trong vòng 1~2 tháng 

sau khi nhiễm có thể xuất 

hiện triệu chứng giống 

cảm lạnh. 

Giai đoạn không triệu 

chứng 
Khả năng miễn dịch sẽ dần dần 

suy giảm do HIV trong giai 

đoạn không triệu chứng. 

(Trung bình khoảng 10 năm) 

AIDS 
Với việc suy giảm khả năng miễn 

dịch sẽ dẫn đến dễ lây nhiễm các vi 

khuẩn hay nấm, v.v… (triệu chứng 

Nhiễm trùng cơ hội) mà thông thường 

không bị lây nhiễm, hay xuất hiện các 

khối u ác tín. 


