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Bäng Giäi Thích Các TØ Chuyên Môn 

 

AIDS   H¶i chÙng liŒt kháng/SIDA/H¶i chÙng suy giäm miÍn 

dÎch m¡c phäi  

AIDS-defining illness  Các bŒnh tiêu bi‹u Ç¥c trÜng cûa AIDS 

Adherence/Compliance  Dùng thuÓc tuân theo liŠu lÜ®ng và hÜ§ng dÅn m¶t cách 

nghiêm ng¥t Ç‹ tránh l©n thuÓc 

Anal sex    Làm tình qua ngã hÆu môn  

Antibody    Kháng th‹  

Antigen   Kháng nguyên  

Antibiotic   Kháng sinh 

Anti-discrimination   ChÓng kÿ thÎ  

Anti-viral drug   ThuÓc chÓng siêu vi trùng 

Asymptomatic    Không có triŒu chÙng  

At risk    Hành Ç¶ng có nguy cÖ lây truyŠn bŒnh 

Biopsy    Sinh thi‰t 

Bisexual    Quan hŒ luy‰n ái v§i cä nam và n» 

Blood products  Sän phÄm ch‰ tåo tØ máu 

Blood-to-blood contacts Ti‰p xúc gi»a máu ngÜ©i này và ngÜ©i kia 

Body fluid   DÎch ti‰t tØ cÖ th‹ 

Body piercing procedures Công viŒc xÕ l° trên cÖ th‹ 

Cell     T‰ bào  

Chronic   Kinh niên 

Cirrhosis   XÖ gan 

Combination treatment   Ch»a bŒnh b¢ng cách k‰t h®p các liŒu pháp  

Complementary therapy ñiŠu trÎ b° sung cho ch‰ Ç¶ ÇiŠu trÎ Çang dùng 

Alternative therapy  Ch»a bŒnh b¢ng các hình thÙc phø tr® thay vì phäi dùng 

thuÓc tây nhÜ châm cÙu, xoa bóp, thuÓc ta.. 
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Compliance Dùng thuÓc tuân theo liŠu lÜ®ng và chÌ dÅn m¶t cách 

nghiêm ng¥t 

Condom      Bao cao su  

Confidentiality   S¿ bäo mÆt  

Contagious    TruyŠn nhiÍm  

Contaminated   BÎ nhiÍm hay bÄn 

Dam  Mi‰ng ch¡n cao su dùng che b¶ phÆn sinh døc n» khi 

làm tình qua ÇÜ©ng miŒng 

Depression   Trång thái chán nän 

Diagnosis    ChÄn Çoán bŒnh  

Diarrhoea   Tiêu chäy 

Discrimination   S¿ kÿ thÎ  

Dosage     LiŠu lÜ®ng thuÓc 

Drug Resistance  Tính ÇŠ kháng thuÓc - Khi cÖ th‹ trª nên l©n thuÓc và 

thuÓc không còn công hiŒu n»a 

Drug trial    Thº thuÓc m§i 

Epidemic     BŒnh dÎch làm nhiŠu ngÜ©i m¡c phäi  

Endemic  Cæn bŒnh thÜ©ng thÃy ª m¶t khu v¿c, c¶ng ÇÒng hay 

nhóm ngÜ©i nhÃt ÇÎnh nào Çó 

Fatigue    Trång thái mŒt mÕi 

Fatty Foods    ThÙc æn có nhiŠu chÃt béo 

Genotype  Ki‹u di truyŠn - có nghïa là có nhiŠu bän sao khác nhau 

cûa siêu vi HIV hay viêm gan siêu vi C 

Gonorrhoea    BŒnh lÆu  

Haemophilia    BŒnh máu không Çông 

Harm Minimization  ChÜÖng trình giäm thi‹u nguy håi ma túy bao gÒm 3 

y‰u tÓ chính: giäm nguÒn cung cÃp ma túy, giäm nhu 

cÀu dùng ma tuš và giäm nguy håi dùng ma túy 



 

Multicultural HIV/AIDS & Hepatitis C Service (www.multiculturalhivhepc.net.au) 

Inflamation    ChÙng viêm 

Level 1, Corner Grose St and Missenden Road, CAMPERDOWN 2050  
PO Box M 139, MISSENDEN ROAD NSW 2050  
Ph: 02-9515 5030 (for Sydney callers) For NSW callers: 1800 108 098 Fax: 02-9550 6815  
 

Harm Reduction  Giäm nguy håi dùng ma túy nhÜ chÜÖng trình trao Ç°i 

Óng kim chích, chÜÖng trình giáo døc, cai nghiŒn 

 

Hepatitis    Viêm gan siêu vi  

Hepatitis A  Viêm gan siêu vi A lây truyŠn qua ÇÜ©ng thÙc æn nhiÍm 

phân hay ti‰p xúc v§i phân qua ÇÜ©ng miŒng hay các 

vÆt døng trong nhà 

Hepatitis B  Viêm gan siêu vi B lâytruyŠn qua quan hŒ tình døc hay 

có s¿ ti‰p xúc v§i máu  

Hepatitis C  Viêm gan siêu vi C lây truyŠn qua truyŠn máu nhiÍm 

hay dùng chung kim Óng chích 

Heterosexual   DÎ tính luy‰n ái - quan hŒ gi»a hai ngÜ©i khác phái 

High-risk behaviour  Hành Ç¶ng có nguy cÖ cao nhÜ quan hŒ tình døc không 

dùng bao cao su, dùng chung kim Óng chích, ti‰p xúc 

v§i dÎch ti‰t nhÜ tinh dÎch, máu 

HIV    Siêu vi gây suy giäm miÍn dÎch ª ngÜ©i  

HIV negative  HIV âm tính - có nghïa là siêu vi không có trong cÖ th‹ 

lúc Çó 

HIV positive   HIV dÜÖng tính - có nghïa là Çã nhiÍm HIV  

Homosexual    ñÒng tính luy‰n ái  

Immunity    Khä næng chÓng låi bŒnh hay miÍn dÎch 

Immune System  HŒ thÓng miÍn nhiÍm - hŒ thÓng trong cÖ th‹ dùng Ç‹ 

Çánh trä låi các bŒnh tÆt và nhiÍm trùng.  

Infection    S¿ nhiÍm trùng  

Incidence  SÓ con bŒnh xäy ra tåi m¶t vùng nào Çó trong m¶t th©i 

gian nhÃt ÇÎnh  

Informed consent   S¿ ÇÒng š d¿a trên hi‹u bi‰t   

Injecting Drug User (IDU) NgÜ©i chích ma túy 
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Intravenous    Chích tïnh måch hay chích måch máu 

Lesbian    ñÒng tính luy‰n ái n» 

Liver cancer    Ung thÜ gan 

Liver failure    Suy gan  

Lubricant  DÀu bôi trÖn 

Nausea    BuÒn nôn/ ói 

Needle & Syringe Program  DÎch vø trao Ç°i kim và Óng chích - nÖi có th‹ lÃy Óng 

    và kim chích miÍn phí 

Needle Stick Injury  ThÜÖng tích do kim chích gây ra 

Oral Sex    Làm tình qua ÇÜ©ng miŒng  

Opportunistic Infection  S¿ nhiÍm trùng xäy ra khi có cÖ h¶i thuÆn tiŒn, Ç¥c biŒt 

khi hŒ thÓng miÍn nhiÍm bÎ suy y‰u  

Pandemic   DÎch bŒnh 

Penetration    Hành Ç¶ng Çút dÜÖng vÆt vào âm Çåo hay hÆu môn 

PLWHA (People living with HIV/AIDS)  

NgÜ©i có bŒnh liŒt kháng Çã nhiÍm HIV và phát bŒnh 

AIDS 

Person living with HIV  NgÜ©i nhiÍm HIV và chÜa phát bŒnh AIDS  

Prophylaxis  Phép d¿ phòng - trÎ liŒu dùng Ç‹ ngæn ngØa s¿ b¡t ÇÀu 

cûa m¶t cæn bŒnh nào Çó 

Protected Sex    Quan hŒ tình døc có bäo vŒ nhÜ dùng bao cao su 

Prostitute   NgÜ©i bán dâm 

Resistance     SÙc ÇŠ kháng thuÓc cûa cÖ th‹  

Safe Injecting Practices  PhÜÖng pháp chích an toàn Ç‹ giäm thi‹u s¿ ti‰p xúc 

máu v§i máu 

Safe Sex    Quan hŒ tình døc an toàn  

Sexual Health Clinics   Phòng y t‰ khoa sinh døc 

Sharing    Dùng chung kim và døng cø chích 

Symptomatic    Có triŒu chÙng bŒnh 
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Seroconversion   Thay Ç°i tình trång cûa huy‰t tÜÖng 

Sexual Intercourse   Quan hŒ sinh lš 

Sexuality   Tình døc 

Sexual Health  Quan hŒ sinh lš sao cho tránh m¡c phäi bŒnh, tránh có 

thai, không dùng båo l¿c và tránh bÎ kÿ thÎ 

Sexually Transmitted Disease (STD)  

BŒnh lây truyŠn qua ÇÜ©ng tình døc, bŒnh hoa liÍu 

Side Effects    Phän Ùng phø do tác døng cuä thuÓc  

Sores     Lª loét, v‰t thÜÖng hª 

Sterile     TiŒt trùng 

Symptom   TriŒu chÙng bŒnh 

Syndrome    M¶t nhóm triŒu chÙng bŒnh 

Syphilis    BŒnh giang mai lây truyŠn qua ÇÜ©ng tình døc  

Tatooing     Xâm mình 

Transfusion    NhÆn máu truyŠn  

Tranmission  Lây truyŠn tØ ngÜ©i nhiÍm HIV Ç‰n ngÜ©i không nhiÍm 

HIV 

Treatment    Ch»a trÎ 

Unprotected Sex  Quan hŒ tình døc không bäo vŒ nhÜ không dùng bao  

cao su  

Unsterile    Døng cø không tiŒt trùng 

Unsterile Medical Procedure  Døng cø hay phÜÖng thÙc tiŒt trùng y khoa không Çåt 

tiêu chuÄn 

Vaccine    Vác- xin - thuÓc chûng ngØa 

Vaccination    S¿ tiêm chûng ngØa  

Vertical Transmission  TruyŠn tØ th‰ hŒ này sang th‰ hŒ khác nhÜ truyŠn HIV 

tØ mË sang con 

Viral Load  LÜ®ng siêu vi trùng tìm thÃy trong ngÜ©i nhiÍm HIV or 

viêm gan siêu vi C 
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Virus     Siêu vi trùng 
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