


Pangkalahatang Aspeto

Ang mga bakterya, virus, at fungi na nasasalubong natin sa araw-araw 
na pamumuhay ay karaniwang nakikilala ng immune system cells ng 
ating katawan at pinupuksa nito.
Ang Human Immunodeficiency Virus (HIV) ay isang virus na umaatake 
sa immune system cells, lalo na sa CD4 lymphocytes, at unti-unti nitong 
pinapahina ang kakayahan ng ating katawan na lumaban sa sakit. 
SaSa pagkakataon na napatay ng HIV virus ang makabuluhang bilang ng 
mga immune system cells, hindi na naipagtatanggol ng ating katawan
ang kanyang sarili laban sa mga bakterya, virus, at fungi na hindi gaano 
kalakas (duhapang impeksyon). Sa sandali lamang na iyon ay maaaring 
masuri ang Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

Paraan ng transmisyon:

Transmisyong sexual 

HindiHindi protektadong pagtatalik na nakakatagos (anal or vaginal) ay 
ang pinakamapanganib sa lahat. Upang maiwasan ang pagpapasa 
ng HIV, mabuting pagsasanay ang paggamit ng condom na may 
pampadulas. Sa pamamagitan ng oral sex naman, mayroong panganib 
ng transmisyon kung may pagdidiit sa mucous membranes ng 
bibig. Iminumungkahi namin ang paggamit ng condom sa oral 
stimulationstimulation ng ari ng lalaki o iwasan ang ejaculation sa bibig kung 
hindi gagamit ng condom. Para naman sa oral stimulation ng puki 
ng babae, iminumungkahi namin ang paggamit ng isang dental 
dam.
KapagKapag gumagamit naman ng sex toys, panatiliing malinis ang mga 
ito at iwasang makipagpalitan sa ibang tao upang maiwasan ang 
pagsalin ng HIV. Inirerekumenda rin namin ang paggamit ng 
condom na may pampadulas sa sex toys pag ito ay ginagamit.

Transmisyon sa pamamagitan ng dugo

AngAng HIV ay maaaring masalin mula sa paggamit ng mga non-sterile 
syringes. Iminumungkahi namin ang paggamit ng sterile disposable 
syringes at iwasan ang pagbabahagi nito sa ibang tao.

Transmisyong bertikal 
 
Ang HIV virus ay maaaring madala ng hindi pa isinisilang na bata mula sa 
HIV+ na ina sa panahon ng pagbubuntis, panganganak, at paggagatas. 
MababMababawasan ang panganib ng transmisyon sa paggamit ng artipisyal na 
gatas (formula) para sa sanggol o C-section. 
Halos di iiral naman ang panganib kapag ang ina ay gumamit ng antiretroviral 
na gamot, at kung ang bata ay sumailalim sa isang cycle ng Postexposure 
Prophylaxis (PPE). Kung sa pamamagitan ng therapy, hindi na matiktikan 
ang viral load ng ina, malilit ang panganib ng transmisyon sa vaginal delivery. 

Paano naipapasa ang HIV at paano ito nagpapakita?



Ang pagsimula ng

impeksyon ay maaring mangyari 

ilang araw matapos ang transmisyon 

ng virus, at may maikling panahon 

ng sindrom na parang trangkaso 

(lagnat, namamagang lymph 

nodes) o pwede ring walang nodes) o pwede ring walang 

simtomas. Ang AIDS maaaring 

mangyari kahit maraming taon 

na lumipas mula sa unang 

transmisyon ng virus.



Huwag matakot!

Ang HIV+ hindi nangangahulugan na ikaw ay may sakit o makakuha ka 
ng sakit. Una sa lahat, alamin kung nasaan ang pinakamalapit na infectious 
disease center para maalagaan ka nang maayos.
Sa kasalukuyan, dahil sa regular na pagsuri ng dugo at sa antiretroviral 
treatment, maaaring mabuhay nang normal ang mga taong may HIV. 
SaSa Italya, libreng ibinibigay ng SSN (Sistema Sanitario Nazionale / National 
Health System) ang karaniwang uri ng blood test at ang antiretroviral 
na gamot.

Dalawa ang pangunahing pangkaraniwang pagsuri ng dugo:

                 Ang CD4 count
 
OO ang pagbilang ng mga immune cell na inatake ng virus (ang magandang 
bilang ng CD4 ay nangangahulugan ng mabuting depensa laban sa bakterya, 
virus at fungi). Upang paliwanagin ito, ito ay ang pagbilang ng CD4 sa isang 
cubic millimeter ng dugo. Ang karaniwang CD4 count ng isang taong 
walang HIV ay naglalaro sa 600 at 1,200 bawat cubic millimeter ng dugo.

                       Ang pagtiyak ng dami ng viral load
 
angang dami ng virus na nasa plamsa, ang likidong bahagi ng dugo. Ipinapakita 
ng viral load kung gaano kalala ang virus, ang panganib ng transmisyon at 
kung gaano kaepektibo ang antiretroviral therapy. Bukod sa pangkaraniwang 
blood test, isang pangkalahatang pagtatasa ng kalusugan ang gagawin sa 
unang medical check-up.

Ibang analisis ang gagawin upang alamin ang pagkaroon ng anumang iba pang 
mga STI (sexually transmitted infection), at itatala ang iyong mga gawi (paninigarilyo, 
paggamit ng alkohol at/o gamot) upang malaman nang kumpleto ang katayuan ng 
iyong kalusugan.

AngAng Antiretroviral Treatment (ART or HAART) ay ang paggamit ng gamot upang 
maiwasan ang paglala ng HIV virus at pagkalat nito sa loob ng mga immune cell. 
Dahil dito, ang HIV ngayon ay nananatiling talamak na kondisyon na serological. 
Ang antiretroviral na gamot, kung gamitin nang maayos at regular ay nakakabawas ng 
viral load hangga’t ito’y hindi na matiktikan sa dugo. Ito’y nangangahulugan na 
mas mababa sa 20/40 ang kopya ng virus sa bawat mL ng dugo.

 
Ang pagAng pagkakaroon ng hindi matiktikan na viral load ay nangangahulugan ng:

 
               Mas mababa ang tsansang makakuha ng AIDS at lahat ng kaugnay na komplikasyon
 
               Mas mababa ang panganib na maipasa ang HIV sa ibang tao  

               Mabuhay nang mahaba katulad ng taong walang HIV

PPara mas mabisa ang paggamot, mahalaga na maging masunurin sa payo ng 
doctor at inumin ang gamot araw-araw sa parehong oras. Bagama’t wala pa 
ring lunas para sa HIV, kayang iangkat ng kasulukuyang gamot ang kalidad 
ng buhay.

PParami nang parami ang mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagsimula ng 
therapy sa lalong madaling panahon, kahit anuman ang bilang ng CD4, ay 
kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng tao na may HIV. Bakit iminumungkahi ng 
mga kasalukuyang alintuntunin ang pagsimula ng antiretroviral na paggamot 
sa lalong madaling panahon?

SaSa kasalukuyan, marami nang antiretroviral drugs na may iba’t ibang komposisyon 
ngunit magkasingbisa. Pinapayagan nito ang mga taong may HIV na 
nagrereklamo dahil sa mga side effects (tulad ng pagtatae, pagsusuka, 
pagduduwal, sikolohikal na karamdaman) na baguhin ang kanilang paggamot. 
Kung mayroon kang anumang side effect, lalo na sa simula ng paggamot, 
kumunsulta sa iyong doktor.

              

Ano ang dapat kong gawin upang 
matuklasan kung ako ay HIV+?



Hindi katapusan ng ‘yong buhay ang 
pagiging HIV+! 

Nagawa ng walang sawang trabaho ng pananaliksik 
biomedikal na pabutihin ang kalidad ng buhay ng mga taong 
HIV+. 

KapagKapag ginamot nang maayos ang virus, mas mataas ang 
tsansang mabuhay nang mahaba’t mabuti. 
Ang HIV ay di nakakaapekto ng pagtatrabaho, pageensayo, 
o paglalakbay. Lahat ito’y maaaring gawin na di nag-aalala sa 
iyong kapakanan. 

Samakatuwid,Samakatuwid, mahalaga na maganda ang relasyon niyo ng 
iyong doctor at na makapagtanong ka sa kanya kung may 
problema ka tungkol sa iyong kalusugan o sa antiretroviral
treatment.

HIV ngayon:
paggamot at haba ng buhay HIV today:



Ang mga karapatan ng mga 
taong may HIV

May karelasyon ako: 
ano ang pwede kong gawin?

KapagKapag may karelasyon ka, kausapin mo siya pag pakiramdam mo’y handa 
ka. Pakinggan at intindihin mo ang kanyang mga reaksyon, at sikapin mo na 
bigyan siya ng lahat ng impormasyon tungkol sa iyong sitwasyon. Kung 
hindi ka sigurado sa sasabihin mo, pwedeng maging kakampi mo ang iyong 
doktor. Kausapin mo ang iyong doktor at ipaliwanag lahat ng iyong mga 
tanong o pinagkakaabalahan. 
SaSa usaping sekswal, palaging magandang ideya ang pakikipag-usap 
ninyong magkarelasyon at paggawa ng mga “patakaran”: ang ligtas na sex 
ay di hadlang sa inyong relasyon. Kung nakapaggamot ka ng di bababa sa 
anim na buwan, mababang mababa ang panganib na ipasa ang virus. 
Sa pagkakataong ito, maaari ninyong kausapin ang inyong doktor tungkol 
sa di paggamit ng condom. Kapag ika’y may “open relationship”, mabuting 
mag-ingat upang di makakuha ng ibang sexually transmitted infection.



Posible na ang unang kinatatakutan mo ang pagpasa ng HIV sa iba. Alalahanin na ang HIV 
ay isa lamang sa mga sexually transmitted infection (STI) at kailangan mong protektahan 

ang iyong sarili laban sa iba pang klaseng impeksyon. 
Magandang mungkahi ang PALAGING pag-ingat kapag ika’y makikipagtalik. 
Ang ligtas na pagtatalik gamit ang mga condom at pampadulas o femidom 

(condom pambabae) ay mas nakasisigurado ng iyong kalusugan at ng
kalusugan ng iba. Maliit na bagkalusugan ng iba. Maliit na bagay ito upang iwasan ang anumang impeksiyon.

 

Paano naman 
ang sex?



Kapag kailangan ng karagdagang suporta o impormasyon, maari kaming kontakin! Kausaping ang mga taong may
katulad na karanasan o kinatatakutan. Matutulungan ka naming harapin ang sitwasyon na ito. Makapagbibigay ang mga
volunteers ng Cassero Salute ang suportang kinakailangan mo. Maaari kang sumulat sa amin sa Facebook (Cassero
Salute) o sa e-mail (salute@cassero.it), o tumawag sa LGBTI Cassero Hotline 051 555 661 ng 20:00-23:00 ng Lunes
hanggang Biyernes. Kung gusto o kailangan mo kaming makilala, maaari mo kaming sulatan sa e-mail para mag-set up

ng appointment. Lagi kaming handa para tulungan ka!

At mairereserba ito sa pagtawag sa Green Phone Aids 800 856 080. 

Maaaring pumunta para sa anumang IST at MTS Sexually 
Transmitted Diseases (STD) – Sant’Orsola Malpighi Hospital,
Via Massarenti 1, Room 2, first floor ng Hall 29 (Dermatology)

Para sa mga update, konsultahin ang website.
Tel. 0512143319

Direct Access: Lunes-BiDirect Access: Lunes-Biyernes, 7:30 hanggang 11:00 ng umaga
Maaaring magpakuha ng rapid HIV test sa BLQ Checkpoint - 

Via San Carlo 42 / C, Bologna Martes at Huwebes, 
18:00- 21:00. 

Para sa karagdagang impormasyon at pagreserba: 
051 252 351 / 051 421 1857

Upang kontakin ang MigraBO LGBTI: 
tel. 339 338 9448 (WhatsAptel. 339 338 9448 (WhatsApp)

Ang mga serbisyo ng MigraBO LGBTI ay libre at 
sinisiguradong anonymous.

Para sa karagdagang detalye at impormasyon:

Cassero Salute: www.casserosalute.it
MigraBo LGBTI: www.migrabo.wordpress.com

Help Aids: www.helpaids.it
Lila: wwLila: www.lila.it

Plus Onlus: www.plus-onlus.it
Arcilesbica: www.arcilesbica.it
M.I.T.: www.mit-italia.it

UNILGBTQ: www.unilgbtq.it

                                   

Ang pulyetong ito ay mababasa rin online sa Ingles, Pranses, Arabe, Ruso, 
Espanyol, at Rumano sa www.casserosalute.it.
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Gabato. Translators for Filipino version: Dominique
Samantha Dulay and Julie Mae Gabato.

Anonymous at libre ang test


