Theo luật, kết quả
xét nghiệm HIV
của con quý vị
được bảo mật!

Bác sĩ của quý vị chỉ được phép chia sẻ thông tin HIV của
con quý vị với những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe cho bé. Nếu xét nghiệm của con quý vị cho kết quả
dương tính, thì thông tin này sẽ được bảo mật báo cáo cho
State Health Department (Sở Y tế Tiểu bang)

Hãy trò chuyện với bác sĩ của quý vị.

Bác sĩ của quý vị và bác sĩ của con quý vị có thể trả lời các câu
hỏi để giúp quý vị quyết định phương pháp điều trị nào là tốt
nhất cho quý vị và con mình. Để biết thêm thông tin, hãy gọi
cho New York State Information Line (Đường dây Thông tin của
Tiểu bang New York) theo số:
• 1-800-541-AIDS (2437) - Tiếng Anh

• 1-800-233-SIDA (7432) - Tiếng Tây Ban Nha
• HIV/AIDS TDD Information Line (Đường dây Thông tin
HIV/AIDS TDD) theo số:
1-800-369-2437 Người dùng dịch vụ gọi thoại hãy sử dụng
New York Relay (Dịch vụ Chuyển tiếp của New York):
711 hoặc 1-800-421-1220
và xin chuyển tiếp cuộc gọi tới 1-800-541-2437

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers
/hiv_basics/stds_hiv.htm
Hãy theo dõi chúng tôi trên: health.ny.gov, facebook.com/
nysdohtwitter.com/HealthNYGov, youtube.com/nysdoh
9261 (Vietnamese)
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Tin tức quan trọng
cho những
người mẹ mới sinh
về xét nghiệm
HIV của con
em họ

Ngay sau khi sinh
ra, con của quý vị
sẽ được xét nghiệm
HIV, vi-rút gây
bệnh AIDS.

Tại sao xét nghiệm này
lại quan trọng?

Tiểu bang New York yêu cầu mọi trẻ sơ sinh đều được xét
nghiệm HIV và nhiều rối loạn khác thông qua Newborn
Screening Program (Chương trình Sàng lọc Trẻ sơ sinh).
Bác sĩ có thể cấp thuốc cho con quý vị ngay sau khi sinh
để phòng ngừa lây nhiễm HIV.

Làm sao con tôi có thể bị nhiễm HIV?

Nếu quý vị bị nhiễm HIV, thì vi-rút có thể lây truyền sang con của
quý vị trong suốt thời kỳ mang thai hoặc khi cho con bú sữa mẹ.

Khi nào tôi sẽ nhận được kết quả xét nghiệm
của con mình?
Nếu quý vị đã được xét nghiệm HIV trong thời kỳ mang thai và không bị
nhiễm HIV, thì quý vị sẽ nhận được kết quả xét nghiệm HIV của con
mình cùng với mọi kết quả xét nghiệm sàng lọc trẻ sơ sinh khác trong
lần đầu quý vị đưa con đi thăm khám bác sĩ. Quý vị hãy nhớ hỏi về mọi
kết quả xét nghiệm của con mình.

Nếu quý vị được xét nghiệm HIV trong khi chuyển dạ HOẶC con của
quý vị được xét nghiệm ngay lúc sinh ra, thì quý vị sẽ nhận được kết
quả xét nghiệm sơ bộ (không phải cuối cùng) trong vòng 12 giờ. Một xét
nghiệm khác sẽ được tiến hành để biết chắc kết quả.
Các kết quả xét nghiệm này sẽ giúp quý vị đưa ra lựa chọn về cách cho
con bú sữa mẹ, chăm sóc con và chăm sóc bản thân.

Nếu xét nghiệm của con tôi cho thấy có
vi-rút HIV, điều đó thể hiện điều gì?

Điều đó chứng tỏ rằng quý vị bị nhiễm HIV và con quý vị đã bị
phơi nhiễm HIV. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng
có nghĩa là con quý vị bị nhiễm HIV. Để biết chắc, cần phải
xét nghiệm máu của con quý vị bằng xét nghiệm phát hiện
vi-rút HIV. Bằng xét nghiệm đặc biệt này, bác sĩ của con quý
vị thường sẽ biết được liệu con của quý vị có bị nhiễm HIV hay
không trước hoặc ngay khi bé tròn 4 tháng tuổi. Đó là lý do tại sao
quý vị rất nên trò chuyện với bác sĩ của con mình về thời điểm nên
mang con quý vị đến để kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm máu
theo dõi.

Nếu tôi bị nhiễm HIV thì sao?

Nếu quý vị bị nhiễm HIV, hãy bắt đầu điều trị y tế ngay.
Quý vị nên uống ngay loại thuốc điều trị HIV có tên
là ART (liệu pháp kháng vi-rút) hàng ngày. Loại thuốc này
sẽ làm giảm khả năng lây truyền vi-rút sang người khác và
giúp quý vị luôn mạnh khỏe để có thể chăm sóc cho con mình.

Nếu con tôi bị nhiễm HIV thì sao?
Với sự trợ giúp của bác sĩ, quý vị có thể quyết định
phương pháp điều trị nào là tốt nhất cho con mình.
Quý vị và bác sĩ có thể trò chuyện về người nên biết
việc con quý vị bị nhiễm HIV. Ngoài ra, quý vị sẽ học
cách chăm sóc cho con mình cũng như những việc
nên làm nếu con của quý vị bị ốm.

