
Tôi có phäi làm xét nghiŒm không?

Bån có quyŠn nói KHÔNG v§i viŒc làm xét nghiŒm HIV.  
Bån không cÀn phäi chÎu sÙc ép bu¶c mình phäi làm xét nghiŒm HIV
n‰u bån không ÇÒng š.

N‰u bån quy‰t ÇÎnh làm xét nghiŒm HIV, bån cÛng có quyŠn quy‰t
ÇÎnh khi nào và ª Çâu bån së làm xét nghiŒm.  M¶t sÓ phø n» cäm
thÃy thoäi mái hÖn khi nói chuyŒn vŠ HIV v§i bác sï gia Çình, bà Ç«
hay bác sï khoa sän cûa h†.  Còn các phø n» khác thì ch†n dÎch vø
chuyên môn, nhÜ dÎch vø y t‰ khoa sinh døc hay g¥p bác sï chÜa tØng
quen bi‰t trÜ§c v§i h†.

Nh»ng ÇiŠu bån cÀn bi‰t trÜ§c khi làm 
xét nghiŒm HIV

Bác sï hay y tá cûa bån nên giäi thích nh»ng ÇiŠu sau Çây cho bån
trÜ§c khi làm xét nghiŒm:
● tåi sao bån có th‹ có nguy cÖ nhiÍm HIV
● k‰t quä xét nghiŒm dÜÖng tính hay âm tính có nghïa là gì
● làm th‰ nào xét nghiŒm HIV låi có th‹ giúp ÇÜ®c bån và con 
● các thông tin riêng tÜ cûa bån ÇÜ®c bäo mÆt nhÜ th‰ nào
● ÇiŠu gì xÄy ra v§i các thông tin riêng tÜ n‰u k‰t quä xét nghiŒm 

cûa bån dÜÖng tính 
● có cách trÎ liŒu nào s¤n có Ç‹ giúp bån và con n‰u k‰t quä xét 

nghiŒm là dÜÖng tính
● trong khi ch© Ç®i k‰t quä, bån có th‹ nhÆn ÇÜ®c thông tin và s¿ 

giúp Ç« nÖi Çâu
● ª Çâu bån có th‹ nhÆn ÇÜ®c s¿ giúp Ç« và tÜ vÃn vŠ s¿ an toàn 

trong viŒc tiêm chích và sinh hoåt tình døc.

Thông ngôn viên

Bån có th‹ cäm thÃy các dÎch vø và thông tin y t‰ khó hi‹u n‰u bån
không nói và hi‹u ÇÜ®c ti‰ng Anh.  Bån có th‹ yêu cÀu ÇÜ®c thông
ngôn.  Qua ngÜ©i thông ngôn, bån có th‹ ch¡c ch¡n là ngÜ©i khác së
hi‹u ÇÜ®c nh»ng gì bån nói và bån có th‹ Ç¥t câu hÕi v§i h†.  N‰u
bån cÀn thông ngôn viên, hãy g†i sÓ 131 450 và yêu cÀu ÇÜ®c thông
dÎch b¢ng ngôn ng» cûa bån (giá cÜ§c tÜÖng ÇÜÖng v§i cÜ§c ÇiŒn
thoåi ÇÎa phÜÖng).

Quy‹n sách nhÕ này së giäi thích xét
nghiŒm HIV là gì.  Nó cÛng giäi thích tåi sao
bác sï hay y tá cûa bån ÇŠ nghÎ bån làm xét
nghiŒm HIV, siêu vi gây ra bŒnh liŒt kháng.

TÔI Có THAI
Tôi có cÀn làm xét nghiŒm HIV không?

VÃn ÇŠ bäo mÆt 

TÃt cä nhân viên y t‰ và thông ngôn viên ÇŠu ÇÜ®c yêu cÀu phäi gi»
kín các chi ti‰t riêng tÜ cûa bån.

Bån có th‹ bi‰t thêm các thông tin ª Çâu

● Bác sï, y tá hay bà Ç« cûa bån có th‹ trä l©i bÃt cÙ câu hÕi 
nào bån nêu ra vŠ HIV và xét nghiŒm HIV.  Bån cÛng có th‹
có ÇÜ®c các thông tin vŠ HIV/AIDS tØ www.multicultural-
hivhepc.net.au b¢ng 20 ngôn ng» trong c¶ng ÇÒng.

● N‰u xét nghiŒm HIV cûa bån dÜÖng tính, bån có th‹ g†i t§i 
DÎch vø ña væn hóa  vŠ HIV/AIDS và Viêm gan Siêu vi C sÓ
9515 5030 hay ÇiŒn thoåi miÍn phí sÓ 1800 108  098 Ç‹ bi‰t
thêm tin tÙc và nhÆn s¿ giúp Ç«

● N‰u bån muÓn nói chuyŒn v§i y tá hay ngÜ©i tÜ vÃn vŠ các 
vÃn ÇŠ này, hãy g†i t§i ÇÜ©ng dây Thông Tin Y T‰ Khoa Sinh
Døc Ç‹ bi‰t các chi ti‰t vŠ Trung Tâm Y T‰ Khoa Sinh Døc gÀn
nhÃt nÖi bån ª.  ñiŒn thoåi miÍn phí sÓ 1800 451 624.

● ChÜÖng trình Phø n» và Gia Çình, H¶I ÇÒng AIDS cûa NSW, 
ñiŒn thoåi: 9699 8756
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HIV và vÃn ÇŠ thai nghén

Tåi NSW, tÃt cä phø n» có thai ÇŠu ÇÜ®c ÇŠ nghÎ làm xét nghiŒm HIV.
Bác sï së không làm xét nghiŒm HIV cho bån trØ khi bån ÇÒng š.

Xét nghiŒm HIV giúp bån chæm sóc sÙc khÕe cûa bån và con cûa bån.

M¥c dÀu tåi Úc, viŒc lây  nhiÍm HIV trong gi§i phø n» không ph° bi‰n
l¡m, nhÜng có ngÜ©i có th‹ bÎ nhiÍm HIV mà không bi‰t. Cách duy
nhÃt Ç‹ bi‰t mình có nhiÍm HIV hay không là làm xét nghiŒm.

N‰u bån có thai và bi‰t là mình bÎ nhiÍm HIV, bån cÀn làm nh»ng viŒc
sau Çây Ç‹ chæm sóc sÙc khÕe cho bän thân ÇÒng th©i làm giäm nguy
cÖ truyŠn HIV qua cho con mình:  dùng thuÓc trÎ HIV cho mình, cho
con uÓng thuÓc sau khi sanh và không cho con bú s»a mË.  B¢ng
nh»ng cách này, nguy cÖ truyŠn HIV tØ mË qua con së rÃt, rÃt thÃp.

HIV là gì?

HIV là ch» vi‰t t¡t cûa Human Immunodeficiency Virus -  m¶t loåi 
siêu vi làm suy giäm hŒ thÓng miÍn dÎch ª ngÜ©i, Çây là loåi siêu vi

tÃn công hŒ thÓng miÍn dÎch cûa cÖ th‹.  NgÜ©i ta bÎ nhiÍm HIV khi
siêu vi này xâm nhÆp vào ÇÜ©ng máu cûa h†.  HIV là siêu vi gây ra
bŒnh AIDS -  Acquired Immune Deficiency Syndrome -  H¶i ChÙng
LiŒt Kháng M¡c Phäi.

NgÜ©i nhiÍm HIV là ngÜ©i ÇÜ®c chÄn Çoán HIV dÜÖng tính.  Qua m¶t
th©i gian (thÜ©ng là nhiŠu næm), HIV tÃn công hŒ miÍn nhiÍm cûa h†,
có nghïa là làm cho khä næng t¿ vŒ chÓng låi bŒnh tÆt cûa cÖ th‹ h†
giäm Çi.  Và m¶t khi hŒ miÍn nhiÍm cûa cÖ th‹ bÎ tàn phá n¥ng nŠ bªi
HIV, h† có th‹ m¡c bŒnh ho¥c ung thÜ.

Tåi Úc, ai có nguy cÖ nhiÍm HIV?

Tåi Úc, quan hŒ tình døc không an toàn là con ÇÜ©ng chính truyŠn
HIV tØ ngÜ©i sang ngÜ©i.  Quan hŒ tình døc không an toàn là quan hŒ
có máu, tinh dÎch hay chÃt nh©n âm Çåo truyŠn tØ ngÜ©i này sang
ngÜ©i khác.

M¥c dÀu tåi Úc, viŒc lây  nhiÍm HIV trong gi§i phø n» không ph° bi‰n
l¡m, nhÜng có m¶t sÓ phø n» có nguy cÖ nhiÍm HIV cao hÖn các phø
n» khác.

Nguy cÖ nhiÍm HIV cao hÖn n‰u bån:
● có quan hŒ tình døc không an toàn v§i ngÜ©i Çã nhiÍm HIV 
● hay bån sinh ra tåi m¶t nÜ§c có t› lŒ nhiÍm HIV cao 

(nhÜ các nÜ§c Châu Phi vùng hå Sahara, m¶t sÓ nÜ§c Châu Á và
m¶t sÓ nÜ§c ñông Âu).

Nguy cÖ nhiÍm HIV cÛng cao n‰u bån tình cûa bån:
● Ç‰n tØ m¶t nÜ§c mà viŒc lây nhiÍm HIV ph° bi‰n
● Çã tØng có quan hŒ tình døc v§i m¶t ngÜ©i Çàn ông khác
● ho¥c có quan hŒ tình døc v§i ngÜ©i Çã nhiÍm HIV ho¥c m¡c 

bŒnh AIDS
● ho¥c có dùng chung các døng cø tiêm chích v§i ngÜ©i khác nhÜ 

kim tiêm và Óng chích.

Tåi m¶t sÓ nu§c, HIV lây nhiÍm qua viŒc truyŠn máu. ViŒc cung cÃp
máu tåi Úc rÃt an toàn, nhÜng bån và ngÜ©i bån tình cûa mình có th‹
g¥p nguy cÖ n‰u có truyŠn máu ª nÜ§c ngoài.

BÃt cÙ ngÜ©i nào có quan hŒ tình døc không an toàn, dùng chung kim
tiêm, Óng chích v§i ngÜ©i khác hay ÇÜ®c truyŠn máu không an toàn
ÇŠu có nguy cÖ nhiÍm HIV.

Bån không th‹ bi‰t ai có nhiÍm hay không nhiÍm HIV n‰u chÌ nhìn bŠ
ngoài.

HIV ÇÜ®c truyŠn tØ mË qua con nhÜ th‰ nào?

N‰u m¶t phø n» có nhiÍm HIV, HIV có th‹ lây qua con b¢ng  ba
ÇÜ©ng truyŠn sau Çây:
● trong lúc thai nghén
● khi sinh nª
● ho¥c cho con bú s»a mË

Làm sao Ç‹ ÇÜ®c xét nghiŒm HIV?

Xét nghiŒm HIV là m¶t xét nghiŒm máu ÇÖn giän.  TrÜ§c khi bån
quy‰t ÇÎnh làm xét nghiŒm, bác sï, y tá hay bà Ç« cûa bån së hÕi
thæm vŠ quá trình sinh hoåt tình døc cûa bån và ngÜ©i bån tình và vŠ
viŒc bån và ngÜ©i Çó có dùng chung døng cø tiêm chích hay không.
ñây là nh»ng câu hÕi Ç¥t ra v§i tÃt cä các phø n» mang thai muÓn
làm xét nghiŒm HIV.  Các câu trä l©i cûa bån së giúp cho bác sï hay y
tá cûa bån hi‹u rõ quá trình sinh hoåt tình døc cûa bån cÛng nhÜ
nh»ng nguy cÖ bån có khä næng g¥p phäi.

Có th‹ bån cÀn suy nghï vŠ nh»ng ÇiŠu bån muÓn nói v§i bác sï hay y
tá cûa bån.  N‰u thÃy không thích, bån không cÀn phäi trä l©i nh»ng
câu hÕi trên.

K‰t quä xét nghiŒm âm tính nghïa là gì?

K‰t quä xét nghiŒm âm tính có nghïa là bån không bÎ nhiÍm HIV.  Tuy
nhiên, n‰u bån vØa m§i g¥p nguy cÖ lây nhiÍm thì có th‹ quá s§m Ç‹
tìm thÃy siêu vi HIV xuÃt hiŒn trong máu cûa bån.  ñây ÇÜ®c g†i là
‘th©i kÿ  û bŒnh’.  N‰u bån có g¥p nguy cÖ nhiÍm bŒnh trong vòng 3
tháng trÜ§c Çó, bác sï hay y tá cûa bån có th‹ ÇŠ nghÎ bån 3 tháng sau
làm thêm xét nghiŒm m¶t lÀn n»a.

K‰t quä xét nghiŒm dÜÖng tính là gì?

K‰t quä xét nghiŒm dÜÖng tính có nghïa là bån Çã nhiÍm HIV.  N‰u
bån bÎ nhiÍm HIV, bác sï hay y tá  së gi§i thiŒu bån t§i bác sï chuyên
ÇiŠu trÎ nh»ng ngÜ©i bi nhiÍm HIV.  Bác sï hay bà Ç« cûa bån vÅn ti‰p
tøc chæm sóc sÙc khÕe cho bån và thai nhi, còn bác sï chuyên môn thì
ÇiŠu trÎ HIV cho bån.

N‰u bån nhiÍm siêu vi HIV, bån së ÇÜ®c ÇiŠu trÎ b¢ng nhiŠu phÜÖng
pháp có th‹ giúp cÖ th‹ bån chÓng trä låi siêu vi. Các cách ÇiŠu trÎ 
này nh¢m làm tæng cÜ©ng sÙc khÕe cho bån và giúp bån sÓng lâu hÖn.

Các k‰t quä HIV dÜÖng tính phäi ÇÜ®c báo báo v§i B¶ Y t‰ NSW.  Tên
tu°i hay bÃt cÙ chi ti‰t cá nhân nào cûa bån së KHÔNG ÇÜ®c ghi låi
trong bän báo cáo nÀy.

VŠ viŒc nhÆn k‰t quä xét nghiŒm HIV 

Thông thÜ©ng, sau m¶t tuÀn bån së nhÆn ÇÜ®c các k‰t quä xét 
nghiŒm HIV.

Bác sï hay y tá cûa bån chÌ có th‹ trao các k‰t quä cho Çích thân bån.
Khi h† trao k‰t quä, h† së giäi thích k‰t quä xét nghiŒm cho bån và trä
l©i bÃt cÙ câu hÕi nào bån nêu ra.

Ai së bi‰t là tôi Çã làm xét nghiŒm HIV? 

Bån không phäi nói v§i bÃt cÙ ngÜ©i nào là bån Çã làm xét nghiŒm
HIV.

Tåi NSW Çã có luÆt nghiêm kh¡c vŠ HIV và viŒc bäo mÆt các thông tin
có liên quan.  Các dÎch vø y t‰ cÀn phäi gi» kín các thông tin riêng tÜ
cûa bån. H† không ÇÜ®c nói cho ai bi‰t là bån Çã làm xét nghiŒm HIV.
TÃt cä các xét nghiŒm máu ÇŠu ÇÜ®c mã hóa Ç‹ không ai ngoài bác sï
hay y tá cûa bån bi‰t bån Çã làm xét nghiŒm gì.


