Vietnamesisk/norsk

Nh˘ng y’u tÂ v÷ hiv vø aids (sida)
Fakta om hiv og aids

Aids er en alvorlig sykdom som
siden begynnelsen av 1980-tallet
har spredd seg over hele verden.
Aids skyldes et virus, hiv, som
overføres fra person til person
i bestemte situasjoner.

Hva er hiv?
Hiv er forkortelse for humant immunsvikt virus.
Personer med hiv vil vanligvis ikke føle seg syke de første årene
etter at de er smittet, men viruset vil etterhvert bryte ned kroppens
motstandskraft mot smittestoffer.
Personer som har fått hiv vil ha viruset i kroppen og kunne smitte
andre resten av livet.

Hva er aids?
Det alvorligste stadium i sykdomsutviklingen kalles aids.
Aids er forkortelse for acquired immune deficiency syndrom. En
person med hiv utvikler aids når kroppens motstandskraft er så
svekket at den ikke lenger klarer å uskadeliggjøre smittestoffer som
virus, bakterier og sopp. Personer med hiv vil etter hvert utvikle aids
hvis de ikke får behandling. Vanligvis tar det 8-10 år fra man blir
smittet til man utvikler aids.
I noen deler av verden er aids en av de vanligste dødsårsakene.
Gjennomsnittlig levealder har derfor i noen land gått ned med ca. 10 år.
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Aids (Sida) lø mÈt c√n bŸnh trÀm tr„ng {¡ lan trøn khƒp th’ giÎi k◊
t˜ {Àu thŒp ni‘n 80. BŸnh Aids (Sida) do si‘u vi trÒng Hiv g…y ra,
truy÷n t˜ ngıÏi nøy qua ngıÏi khæc trong nh˘ng hoøn c¿nh {»c biŸt.

Hiv lø g¤?
Hiv lø ch˘ vi’t tƒt cÚa humant immunsvikt virus (HÈi chˆng suy
gi¿m miÿn dﬁch).
Nh˘ng ngıÏi cﬂ si‘u vi trÒng Hiv thıÏng kh‰ng c¿m th`y bﬁ bŸnh
ho¬n trong nh˘ng n√m {Àu sau khi bﬁ l…y bŸnh, nhıng t˜ t˜ si‘u vi
trÒng nøy hÚy ho¬i sˆc {÷ khæng nh˘ng {Èc tÂ vøo cÍ th◊.
Nh˘ng ngıÏi {¡ bﬁ Hiv, cﬂ si‘u vi trÒng trong cÍ th◊ l…y cho ngıÏi
khæc suÂt cuÈc {Ïi.

Aids lø g¤?
S˙ phæt tri◊n bŸnh Ì giai {o¬n trÀm tr„ng nh`t g„i lø Aids (Sida).
Aids lø ch˘ vi’t tƒt cÚa acquired immune deficiency syndrom.
NgıÏi bﬁ Hiv s“ phæt tri◊n thønh Aids (Sida) khi sˆc {÷ khæng cÚa
cÍ th◊ quæ suy nhıÔc {’n nËi kh‰ng c‡n chÂng l¬i {ıÔc nh˘ng {Èc
tÂ nhı si‘u vi trÒng, vi trÒng vø n`m. N’u kh‰ng {ıÔc ch˘a trﬁ
nh˘ng ngıÏi bﬁ HIV s“ t˜ t˜ phæt tri◊n thønh Aids (Sida). Th‰ng
thıÏng, k◊ t˜ lc bﬁ l…y cho {’n khi phæt bŸnh Aids (Sida) thÏi gian
kœo døi t˜ 8 {’n 10 n√m.
T¬i mÈt vøi nÍi tr‘n th’ giÎi, bŸnh Aids (Sida) lø mÈt trong nh˘ng
nguy‘n nh…n g…y t¯ vong th‰ng thıÏng nh`t. Do {ﬂ tuÁi th„ trung
b¤nh Ì mÈt sÂ quÂc gia {¡ gi¿m xuÂng kho¿ng 10 tuÁi.
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Hvordan smitter hiv?
Hiv smitter:
1. Ved ubeskyttet samleie mellom kvinne og mann eller mellom
menn. Hvem som helst kan få hiv ved ubeskyttet samleie med en
person som har viruset. årsaken til smitte er direkte kontakt med
viruset som finnes i blod, sæd eller skjedesekret.
Hiv kan overføres fra mann til kvinne, fra kvinne til mann og fra
mann til mann. Hiv smitter lettere hvis en eller begge parter har
andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS). Det kan også være en
risiko for overføring av virus gjennom munnsex, det vil si kontakt
mellom kjønnsorganer og munn/tunge. Dette er spesielt aktuelt hvis
det finnes rifter eller sår i munnen eller på kjønnsorganene.
2. Ved bruk av sprøyter og sprøytespisser forurenset med hiv.
3. Ved blodoverføring dersom blodet inneholder hiv.
4. Fra mor til barn under svangerskapet, fødselen eller ved amming.
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BŸnh Hiv l…y b≈ng cæch nøo?
Hiv l…y:
1. Qua s˙ giao hÔp gi˘a ngıÏi nam vø ngıÏi n˘ hay gi˘a hai ngıÏi
nam mø kh‰ng cﬂ s˙ ph‡ng ng˜a.
B`t k◊ ai cÛng cﬂ th◊ bﬁ l…y Hiv khi giao hÔp vÎi ngıÏi cﬂ si‘u vi
trÒng mø kh‰ng dÒng s˙ b¿o vŸ. Nguy‘n do bﬁ l…y bŸnh lø s˙ ti’p
xc tr˙c ti’p vÎi si‘u vi trÒng nøy cﬂ Ì trong mæu, tinh trÒng hay
ch`t bøi ti’t t˜ …m hÈ.
Hiv cﬂ th◊ l…y t˜ nam qua n˘, t˜ n˘ qua nam vø t˜ nam qua nam.
Hiv l…y dÿ hÍn n’u mÈt hay c¿ hai {÷u cﬂ nh˘ng bŸnh truy÷n nhiÿm
qua s˙ li‘n hŸ v÷ t¤nh dÙc (SOS). Nguy cÍ bﬁ l…y si‘u vi trÒng nøy
cÛng cﬂ th◊ x¿y ra qua s˙ ti’p xc sinh dÙc b≈ng {ıÏng miŸng, {i÷u
nøy cﬂ ngh›a lø cﬂ s˙ ti’p xc vÎi cÍ quan sinh dÙc b≈ng
miŸng/lıÓi. [»c biŸt lø n’u bﬁ trÀy xıÎc hay v’t lÌ Ì miŸng hay t¬i
cÍ quan sinh dÙc.
2. DÒng Âng ch⁄ch vø kim {¡ bﬁ nhiÿm Hiv.
3. Qua s˙ truy÷n mæu n’u mæu {¡ nhiÿm Hiv.
4. T˜ m” qua con trong lc thai nghœn, sinh {— hay khi cho b s˘a m”.
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Hvordan unngå smitte?
Det eneste effektive beskyttelsesmiddel mot hiv er kondom.
Kondom beskytter også mot andre seksuelt overførbare sykdommer
som herpes, klamydia, gonorè og mot uønsket graviditet. Også ved
munnsex bør man bruke kondom.
P-piller og spiral beskytter bare mot uønsket graviditet
Injiserende stoffbrukere må unngå å dele sprøyter med andre.
Velger man likevel å dele sprøyteutstyr, må sprøyte og sprøytespiss
rengjøres grundig med klorin mellom hver injeksjon på følgende
måte:
Skyll gjennom utstyret med lunkent vann 5 ganger.
Trekk klorin opp i spiss og sprøyte. La klorinen stå i utstyret i minst
5 minutter.
Skyll gjennom utstyret med lunkent vann 5 ganger.
Medisinsk behandling av gravide med hiv har redusert risikoen for
smitte fra mor til barn betydelig. For å unngå at barnet får hiv er det
viktig at moren får regelmessig medisinsk oppfølging.
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Løm cæch nøo {◊ kh‰ng bﬁ l…y bŸnh?
Cæch ph‡ng ng˜a hiŸu qu¿ vø {Èc nh`t {Âi vÎi chˆng bŸnh Hiv lø
b„c cao su (kondom).
B„c cao su (kondom) cÛng ng√n ng˜a {ıÔc nh˘ng chˆng bŸnh
truy÷n nhiÿm qua s˙ li‘n hŸ v÷ t¤nh dÙc khæc n˘a nhı Herpes,
Klamydia, bŸnh lŒu (gonorœ) vø ng˜a thai. Vø c¿ khi ti’p xc v÷
t¤nh dÙc b≈ng {ıÏng miŸng cÛng ph¿i dÒng b„c cao su.
ThuÂc ng˜a thai vø v‡ng xoƒn ch‹ b¿o vŸ {◊ kh‰ng bﬁ mang thai
ngoøi ˚ muÂn.
Nh˘ng ngıÏi ch⁄ch ma ty ph¿i trænh dÒng Âng ch⁄ch chung vÎi
nh˘ng ngıÏi khæc.
Tuy nhi‘n n’u {¡ ch„n dÒng chung Âng ch⁄ch vÎi ngıÏi khæc, ph¿i
sæt trÒng Âng vø kim ch⁄ch k˛ cøng vÎi thuÂc Klorin mËi lÀn ch⁄ch
b≈ng cæch nhı sau:
Xc r¯a dÙng cÙ ch⁄ch vÎi nıÎc `m 5 lÀn
Rt thuÂc Klorin b≈ng Âng vø kim ch⁄ch. [◊ Klorin trong Âng vø
kim ch⁄ch ⁄t nh`t lø 5 pht.
Xc r¯a l¬i dÙng cÙ ch⁄ch vÎi nıÎc `m 5 lÀn n˘a.
PhÙ n˘ mang thai bﬁ Hiv {ıÔc ch˘a trﬁ b≈ng thuÂc s“ gi¿m nguy cÍ
truy÷n bŸnh t˜ m” qua con {æng k◊. [◊ trænh cho tr— bﬁ Hiv, quan
tr„ng lø m” {ıÔc ch˘a trﬁ b≈ng thuÂc {÷u {»n.
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Hiv smitter ikke:
Ved vanlig sosial omgang.
Gjennom hel hud.
Gjennom luft og vann.
Gjennom mat og drikke.
Via spisebestikk, servise og lignende.
Via sengetøy, håndklær og lignende.
Via toalettseter og badebasseng.
Ved kyssing.
Ved nysing og hoste.
Gjennom svette.
Gjennom snørr og tårer.
Sterile sprøyter som brukes på sykehus, hos legen og på
helsestasjoner medfører ingen fare for overføring av hiv eller andre
sykdommer som smitter gjennom blod. Derfor er det heller ingen
risiko ved å gi blod.
I Norge har vi begrensninger på hvem som får gi blod.
Begrensningene gjelder blant annet menn som har sex med menn,
injiserende stoffbrukere, personer som har oppholdt seg lenge eller
er født i noen land utenfor Nord-Europa.
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Hiv kh‰ng l…y qua:
Qua s˙ giao thiŸp, ti’p xc b¤nh thıÏng.
Qua s˙ va ch¬m ngoøi da n’u kh‰ng cﬂ v’t trÀy trÙa.
Qua kh‰ng kh⁄ vø nıÎc.
Qua thˆc √n vø thˆc uÂng.
Qua dao n›a, muËng {Ûa, bæt {›a v.v...
Qua ch√n m÷n, kh√n tƒm v.v...
Qua chË ngÊi cÚa cÀu ti‘u vø hÊ bÍi.
Khi h‰n nhau.
Khi hƒt x¤ hÍi, nh¿y mÛi vø ho.
Qua mÊ h‰i.
Qua mÛi d¡i vø nıÎc mƒt.
£ng ch⁄ch {¡ sæt trÒng dÒng trong bŸnh viŸn, ph‡ng m¬ch bæc s› vø
tr¬m y t’ kh‰ng cﬂ nguy cÍ g¤ v÷ s˙ truy÷n bŸnh Hiv hay nh˘ng
chˆng bŸnh khæc truy÷n qua mæu. Do {ﬂ, khi hi’n mæu cÛng kh‰ng
nguy hi◊m g¤ c¿.
´ Na Uy cﬂ nh˘ng giÎi h¬n v÷ viŸc ai cﬂ th◊ hi’n mæu. S˙ giÎi h¬n
nøy qui {ﬁnh {Âi vÎi nh˘ng nam nh…n {Êng t¤nh luy’n æi, nh˘ng
ngıÏi ch⁄ch ma ty vø nh˘ng ngıÏi {¡ cı ngÙ nhi÷u n√m Ì nıÎc
ngoøi hay nh˘ng ngıÏi sinh Ì nh˘ng quÂc gia ngoøi Bƒc áu.
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Behandling
Det finnes ingen vaksine mot hiv som beskytter mot smitte. Det
finnes heller ikke medisiner som fjerner viruset fra kroppen.
Det finnes medisiner som kan hemme formeringen av viruset
i blodet. Når det er små mengder virus i kroppen tar det lengre tid
å svekke kroppens motstandskraft. Kroppens motstandskraft kalles
immunforsvar, og ved bruk av medisiner tar nedbrytingen av
immunforsvaret lengre tid. Behandlingen så langt har gitt positive
resultater.
Bruken av disse medisinene krever regelmessig oppfølging hos lege.
Det er viktig at hiv blir oppdaget så tidlig som mulig slik at
behandling med de rette medisiner kan begynne straks det er
nødvendig.
Hvis det har oppstått infeksjoner p.g.a. et svekket immunforsvar
finnes det medisiner til behandling av mange av disse infeksjonene.
Personer med hiv vil få oppfølging og råd av helsetjenesten og
behandling av eksperter på hivinfeksjon.
Når det gjelder medisiner og levesett som vil virke inn på
sykdommen, er det viktig at den som har hiv samarbeider med de
som har erfaring og kunnskap om behandling. Med godt samarbeid
mellom pasient og behandler er det store muligheter for at en med
hivinfeksjon kan leve som frisk i mange år.
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[i÷u trﬁ
HiŸn vÕn chıa t¤m ra thuÂc chÚng ng˜a {◊ kh‰ng bﬁ l…y Hiv. Vø
cÛng chıa cﬂ thuÂc diŸt {ıÔc si‘u vi trÒng nøy trong cÍ th◊.
Ch‹ cﬂ thuÂc cﬂ th◊ ng√n chŒn s˙ sinh nÌ si‘u vi trÒng trong mæu.
Khi ch‹ cﬂ mÈt sÂ ⁄t si‘u vi trÒng trong cÍ th◊ th¤ ph¿i m`t mÈt thÏi
gian døi sˆc {÷ khæng cÚa cÍ th◊ mÎi bﬁ suy gi¿m. Sˆc {÷ khæng
cu¿ cÍ th◊ g„i lø ph‡ng thÚ khæng nhiÿm, vø n’u dÒng thuÂc th¤ viŸc
hÚy ho¬i s˙ ph‡ng thÚ khæng nhiÿm s“ chŒm trÿ hÍn. Cho {’n nay
s˙ {i÷u trﬁ nøy {em l¬i nhi÷u k’t qu¿ kh¿ quan.
ViŸc dÒng nh˘ng thuÂc nøy {‡i h·i s˙ theo sæt thıÏng xuy‘n cÚa
bæc s›. Quan tr„ng lø phæt hiŸn bŸnh Hiv cøng sÎm cøng tÂt {◊ ti’n
hønh ngay s˙ {i÷u trﬁ cÀn thi’t vÎi {ng cæc lo¬i thuÂc.
N’u bﬁ nhiÿm trÒng v¤ s˙ ph‡ng thÚ miÿn nhiÿm suy nhıÔc th¤ cﬂ
nhi÷u lo¬i thuÂc {◊ trﬁ nh˘ng bŸnh nhiÿm trÒng nøy.
Nh˘ng ngıÏi bﬁ Hiv s“ {ıÔc cÍ quan y t’ ch‹ dÕn vø theo sæt bŸnh,
vø {ıÔc cæc chuy‘n gia v÷ bŸnh Hiv chı¡ trﬁ.
V¤ thuÂc men vø cæch sÂng s“ ¿nh hıÌng {’n bŸnh tŒt, do {ﬂ {i÷u
quan tr„ng lø nh˘ng ngıÏi mang Hiv n‘n hÔp tæc vÎi nh˘ng ngıÏi
cﬂ ki’n thˆc vø kinh nghiŸm v÷ s˙ ch˘a trﬁ. VÎi s˙ hÔp tæc ch»t ch“
gi˘a bŸnh nh…n vø {i÷u trﬁ vi‘n th¤ ngıÏi bﬁ nhiÿm trÒng Hiv cﬂ th◊
sÂng lønh m¬nh trong nhi÷u n√m.
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Hivtest
Smitte med hiv fører til at kroppen danner angrepsstoffer, såkalte
antistoffer for å ødelegge viruset. En hivtest tas som en blodprøve
i armen. Den viser om det finnes hiv antistoffer i blodet. Man kan
finne antistoffer i blodet tre til seks uker etter smitte. Det tar ca. en
uke å få svar på hivtesten. På enkelte steder er det også mulig å ta
en hurtigtest hvor man får resultatet etter 20 minutter. Man kan
velge å være anonym når man tar en hivtest.
Det er bare hivtesten som kan gi svar på om man er smittet. Alle
som tror de har vært i en risikosituasjon bør derfor teste seg. Testen
er gratis og kan tas hos hvilken som helst lege. Legen skal ikke gi
opplysninger om testresultat til andre uten samtykke fra den det
gjelder. Dette gjelder så lenge den smittede ikke utsetter andre for
smittefare.
Hivtesten er frivillig. Det betyr at ingen kan testes mot sin vilje,
og alle som testes skal være informert om hva testen innebærer.
Gravide får tilbud om test i forbindelse med svangerskapskontroll.
Det stilles ikke krav om hivtest i forbindelse med søknad om
oppholdstillatelse i Norge. Avgjørelsen i slike søknader skal ikke
være knyttet til hivtesten.
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Th¯ nghiŸm Hiv
Khi bﬁ l…y Hiv cÍ th◊ t˙ t¬o ch`t chÂng l¬i, g„i lø khæng tÂ {◊ hÚy
diŸt si‘u vi trÒng nøy. Th¯ nghiŸm Hiv giÂng nhı th¯ nghiŸm mæu
l`y Ì cænh tay. Th¯ nghiŸm nøy s“ xem cﬂ ch`t khæng tÂ Hiv trong
mæu kh‰ng. T˜ ba {’n sæu tuÀn sau khi bﬁ l…y, ngıÏi ta cﬂ th◊ phæt
hiŸn khæng tÂ nøy cﬂ Ì trong mæu hay hay kh‰ng. Ph¿i m`t kho¿ng
mÈt tuÀn mÎi cﬂ k’t qÚa th¯ nghiŸm Hiv. T¬i mÈt vøi nÍi ngıÏi ta
cﬂ th◊ th¯ nghiŸm vø cﬂ k’t qu¿ ngay sau 20 pht. NgıÏi ta cﬂ th◊
kh‰ng khai danh tænh khi th¯ nghiŸm Hiv.
Ch‹ cﬂ th¯ nghiŸm Hiv mÎi bi’t lø ta cﬂ bﬁ l…y bŸnh hay kh‰ng. V¤
th’ t`t c¿ nh˘ng ai {¡ Ì trong t¤nh c¿nh nguy hi◊m n‘n th¯ nghiŸm.
S˙ th¯ nghiŸm nøy miÿn ph⁄ vø cﬂ th◊ th¯ t¬i bæc s› nøo cÛng {ıÔc.
Bæc s› kh‰ng {ıÔc quy÷n cho ngıÏi khæc bi’t k’t qÚa th¯ nghiŸm
n’u kh‰ng cﬂ s˙ {Êng ˚ cÚa cæ nh…n {ﬂ. [i÷u nøy cﬂ hiŸu l˙c trong
thÏi gian ngıÏi mang bŸnh kh‰ng {em l¬i nguy cÍ g…y truy÷n
nhiÿm cho nh˘ng ngıÏi khæc.
Th¯ nghiŸm Hiv hoøn toøn do t˙ nguyŸn. Cﬂ ngh›a lø kh‰ng ai bﬁ
bƒt buÈc ph¿i th¯ n’u h„ kh‰ng muÂn, vø t`t c¿ nh˘ng ngıÏi muÂn
th¯ nghiŸm s“ {ıÔc cho bi’t k’t qÚa th¯ nghiŸm nøy. Nh˘ng phÙ
n˘ mang thai {ıÔc cung ˆng th¯ nghiŸm trong thÏi gian khæm thai.
Kh‰ng cﬂ s˙ {‡i h·i ph¿i th¯ nghiŸm Hiv khi xin phœp cı tr Ì Na
uy. Quy’t {ﬁnh v÷ nh˘ng {Ín xin trong trıÏng hÔp nøy kh‰ng li‘n
quan {’n th¯ nghiŸm Hiv.
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Når hivtesten er negativ
En negativ hivtest betyr at det ikke kan påvises antistoffer i blodet.
Sannsynligvis er du ikke smittet. Men kroppen trenger tid for å
danne antistoffer etter at smitten har funnet sted. Blir testen tatt før
antistoffene er dannet vil det gi et negativ resultat selv om viruset
er i kroppen. Hvis du vet at du har utsatt deg for smitte de siste tre
månedene bør du ta en ny test etter 6-8 uker.
Er du smittet uten at det ennå er dannet antistoffer kan du smitte
andre.
Husk at et negativt resultat ikke betyr at du ikke kan bli smittet i
fremtiden. Unngå derfor risikoadferd som ubeskyttet sex og deling
av sprøyter.

14

Khi viŸc th¯ nghiŸm Hiv cho th`y kh‰ng
cﬂ bŸnh
ViŸc th¯ nghiŸm Hiv cho th`y kh‰ng cﬂ bŸnh cﬂ ngh›a lø kh‰ng
phæt hiŸn ra nh˘ng khæng tÂ Ì trong mæu. R`t cﬂ th◊ lø b¬n kh‰ng
bﬁ l…y bŸnh. Nhıng cÍ th◊ cÀn thÏi gian {◊ t¬o nh˘ng khæng tÂ sau
khi bﬁ l…y bŸnh. N’u l`y th¯ nghiŸm trıÎc khi khæng tÂ t¬o thønh th¤
dÒ si‘u vi trÒng nøy {¡ cﬂ trong cÍ th◊, nhıng n’u k’t qu¿ th¯
nghiŸm vÕn cho th`y lø kh‰ng cﬂ bŸnh. N’u b¬n bi’t lø b¬n cﬂ th◊
{¡ Ì trong t¤nh tr¬ng nguy cÍ bﬁ truy÷n bŸnh trong ba thæng gÀn
{…y, b¬n n‘n th¯ nghiŸm l¬i t˜ 6 {’n 8 tuÀn sau {ﬂ.
N’u b¬n {¡ bﬁ l…y mø hiŸn thÏi cÍ th◊ vÕn chıa t¬o khæng tÂ, b¬n
vÕn cﬂ th◊ l…y cho ngıÏi khæc.
N‘n nhÎ lø dÒ k’t qu¿ cho th`y kh‰ng cﬂ bŸnh, cÛng kh‰ng cﬂ
nghi¡ lø trong tıÍng lai b¬n kh‰ng bﬁ l…y bŸnh. Do {ﬂ ph¿i trænh
cæch sinh ho¬t m¬o hi◊m nhı quan hŸ t¤nh dÙc mø kh‰ng ph‡ng
ng˜a hay dÒng chung kim vø Âng ch⁄ch vÎi ngıÏi khæc.

15

Når hivtesten er positiv
En positiv hivtest betyr at en er smittet og dermed kan smitte andre.
Selv om kroppen danner antistoffer klarer de ikke å uskadeliggjøre
viruset.
Når man får vite at man har en alvorlig smittsom sykdom vil det for
de fleste melde seg mange spørsmål.
Når hivtesten er positiv blir man henvist til leger og sykepleiere som
er spesialister på hiv og aids. Her vil du få svar på de spørsmålene
du har, og de vil kunne gi deg råd for hvordan du kan planlegge
livet ditt.
De aller fleste kan jobbe eller studere som de gjorde før de fikk vite
at de var hivpositive, og det er kun på enkelte områder i livet det er
nødvendig å gjøre forandringer. De største forandringene vil være at
man alltid må ta hensyn risikoen det er for å smitte andre. Man må
også forholde seg til helsevesenet på en måte som er ny for de
fleste. Faste besøk og nært samarbeid med legen er viktig.
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Khi viŸc th¯ nghiŸm Hiv cho th`y cﬂ bŸnh.
Khi th¯ nghiŸm Hiv cho th`y cﬂ bŸnh, cﬂ nghi¡ lø ngıÏi nøy {¡ bﬁ
nhiÿm bŸnh vø cﬂ th◊ l…y cho ngıÏi khæc. DÒ cÍ th◊ {¡ t¬o khæng
tÂ, nhıng cÛng kh‰ng diŸt {ıÔc si‘u vi trÒng nøy.
HÀu h’t m„i ngıÏi {÷u {»t ra nhi÷u nghi v`n khi h„ {ıÔc bi’t lø
{ang mang mÈt chˆng bŸnh truy÷n nhiÿm trÀm tr„ng.
Khi th¯ nghiŸm Hiv cho th`y cﬂ bŸnh, th¤ bŸnh nh…n s“ {ıÔc giÎi
thiŸu {’n bæc s› vø y tæ chuy‘n m‰n v÷ bŸnh Hiv vø Aids (Sida). T¬i
nh˘ng nÍi nøy b¬n s“ {ıÔc tr¿ lÏi nh˘ng nghi v`n cÚa m¤nh, vø h„
cﬂ th◊ ch‹ dÕn cho b¬n trÒ liŸu cuÈc sÂng cÚa b¬n.
[a sÂ nh˘ng ngıÏi nøy vÕn cﬂ th◊ løm viŸc hay {i h„c nhı trıÎc
khi h„ {ıÔc bi’t lø h„ {¡ mƒc bŸnh Hiv, vø ch‹ cÀn ph¿i thay {Ái
mÈt vøi l¡nh v˙c trong {Ïi sÂng. S˙ thay {Ái lÎn nh`t lø ngıÏi ta
ph¿i lu‰n ch ˚ {’n nguy cÍ cﬂ th◊ truy÷n bŸnh cho ngıÏi khæc.
NgıÏi ta cÛng cÀn ph¿i x¯ th’ vÎi giÎi chˆc y t’ b≈ng mÈt cæch
thˆc mÎi m— so vÎi hÀu h’t nh˘ng ngıÏi khæc. [i÷u quan tr„ng lø
{’n khæm bŸnh {÷u {»n vø hÔp tæc ch»t ch“ vÎi bæc s›.
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Ordliste
Immunforsvar
Kroppens eget forsvar mot bakterier, virus og sopp. Immunforsvaret
skal hindre at vi blir syke av alle smittestoffene vi kommer i kontakt
med.
Smittestoffer
Bakterier, virus eller sopp som kan lage sykdommer. Smittestoffene
kommer inn i kroppen gjennom luften vi puster, gjennom det vi
drikker og spiser eller gjennom seksuell kontakt og gjennom blod.
Virus
Smittestoff som trenger kroppens levende celler for å kunne formere seg.
Bakterier
Smittestoff som kan gi sykdom hos mennesker. De fleste
sykdommer som skyldes bakterier kan behandles med antibiotika.
Sopp
Smittestoff som kan gi sykdommer, spesielt hos mennesker med
dårlig immunforsvar.
Infeksjon
Sykdom fremkalt av bakterier, virus eller sopp.
Antistoffer
Stoffer som kroppen lager for å uskadeliggjøre smittestoffer som
kommer inn i kroppen. Kroppen lager egne antistoffer for hvert
enkelt av de ulike smittestoffene. For eksempel lager kroppen sitt
eget antistoff mot hiv.
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B¿n {Âi chi’u t˜ ng˘
HŸ thÂng khæng nhiÿm (Immunsforsvar)
CÍ th◊ cﬂ mÈt hŸ thÂng ph‡ng thÚ ri‘ng chÂng l¬i vi trÒng, si‘u vi
trÒng vø n`m. HŸ thÂng khæng nhiÿm s“ ng√n ch»n {◊ ta kh‰ng bﬁ
bŸnh khi bﬁ nhiÿm cæc {Èc tÂ.
Nh˘ng {Èc tÂ truy÷n nhiÿm
Vi trÒng, si‘u vi trÒng vø n`m cﬂ th◊ g…y ra cæc bŸnh tŒt. Nh˘ng
{Èc tÂ truy÷n nhiÿm nøy x…m nhŒp vøo cÍ th◊ qua kh‰ng kh⁄ khi ta
h⁄t thÌ, qua nıÎc uÂng vø thˆc √n hay qua s˙ li‘n hŸ t¤nh dÙc vø
qua mæu.
Si‘u vi trÒng (Virus)
Nh˘ng {Èc tÂ truy÷n nhiÿm cÀn nh˘ng t’ bøo sÂng cÚa cÍ th◊ {◊ cﬂ
sinh s‰i n¿y nÌ.
Vi trÒng (bakterier)
Nh˘ng {Èc tÂ truy÷n nhiÿm nøy cﬂ th◊ g…y bŸnh nÍi ngıÏi ta. [a sÂ
nh˘ng bŸnh do vi trÒng g…y ra {÷u cﬂ th◊ ch˘a trﬁ b≈ng thuÂc trÙ
sinh.
N`m (sopp)
[Èc tÂ nøy cﬂ th◊ g…y nhi÷u bŸnh, {»c biŸt Ì nh˘ng ngıÏi cﬂ hŸ
thÂng khæng nhiÿm suy nhıÔc.
S˙ nhiÿm trÒng (infeksjon)
BŸnh do vi trÒng, si‘u vi trÒng hay n`m g…y ra.
Khæng tÂ (antistoffer)
Nh˘ng ch`t do cÍ th◊ t¬o ra {◊ hÚy diŸt nh˘ng {Èc tÂ truy÷n nhiÿm
{¡ x…m nhŒp vøo cÍ th◊. CÍ th◊ t¬o nh˘ng ch`t khæng tÂ ri‘ng cho
t˜ng {Èc tÂ truy÷n nhiÿm khæc nhau. Th⁄ dÙ: cÍ th◊ t¬o ra khæng tÂ
ri‘ng chÂng bŸnh Hiv.
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