
30/6/2020

1

KĨ NĂNG SỐNG

1/ Tiểu phẩm trên nói về chủ đề gì?

2/ Nguyên nhân nào làm cho thanh
niên trong tiểu phẩm bị nhiễm HIV?

3/ Theo em, liệu con người có thể ngăn
chặn được thảm họa AIDS không? Vì
sao?

TIỂU PHẨM
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1. HIV/AIDS là gì?

Xem video

HIV Là Gì- Nh?ng Quan Ni?m Sai L?m V? Can B?nh Th? K? Này.mp4

H.I.V
Human Immuno_deficiency Virus

(Virus gây suy giảm miễn dịch ở người)

HIV/AIDS là gì?

3

4



30/6/2020

3

5

6



30/6/2020

4

AIDS
Acquired Immuno Deficiency Syndrom

( Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải)

AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV
_Thể hiện triệu chứng của các bệnh khác

nhau
_Đe doạ tính mạng con người.
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THÔNG TIN :

* Thế giới: Theo một số kết quả nghiên cứu khoa
học và đánh giá của giám sát chuyên môn, đến nay
có khoảng 77 triệu người nhiễm HIV/AIDS, hiện nay
khoảng 37 triệu người nhiễm HIV/AIDS còn sống.
* Việt Nam: đến nay có khoảng 300.000 người
nhiễm HIV/AIDS, hiện nay khoảng 210.000 người
nhiễm HIV/AIDS còn sống. Trong năm 2017, số
người nhiễm mới là 9.800 người.

1. HIV/AIDS là gì
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HIV và AIDS là 1 hay là 2?

• HIV AIDS

• HIV AIDS

Từ khi nhiễm HIV chuyển sang hội chứng
AIDS thường là 5 – 10 năm hoặc dài/ngắn
hơn tuỳ thuộc từng trường hợp.

KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ 

LÀ VI RÚT GÂY BỆNH 

BỆNH NHÂN AIDS GIAI ĐOẠN CUỐI
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1. HIV/AIDS là gì?

* Con đường lây lan: 

+ Đường máu
+ Đường tình dục
+ Từ mẹ sang con

Nh?ng ngu?n lây nhi?m HIV ít ai ng? t?i - VTC14.mp4
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2. Tác hại của HIV/AIDS:

- Là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức
khoẻ, tính mạng con người và tương lai nòi
giống dân tộc.

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội
của đất nước.

HIV có chữa được không ?

• Người có HIV                                                          Sống nhiều năm

• Người bị AIDS                                                        Tử vong trong 1 năm

Điều trị bằng ARV 

Không được điều trị

VIDEO:
STV - Nhi?m HIV có ph?i là ch?t-.mp4

17

18



30/6/2020

10

3. Những quy định về phòng, chống HIV/AIDS

- Mọi người phải thực hiện các biện pháp phòng, chống
việc lây truyền HIV/AIDS.

- Nghiêm cấm các hành vi mua bán dâm, tiêm chích ma
tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.

- Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về
tình trạng bị nhiễm, không bị phân biệt đối xử nhưng
phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền.

4. Trách nhiệm của công dân- học sinh

- Phải hiểu biết đầy đủ về HIV/ AIDS.

- Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm
HIV/AIDS và gia đình của họ.

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS.
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Ngày Thế giới Phòng chống AIDS,
được cử hành vào ngày 1 tháng 12
hàng năm, nhằm nâng cao nhận
thức về nạn dịch AIDS do việc lây
nhiễm HIV, và để tưởng nhớ các
nạn nhân đã chết vì HIV.
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1. Dải băng biểu hiện nhận thức về HIV/AIDS có màu gì?
A.              Hồng
B.              Đỏ
C.              Đen

2. HIV là ________ bệnh AIDS.

A.   vi rút gây ra
B.   phương pháp chữa
C.   thuốc điều trị

CÂU HỎI

3. Dùng chung ly, tách, thức ăn, dao nĩa (để ăn), khăn
tắm, ngồi chung ghế_________ lây nhiễm HIV.

A. có thể làm
B. không làm
C. không rõ có làm (lây nhiễm HIV) hay không

4. Bạn hãy cho biết dấu hiệu lâm sàng chính
của AIDS?

A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể.

B. Sốt kéo dài trên 1 tháng.

C. Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU HỎI
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5. Em hãy cho biết, ở nước ta hiện nay tỷ lệ nhiễm 
HIV cao nhất nằm trong độ tuổi nào?

A. Dưới 20 tuổi.

B. Từ 20- 29 tuổi.

C. Từ 30- 39 tuổi.

D. Trên 40 tuổi.

CÂU HỎI
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