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HIV-AIDS
Batay sa World Health Organization (2022),
40.1 milyong tao na ang namatay dulot ng

HIV sa buong mundo. Sa kabila ng
“Philippine AIDS Prevention and Control Act

of 1998” na nagtataguyod laban sa
diskriminasyon sa mga taong may HIV,

nanatiling malaki ang istigma sa HIV
prevention habang tumataas ang bilang ng

mga kaso nito.

SAAN AKO MAAARING

HUMINGI NG TULONG?

UP Diliman Gender Office
 2/F Benton Hall, M. Roxas Street,

UP Diliman, Quezon City (tabi ng Alfredo
Lagmay Hall, dating Palma Hall

Annex/PHAN)
E-mail: updgo@up.edu.ph

Facebook Page: UP Diliman Gender Office
Landline: (8)981-8500 local 2467 (main) at

local 2464 (counseling)
 

Maaari ring bumisita sa
UP Health Service (UP Infirmary)

 J.P. Laurel St., UP Diliman, Q.C.
Landline: (8)928-3608 o (8)981-8500 local 111

(ER) at 112 (Nurses Station)
 

Pwede rin kontakin si Counselor Anna sa
mga sumusunod: 

E-mail: dgo_counseling.upd@up.edu.ph
Mobile Nos.: 0967-3009206 (Globe) at

09602302343 (Smart)
Facebook Profile:

FB.com/Anna.DGOCounselor/
 

Ang Human Immunodeficiency Virus (HIV) o
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)
ay iisa lamang ngunit nasa magkaibang yugto.
Nagsisimula ang HIV sa pagkakaroon ng virus
na karaniwang hindi kakikitaan ng sintomas.
Ang virus na ito ay dumarami at sumisira ng
white blood cells (CD4) na makakaapekto sa
pangkalahatang immunity ng pasyente.

Mayroong 1,472  kumpirmadong kaso ng HIV batay sa
HIV/AIDS & ART Registry of the Philippines (HARP).
25% ng mga nagpositibo ang nasa advanced HIV
infection 
Mula Enero 1984 hanggang Hunyo 2022, mayroong
naitalang 5,616 kamatayan dulot ng HIV, kung saan
92% ay kalalakihan.
Bahagyang bumaba ang bilang ng 2% mula sa naitala
noong Hunyo 2021 (1,495 kaso).
Pinakamaraming naitalang kaso ng nagpositibo sa
kalalakihan (95%)
Nasa pagitan ng 2 taong gulang hanggang 71 taong
gulang ang nagpositibo (median: 28 taong gulang)
Pinakamataas na nagpositibo sa edad na 25-34 taong
gulang (51%), na susundan ng 15-24 taong gulang
(29%), sumunod ang 35-49 taong gulang (17%), 50
taong gulang pataas (3%) at panghuli ang 15 taong
gulang pababa (<1%)
11 kababaihan ang buntis nang maitalang positibo
Pinakamataas na pamamaraan ng pagpasa nito ay ang
sexual contact (97%), susundan ng infected needle
sharing (1%) at panghuli ang mother-to-child
transmission (<1%).

AIDS naman ang huling yugto ng HIV. Lumilikha ito ng
malubhang impeksyon at nagkakaroon ng malaking
posibilidad sa pagkakaroon ng kanser, atbp malalang
sakit. Tunghayan ang ulat ng Department of Health na
inilabas noong Hunyo 2022:
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Batay sa ulat ng DOH noong Hunyo
2022, mayroong 1,149 Pilipinong

positibo sa HIV na sumasailalim sa
Anti-retroviral Therapy (ART). Ang

maagap na pagsasailalim sa  ART ay
nakapagpapababa ng panganib ng

kamatayan.



Confidential HIV-testing, blood and organ
screening  
Pre-exposure propylaxis/PrEP (regular na
pag-inom ng gamot ng taong walang HIV)
kapag inaasahang may panganib na
mahawahan; kagyat na pag-inom ng  post-
exposure propylaxis/PEP (anti retroviral
medicine o ART) kapag may suspetsang
nahawahan. 
Pagtutuli sa lalaki (nakakabawas ng
panganib na makuha ang HIV nang 60%.)  
Maayos na paggamit ng condom
(nababawasan nang 10-20 ulit ang tsansa
na magka-AIDS dahil dito)
Pag-iwas sa sekswal na aktibidad
Pagpraktis ng safe sex
Iwasang makipagtalik sa iba’t ibang tao
Pag-iwas na makipagtalik sa sex
workers      
Pag-iwas na gumamit ng karayom na hindi
sterilized
Pagpiling mabuti ng mga tattoo parlor 
Paggamit ng sariling sepilyo at pang-ahit
Pagsuot ng guwantes kapag makakahawak
ng bodily fluids ng isang taong may HIV

Safe fingering o fisting
Paghugas ng kamay bago at pagkatapos ng
pagtatalik. 
Paggamit ng madaming lubricant sa
fingering at fisting, lalo na sa puwet. 

Para sa mga babaeng nakikipagtalik sa
kapwa babae: 

PAANO MAIIWASAN ITO?
Maaaring maiwasan ito kung isasagawa ang
mga sumusunod:

MAAARING IPASA ANG
HIV SA PAMAMAGITAN
NG MGA SUMUSUNOD:

Mula sa dugo, tamod, vaginal secretions,
spinal fluids, gatas ng ina, likido mula sa
sugat at balat.      
Matatagpuan din sa luha, ihi, at laway
pero sa mas mababang konsentrasyon. 8
galon ng laway ang kakailanganin para
mahawa ka sa pamamagitan ng
pakikipaghalikan.

Sa pamamagitan ng placenta, pagdaan sa
birth canal, o kaya ay sa gatas ng ina
(vertical transmission).

Sa pamamagitan ng shared needles na

Bodily fluids 

Mula sa ina papunta sa anak

 
Injection

karaniwang ginagamit sa droga

SEKSWAL NA GAWAIN

AT MGA PANGANIB

dry kissing      
body to body rubbing at masahe      
paggamit ng unshared sexual devices na
ipinapasok 
genital stimulation sa kapartner pero
walang kontak sa tamod o vaginal fluid
paliligo nang sabay 
kontak sa dumi o ihi sa balat na walang
sugat

Walang panganib maliban na lamang kung
may sugat

wet kissing  
Oral sex sa ari ng lalaki (blowjob) na hindi
nilalabasan at gumamit ng condom  
Oral sex sa ari ng babae (cunnilingus) at
gumagamit ng female condom
oral at anal contact
paggamit ng iisang karayom na disinfected

Napakababang panganib, maliban na
lamang kung may sugat

Oral sex sa ari ng lalaki (blowjob) nang
hindi gumamit ng condom
Oral sex sa aring nilabasan nang hindi
gumagamit ng condom
Oral sex sa ari ng babae (cunnilingus) na
walang ginamit na female condom
vaginal o anal intercourse
hindi maayos ang paggamit ng condom      
paggamit ng shared, inserted sexual
devices na hindi disinfected

anal at vaginal intercourse, nilabasan man
o hindi      
anal at vaginal intercourse na hindi
gumamit ng condom
anal at vaginal intercourse na hindi
maayos ang paggamit ng condom

Mababang panganib (low risk)

 
Pinakamapanganib (highest risk)

Malawak na pagpapabatid sa publiko ng

Counseling sa mga magulang ng drug-
users, mga nagdadalang-tao na HIV
positive

impormasyon hinggil sa HIV/AIDS

Batay sa Philippine AIDS Control
Prevention Act, kinakailangang ipaalam

ng isang taong may HIV ang kanyang
kalagayan sa kanyang mga dati at

magiging partner. Kapag nagpapagamot
na, siguraduhing ituloy-tuloy ito.


