
 

ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

(Kèm theo Công văn số 4851 /BCH-CT, ngày   /12/2022 của Phòng Chính trị) 

 

 

1. Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS 

1.1. Khái niệm HIV/AIDS 

- HIV (Human Inununodefíciency Virus) là vi rút gây suy giảm miễn dịch 

ở người. HIV được tìm thấy trong máu, tinh dịch, dịch tiết sinh dục, dịch hậu 

môn, dịch âm đạo và sữa mẹ của người nhiễm HIV. Khi xâm nhập vào cơ thể, 

HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch, làm giảm hoặc mất khả năng chống lại 

tác nhân gây bệnh. 

- Hiện chưa có thuốc điều trị khỏi HIV, người nhiễm HIV sẽ mang vi rút 

suốt đời. Tuy nhiên, người nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh và giảm thiểu 

hoặc không lây truyền HIV cho người khác khi được điều trị bằng thuốc ARV 

và chăm sóc y tế thích hợp. 

- AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) là hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải do HIV gây ra. Khi đó hệ thống miễn dịch của cơ thể bị phá 

hủy nghiêm trọng, cơ thể mất khả năng chống đỡ các bệnh tật, bị các nhiễm 

trùng cơ hội (ỉa chảy, viêm phổi, lao phổi...), suy mòn, ung thư và có thể dẫn 

đến tử vong. 

1.2. Đƣờng lây truyền của HIV  

HIV lây truyận từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể 

(máu, tinh dịch, dịch tiết sinh dục, dịch hậu môn, dịch âm đạo và sữa mẹ) của 

người nhiễm HIV. 

- HIV lây truyên qua đường QHTD 

+ QHTD đường sinh dục: Khi QHTD nam và nữ, HIV có trong tinh dịch 

hoặc trong dịch âm đạo sẽ lây truyền từ người này sang người kia qua các vết 

xây xước ở bộ phận sinh dục. 

+ QHTD đường miệng: Sử dụng miệng tiếp xúc trực tiếp với bộ phận sinh 

dục nam hoặc nữ được gọi là QHTD qua đường miệng. Khi một trong hai người 

nhiễm HIV, HIV sẽ xâm nhập vào cơ thể người kia thông qua các vết xây xước 

trong miệng hoặc các tổn thương ở niêm mạc do bệnh răng miệng. 

+ QHTD đường hậu môn: QHTD qua đường hậu môn có thể diễn ra giữa 

nam và nữ, hoặc giữa nam giới và nam giới (QHTD đồng giới). QHTD qua hậu 

môn dễ gây xước, tổn thương niêm mạc làm thuận lợi cho HIV xâm nhập. 

- HIV lây truyền qua đường máu 

+ Dùng chung dụng cụ tiêm chích: Khi dùng chung dụng cụ tiêm chích 

không được khử trùng có thể làm lây truyền HIV sang người khác (ví dụ: Những 

người nghiện tiêm chích ma tuý thường tụ tập thành nhóm, mua thuốc chung và 

dùng chung bơm, kim tiêm). 



+ Lây truyền do truyền máu, các thành phần của máu và các tổ chức cấy 

ghép nhiễm HIV. 

+ Bị các vật sắc nhọn nhiễm HIV đâm phải. Ví dụ: Bị kim tiêm của người 

tiêm chích ma túy nhiễm HIV đâm phải, hoặc trong thực hành y tế bị vật sắc 

nhọn (kim tiêm, dao mổ, mảnh vỡ ống nghiệm ...), dùng chung dao cạo râu có 

chứa máu, dịch tiết nhiễm HIV đâm vào. 

- HIV lây truyền từ mẹ nhiễm HIV sang con: 

+ Khi mang thai: Vi rút HIV từ máu của mẹ nhiễm HIV có thể qua rau thai 

vào thai nhi. 

+ Khi sinh: Vi rút HIV từ nước ối, dịch tử cung, dịch âm đạo, máu của 

người mẹ có thể xâm nhập vào con trong khi sinh (qua niêm mạc mắt, mũi, hoặc 

da xây xát của trẻ trong quá trình sinh). 

+ Khi cho con bú: Vi rút HIV có thể lây truyền qua sữa mẹ hoặc qua các 

vết nứt, tổn thương chảy máu ở núm vú người mẹ, nhất là khi trẻ có tổn thương 

niêm mạc miệng. 

1.3. Các giai đoạn và triệu chứng của nhiễm HIV 

Người nhiễm HIV nếu không được điều trị, diễn biến tự nhiên của nhiễm 

HIV sẽ bao gồm 3 giai đoạn: Nhiễm cấp tính (thời kỳ cửa sổ); giai đoạn tiềm 

tàng (không triệu chứng); giai đoạn có triệu chứng và AIDS. Ngày nay, với 

những tiến bộ vượt bậc về điều trị HIV, giai đoạn AIDS ngày càng ít gặp.  

 

 

 

 

 

 

 

Các triệu chứng nhiễm HIV tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh. Người 

nhiễm HIV thường không tự nhận biết được tình trạng bệnh của mình cho đến 

khi bệnh diễn tiến sang các giai đoạn sau. 

- Nhiễm HIV cấp tính: Vài tuần sau khi bị nhiễm (thời kỳ cửa sổ), người 

nhiễm HIV có thể không thấy triệu chứng gì hoặc có cảm giác nhiễm vi rút như 

sốt, đau đầu, phát ban hoặc đau họng (các triệu chứng này sẽ tự hết). Người bị 

nhiễm HIV dễ lây cho người khác nhất trong giai đoạn này. 

- Giai đoạn không triệu chứng: Kéo dài khoảng 6 - 10 năm nếu không 

được điều trị. Người bệnh thường không có triệu chứng gì, chỉ chẩn đoán được 

nhiễm HIV khi làm xét nghiệm. 

- Giai đoạn có triệu chứng và AIDS: Khi bệnh tiến triển làm yếu hệ thống, 

miễn dịch, bệnh nhân HIV có thể có những dấu hiệu và triệu chứng như nổi 

hạch, sút cân, sốt kéo dài, tiêu chảy và ho. Nếu không được điều trị, tình trạng 

miễn dịch của bệnh nhân bị suy giảm nặng và có nguy cơ cao mắc các bệnh 

 

Giai đoạn 

không triệu trứng 

nhiễm HIV cấp  

tính 

 

 
Giai đoạn  

nhiễm HIV cấp  

tính 

 

             Giai đoạn có triệu trứng 

       và AIDS 

1 2 3 



nặng như lao phổi, viêm màng não và các bệnh khác.  

Nhìn bề ngoài không thể biết ai nhiễm HIV. Chỉ có xét nghiệm mới khẳng 

định một người nhiễm HIV. Theo quy định, chỉ những cơ sở có đủ đỉều kiện 

được Bộ Y tế công nhận mới được công bố khẳng định HIV dương tính (có 

nhiễm HIV). 

1.4. Thuốc điều trị HIV 

Hiện nay chưa có thuốc đỉều trị nào có thể loại bỏ hoàn toàn HIV ra khỏi 

cơ thể. Điều trị ngay khi mới phát hiện và điều trị suốt đời bằng các loại thuốc 

kháng vi rút (gọi tắt là ARV) có thể kiểm soát và ngăn cản sự nhân lên của vi rút 

HIV, giúp người bệnh sống khỏe mạnh và lâu dài. 

Điều trị bằng thuốc kháng vi rút làm ức chế sự nhân lên của HIV trong cơ 

thể người nhiễm, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, hạn chế lây 

truyền HIV cho người khác. 

1.5. Thông điệp K=K là gì? 

 
 

Nếu người nhiễm HIV tuân thủ tốt việc điều trị bằng thuốc kháng vi rút 

(ARV) thì khi xét nghiệm tải lượng vi rút, số lượng HIV có thể đặt được mức 

“không phát hiện được trong máu” (dưới 200 bản sao vi rút trong 1ml máu). 

Nếu duy trì được mức “không phát hiện được vi rút HIV trong máu”, người 

bệnh sẽ không làm lây truyền HIV cho người khác qua quan hệ tình dục. 

“Không phát hiện = Không lây truyền” hay thông điệp “K = K” để nâng cao 

nhận thức của cộng đồng và người nhiễm HIV về sự cần thiết điều trị sớm và 

tuân thủ điều trị HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

1.6. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lây nhiễm HIV. 

Dựa trên các đường lây truyền HIV để đưa ra các biện pháp phòng tránh 

như sau: 

- Tình dục an toàn. Ví dụ: Sử dụng BCS đúng cách trong QHTD. 

 - Tiêm chích an toàn. Ví dụ: Không dùng chung dụng cụ tiêm, chích, hoặc 

tiệt trùng dụng cụ tiêm chích trước khi sử dụng. 

- Sàng lọc HIV trong truyền máu và ghép tạng. 

- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để phát hiện sớm và có biện pháp 

dự phòng lây truyền HIV sang con hiệu quả. 

- Dự phòng trước phơi nhiễm HIV: Uống thuốc kháng vi rút HIV (ARV) 

mỗi ngày trước khi có hành vi nguy cơ nhưng chưa nhiễm HIV. Liên hệ với 



Quân y đơn vị để biết ai cần dùng thuốc và phương thức cung cấp thuốc dự 

phòng trước phơi nhiễm. 

- Dự phòng sau phơi nhiễm với HIV: cần uống thuốc dự phòng khẩn cấp, 

tốt nhất trước 6 giờ sau khi bị phơi nhiễm (hành vi có nguy cơ cao lây nhiễm 

HIV) và không quá 72 giờ kể từ khi phơi nhiễm. Liên hệ với Quân y đơn vị để 

biết ai cần dùng thuốc và phương thức cung cấp thuốc dự phòng sau phơi nhiễm. 

- Điều trí bằng thuốc ARV là biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV hiệu quả 

và là nền tảng của thông điệp K=K 

2. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm HIV 

2.1. Hành vi nguy cơ 

- QHTD không an toàn như: Không chung thủy; QHTD với người bán dâm 

hoặc người mắc nhiễm trùng LTQĐTD không sử dụng BCS đúng cách. 

- Dùng chung BKT và các vật sắc nhọn khác. 

- Phơi nhiễm với máu hoặc dịch tiết của người nhiễm HIV, như do bị kim 

tiêm đâm trong thực hành tiêm truyền hoặc do tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày, 

trong thực hành y tế.  

2.2. Phăn loại hành vi nguy cơ 

- Nguy cơ cao 

Nguy cơ cao là các hành vi dễ lây nhiễm HIV, ví dụ: 

+ QHTD không an toàn với người nhiễm HIV, người bán dâm, với bạn tình 

đồng giới nam, với nhiều người khi sử dụng ma túy (QHTD do ảnh hưởng của 

ma túy)... 

+ Dùng chung dụng cụ tiêm chích, xuyên da (ví dụ xăm trổ) không 

tiệt trùng. 

+ Truyền máu, chế phẩm máu hoặc cấy ghép mô, tạng nhiễm HIV. 

+ Bị vật sắc nhọn hoặc bơm kim tiêm dính máu đâm. 

+ Phụ nữ mang thai nhiễm HIV không sử dụng thuốc kháng vi rút dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

- Nguy cơ thấp 

Nguy cơ thấp là các hành vi khó lây nhiễm HIV hơn, ví dụ: 

+ Hôn sâu. 

+ QHTD với người bán dâm, với người mắc nhiễm trùng LTQĐTD có sử 

dụng bao cao su đúng cách. 

+ Dùng chung dao cạo râu. 

- Không nguy cơ 

 Không có nguy cơ là hành vi không lây nhiễm HIV: 

+ Các tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm, hôn xã giao. 

+ Sử dụng chung các đồ dùng hàng ngày. 

+ Da lành tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể. 

+ QHTD vói người nhiễm HIV đã đỉều trị thuốc ARV, có xét nghiệm vi rút 

dưới ngưỡng phát hiện. 

+ Muỗi đốt... 



2.3. Nguyên nhân dẫn tới hành vi nguy cơ 

- Sự thiếu kiến thức về phòng chống HIV/AIDS làm cho ta không thể đánh 

giá được nguy cơ nhiễm HIV như: QHTD với nhiều bạn tình, QHTD với người 

có nhiều bạn tình mà không sử dụng BCS đúng cách. 

- Nhìn bề ngoài không thể biết ai nhiễm HIV. Những cô gái xinh đẹp, 

quyến rũ (hoặc nam giới) nhưng hành nghề bán dâm sẽ có nguy cơ cao nhiễm 

HIV do họ có QHTD với nhiều ngườỉ, trong đó có những khách hàng từ chối 

dùng BCS. Nam giới QHTD đồng giới (bán dâm hoặc không) có nguy cơ nhiễm 

HIV cao vì QHTD qua đường hậu môn dễ gây tổn thương niêm mạc, tạo điều 

kiện thuận lợi cho HIV xâm nhập. 

- Uống rượu và sử dụng ma túy làm con người mất đi sự tự chủ dẫn tới 

hành vi QHTD không an toàn (ví dụ: không dùng BCS) hoặc dùng chung BKT 

khi tiêm chích ma túy. 

- Sự kỳ thị và phân biệt đối xử dẫn tới tâm lý sợ lộ thông tin nên không đi 

xét nghiệm hoặc giấu kết quả xét nghiệm HIV, làm tăng nguy cơ lây truyền HIV. 

2.4 Làm thế nào để tìm ra người có nguy cơ bị lây nhiễm này để xét 

nghiệm chẩn đoán và hỗ trợ điều trị hoặc dự phòng lây nhiễm (Theo dấu bạn 

tình, bạn chích) 

- Sau khi xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV người nhiễm HIV cần được tư 

vấn để khuyến khích thông báo đến bạn tình, bạn chích chung hoặc con ruột của 

họ đi làm xét nghiệm HIV, nhằm giúp những người này biết tình trạng nhiễm 

HIV để được điều trị hoặc dự phòng phù hợp. 

- Có 3 hình thức thông báo để ngưòi người nhiễm HIV lựa chọn: 

+ Người nhiễm HIV trực tiếp thông báo với (các) bạn tình/bạn chích chung 

và đưa họ đến cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV. 

+ Người nhiễm HIV và nhân viên tư vấn cùng thông báo. 

+ Ngưòi nhiễm HIV ký xác nhận đồng ý để nhân viên tư vấn thông báo về 

nguy cơ lây nhiễm HIV và khuyến khích những ngưòi này đi xét nghiệm HIV. 

 

 


