
低用量ピル
コンドームはカレシに付けてもらわないといけないけど、
「低用量ピル」っていう薬を飲みつづけると、カレシに頼らなくても
妊娠を防ぐことができるんだよ。
低用量ピルは女性ホルモンでてきていて、排卵をストップさせる薬。
正しく飲みつづければ、ほぼ100％妊娠を防げるんだって。

でも、ピルってよく分からないよね？
ピルを飲むとどんないいこと、困ることがあるの？

Thuốc tránh thai (liều lượng thấp)

*Khi mang bao cao su, không để không khí lọt vào

*Không để móng tay cào rách bao

*Nếu mang bao cao su thời gian dài thì giữa chừng nên thay bao 
   cao su mới

みんなは知ってるよね。生理がくる

ようになった女性なら、セックスを

すれば妊娠するかもしれないってこ

とを。

だけど、いまはまだ赤ちゃんを満足

に育てられないと思うなら、

避妊（ひにん）をすることで妊娠を

さけることができるんだって。

正しい使い方って？

*つけるときに空気が入らないこと

*コンドームを付ける時間が長くなるときは、
 途中で付け替えること

*爪でひっかかないようにすること

Sử dụng bao cao su đúng cách là thế nào?

いくらするの？
1ヶ月に約2,000円～3,000円

飲み方は？
基本的には1日1錠を毎日飲みつづける

Nếu có ý định thử uống thuốc tránh thai, trước tiên em nên hỏi ý kiến bác 
sĩ khoa sản hay bác sĩ phụ khoa. 
Có thể hỏi thử cả những điều em lo lắng.

Chi phí cho thuốc bao nhiêu?
 Khoảng 2000-3000 Yen/tháng

Cách uống thuốc như thế nào?
 Cách cơ bản là uống đều đặn mỗi ngày một viên 

低用量ピルを飲んでみようと思ったら、まずは産婦人科か婦人科の先生に相談すること！
心配なことをいろいろ聞いてみるといいよ。

Bao cao su (Condom)

コンドーム
よく耳にするコンドームも避妊方法のひとつ。
薬局はもちろんのこと、いまはコンビニでも売られているんだよ。
かんたんに買えるけど、使い方をまちがえると、大変。
実際、コンドームを使っても15％ぐらい避妊は失敗するって
言われているんだよ。
失敗して妊娠するってことも。
失敗を減らすにはコンドームを正しく使うことが大切。

ピルの副作用は薬を飲みはじめてから2～3ヶ月でなくなる人が
ほとんどなんだって。

Những tác dụng phụ của thuốc đối với đại đa số thường mất đi sau hai 
ba tháng kể từ ngày bắt đầu uống thuốc. 

●頭が痛くなる
●性器からの出血
●気持ちが悪くなる
●めまい
●おっぱいが張る

●バラバラだった生理が
 定期的にくるようになる
●生理の血の量がへる
●にきび予防になる
●説明書通りに正しく飲めば
 ほぼ100％妊娠が防げる
 (コンドームよりも避妊効果がかなり高い！)

いいこと困ること
ピルを飲んでも性感染症（次のページに説明があるよ）は
予防できない。
だから、性感染症の予防のためにセックスをするときは
ちゃんとコンドームを付けることが大事！

大事なこと

Uống thuốc tránh thai vẫn không thể phòng chống được các bệnh 
lây qua đường tình dục (sẽ có ở trang sau).
Vì thế, để tránh những bệnh lây qua đường tình dục, khi quan hệ 
tình dục, việc sử dụng bao cao su và sử dụng đúng cách là rất 
quan trọng.

Điều quan trọng

Mặt tốt  

Chắc là các em đều biết rồi. 
Phụ nữ từ độ tuổi có kinh 
nguyệt, có thể sẽ có con nếu 
như quan hệ tình dục.
Nhưng nếu em nghĩ, hiện tại, 
em chưa đủ điều kiện nuôi 
dạy một đứa bé thì em biết 
không, có nhiều cách để tránh 
việc mang thai đấy.!

Bao cao su (condom) mà em hay nghe nói chính là một trong các biện pháp tránh thai. 
Bao cao su không chỉ ở nhà thuốc, mà còn có bán ở những cửa hàng thuận tiện 24 giờ.
Có thể mua được dễ dàng nhưng nếu sử dụng sai cách thì tai hại lắm.
Thực tế là kể cả sử dụng bao cao su, vẫn có tỉ lệ không thành công là khoảng 15%. Có 
nghĩa là vẫn mang thai. 
Sử dụng bao cao su đúng cách rất quan trọng để giảm bớt hiện tượng tránh thai thất 
bại ngay cả khi dung bao cao su.

Bao cao su thì phải nhờ bạn trai mang vào nhưng nếu uống liên tục một loại thuốc 
tránh thai tên là “teiyouryou” em sẽ có thể ngăn ngừa việc có thai mà không cần 
nhờ đến bạn trai. 
Teiyouryou (thuốc tránh thai) là loại thuốc làm ra từ một loại hormone nữ, và có 
tác dụng làm ngưng sự rụng trứng ở phụ nữ. Nếu uống liên tục và đúng cách, có thể 
tránh thai với tỉ lệ thành công gần 100 % đấy.

Nhưng thuốc tránh thai (Piru) chắc em cũng không hiểu rõ.
Uống thuốc vào, có gì tốt và có gì khó khăn nhỉ?

*Kinh nguyệt không đều sẽ trở nên đều đặn.
*Lượng máu kinh nguyệt giảm.
*Phòng tránh được mụn trứng cá.
*Nếu uống đúng như hướng dẫn sử 

dụng thì có thể tránh thai với tỉ lệ thành 
công gần 100% (Hiệu quả tránh thai cao 
hơn rất nhiều so với bao cao su).

*Đau đầu
*Xuất huyết từ bộ phận sinh dục
*Thấy khó chịu 
*Chóng mặt
*Căng ngực

Mặt khó khăn (tác dụng phụ)

あまいチョコレートを食べたとき

お気に入りの曲を聞いたとき

好きな香水をかいだとき

キラキラしてるイルミネーションを見たとき

それとも

あたたかいお風呂につかったとき？

好きな人と一緒にいる時間も似てるよね？

ふたりでお喋りをする

一緒に下校する

デートをする

手をつなぎながら歩く

ぎゅっと抱きしめる

キスをする

そしてその先に・・・。

Khi vừa ăn một thanh chocolate ngọt ngào
Khi nghe một ca khúc em yêu,
Khi em ngửi thấy mùi nước hoa em thích
Khi em ngắm ánh sáng hoa đăng lung linh  
Hay là,
Khi em đang ngâm mình trong bồn tắm?

Thời gian ở bên cạnh người mình yêu cũng như vậy nhỉ?
Hai người trò chuyện
Cùng nhau tan trường
Hẹn hò với nhau
Nắm tay nhau khi đi bộ
Vòng tay ôm thật chặt
Trao nhau một nụ hôn
Và tiếp theo nữa sẽ là…

幸せを感じるときってどんなとき？

Lúc nào là lúc em cảm thấy hạnh phúc?

どこでHIV検査が受けられるの？

神戸市各区の保健福祉部や県内各市の福祉事務所や保健所でも検査が受けられるよ。
予約が必要かもしれないから、まずは電話して詳しいことを確認してみよう。

Có thể xét nghiệm HIV ở đâu

【Thành phố Kobe】 【Thành phố Akashi】 【Thành phố Himeji】
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【神戸市】
神戸市保健所

会場: 三宮センタープラザ西館
6階会議室

会場住所: 神戸市中央区三宮
2-11 三宮センタープラザ西館6
階会議室13-15

電話番号: 078-322-6789

料金: 無料

【明石市】
明石健康福祉事務所

住所: 明石市本町2丁目
3-30

電話番号：078-917-1627

料金: 無料

【姫路】
姫路保健所

住所: 姫路市坂田町3番地
中央保健センター内

電話番号: 079-289-1635

料金: 無料

Cơ quan phát hành: World Kids Community
653-0052 Hyogo Kobeshi Nagataku Kaiunchou 3-3-8 
Trong Takatori Community Center
 Điện thoại: 078-736-3012　Fax: 078-736-2211
Email: kids@cc117.jp
URL: https://tcc177.jp/kids/
Người chịu trách nhiệm phát hành: Yoshitomi Shizuyo 

Em có thể làm xét nghiệm kiểm tra virus HIV ở phòng phúc lợi y tế của các quận ở thành phố Kobe, 
hoặc các văn phòng phúc lợi xã hội, phòng y tế của các thành phố trong tỉnh. 
Có khi cần phải đặt hẹn trước, vì thế trước hết hãy gọi điện thoại và hỏi xác nhận những chi tiết cụ thể.

Phòng y tế thành phố Kobe 
(Kobeshi Hokenjo)

Hội trường: Center Plaza tầng 6, 
phòng hội nghị
Địa chỉ: Kobeshi Chuoku 
Sanomiya 2-11 , Sanomiya 
Center Plaza nhà phía Tây tầng 
6, phòng hội nghị 13-15

Phí xét nghiệm: miễn phí

Văn phòng sức khỏe và phúc lợi 
xã hội (Akashi Kenko Hoken 
Jimusho)

Địa chỉ: Akashi Honmachi 2 
chome 3-30

Phí xét nghiệm: miễn phí

Phòng y tế Himeji 
(Himeji Hokenjo)

Địa chỉ: Himejishi,Sakatamachi 
3banchi Trong trung tâm y tế 
Chuo 

Phí xét nghiệm: Miễn phí

好きだから近づきたいし、

相手のことをもっと知りたいと思う。

お互いのことを大切に思って付き合うふたり

なら、ふれあいが深まっていくのは

自然なことだよね。

そしていつか、心から好きで、本当に信頼で

きるカレシとつながりたいって思うかもしれ

ない。

セックスをすることは心から好きな人とひと

つになれるすてきこと。

そしてもちろん、赤ちゃんが欲しいなって

ふたりが思ったときにする自然なこと。

だから恥ずかしくなんかないよね。

でもね、新しい命を作る大切なことだ

からこそ、トラブルも多いんだよ。

だから準備をしておきたいよね。

しあわせなセックスをしたいから、

どんなトラブルがあるのか知っておき

たいね。

Vì yêu nhau nên sẽ muốn gần gũi hơn, 
muốn biết nhiều hơn về người ấy
Nếu là hai người chơi với nhau trên cơ 
sở coi trọng nhau, thì việc muốn tiếp 
xúc thân mật hơn cũng là điều tự nhiên nhỉ.
Rồi thì, khi nào đó, từ sâu thẳm trong trái 
tim, em muốn được gắn bó hơn với bạn 
trai, người em yêu và thực sự tin cậy được.
Quan hệ tình dục là việc kỳ diệu để có thể 
hòa thành một với người em yêu thực sự.
Sau đó, tất nhiên, nếu hai người có ý nghĩ 
muốn có con đi nữa thì cũng là điều tự 
nhiên, không phải xấu hổ gì cả nhé.
Chỉ có điều, tạo ra một sự sống mới là điều
rất quan trọng, và vì thế, cũng nhiều rắc rối 
lắm.

Do đó nên chuẩn bị trước,
Em muốn mình có một đời sống tình 
dục hạnh phúc thì em cũng muốn biết 
có những rắc rối gì, phải không nào?

しあわせのSEXルール

Em và bạn trai nên cùng nhau tìm hiểu

chắc chắn những quy tắc quan 
hệ tình dục an toàn và hạnh phúc.

ワタシとカレシで確かめ合う
Tiếng việt / ベトナム語



子宮頸がんは、
ワクチンを接種すること、
1年に一度は検診を受ける
ことで予防できる！

低用量ピルとまちがえられすいのが「緊急避妊ピル」。

もしかしたら妊娠しちゃうかも！？って不安になったときに飲む薬。

たとえば、セックスしているときにコンドームがやぶれてしまったとき。

ぜったいに起こってほしくないけど、レイプされてしまったとき。

セックスをしてから72時間が過ぎるまでに

飲むと、98％妊娠を防ぐことができるんだよ。

緊急避妊ピル

Thuốc tránh thai khẩn cấp

セックスでうつる病気が
あるって知ってた？

STD（性感染症・せいかんせんしょう）は

セックスをすることでうつる病気なんだよ。

まさか好きな人が病気を持っているなんて考え

たくないよね。

だけど、現実に10代の男の子と女の子に増えて

いる病気なんだって。

もしかしたら自分もうつるかもしれない。

相手にうつしてしまうかもしれない。

そう考えたら予防方法を知っておきたいよね。 

Em có biết có 
nhiều bệnh lây 
nhiễm qua con 
đường quan hệ 
tình dục không?

Bệnh nhiễm vi khuẩn Chlamidya

AIDS（エイズ） 

一度は聞いたことあるよね？

日本でエイズになる人の数は確実に増えてるんだって。

もちろんワタシたち10代の中でも広がってるから

気をつけないといけないよね。

Bệnh AIDS 
Chắc hẳn em đã từng một lần nghe nói đến bệnh này
Ở Nhật, số người mắc bệnh này đang gia tăng
Ngay cả ở độ tuổi 10-20 bệnh này cũng lan rộng vì thế phải cẩn thận.

Ung thư cổ tử cung

Hãy cùng nhau phòng chống 
Ung thư cổ tử cung!

逆にいうと、HPVは
コンドームでは防げないんだ。
だからワクチンが
大事なんだよ。

●神戸市に住んでいる中学校1年生～高校1年生の年齢の女の子は、無料
で予防接種が受けられるかもしれないから、学校の担任の先生か保健
の先生に聞いてみてね。

必要になったら近くの産婦人科か
婦人科に電話してみて。

Nếu cần đến thuốc, em gọi điện hỏi thử 
sản khoa(Sanfujin ka)  hay phụ khoa
(Fujin ka),  ở bệnh viện gần nhà.

子宮頸がん

女性として知っておきたい病気が子宮頸がん

（しきゅうけいがん）。これも性感染症のひとつなんだよ。

日本では１年間に約8,500人が子宮頸がんになってるん

だって。

どうやって性感染症を予防したらいいの？
それはコンドームを使うこと！

ほとんどの場合は、コンドームを正しく使うことで

性感染症を予防することができるんだって。

HIVがうつらないようにするには？
やっぱりコンドームを使うこと！

保健所で検査を受けるメリットは?
匿名（名前をかくして知らせないこと）で検査を受けられること。

これだったら恥ずかしくても、周りに気付かれることはないね。

ワタシ、HIVに感染してるかも？
少しでも心配なら、検査を受けるのが一番。

全国の病院や保健所で検査が受けられるよ。

ワタシ、性感染症になってるかも？
不安になったら検査を受けるのが一番。　

どこへ行けばいいの？
基本的に性感染症の検査は、婦人科が入ってる病院やクリニックで受けられるよ。

Làm thế nào để không phòng chống bệnh lây 
truyền qua đường tình dục?
Sử dụng bao cao su!
rong hầu hết trường hợp, nếu dùng bao cao su đúng cách, có thể phòng 
chống được các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Làm thế nào để không bị nhiễm HIV?
Đúng vậy, chính là phải sử dụng bao cao su.

Biết đâu, mình đã bị nhiễm HIV rồi chăng?
Nếu em có lo lắng dù chỉ thoáng qua, tốt nhất vẫn là đi xét nghiệm thử.
Bệnh viện và các trung tâm y tế trên toàn quốc đều có nhận xét nghiệm.

Lợi điểm khi xét nghiệm ở các trung tâm y tế là? 
Em có thể xét nghiệm “bí mật” (không cho biết tên người bệnh). 
Như thế, dù xấu hổ nhưng cũng không bị những người xung quanh nhận biết bệnh.

Biết đâu mình mắc những bệnh lây truyền qua đường 
tình dục?
Nếu em thấy bất an tốt nhất là làm xét nghiệm

Đi đến đâu để xét nghiệm?
Về cơ bản, em có thể xin xét nghiệm ở bệnh viện hoặc phòng mạch 
có khoa dành cho phụ nữ.

?

性感染症になりたくない、妊娠するのはまだ早いって思うなら、セッ

クスするときはコンドームを付ける！

これが大事なルールだね。

Nếu em không muốn nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình 
dục, và em nghĩ giờ còn sớm để mang thai, thì hãy nhớ sử dụng 
bao cao su khi quan hệ tình dục! Đây là nguyên tắc quan trọng nhé.

子宮の頸部(入り口の近く)に
できるがん。

ほとんどの場合はセックスすることで体
の中に入ってくるんだって。

HPVっていうウィルスに感染することが
原因。(HPV＝ヒトパピローマウィルス)
HPVの中でも「発がん性HPV」に感染するこ

とが原因なんだって。

病気になってすぐの頃に見つかったら、
子宮を取らなくてもほぼ100％治るんだって。
でも、がんが進んでいくと、子宮や卵巣
(らんそう)も取ってしまわないといけないこ
とも。
そうなると、がんが治っても、妊娠したり
赤ちゃんを産むことができなくなって
しまう。がんがもっと悪くなると、命をおと
す人もいるから、怖い病気なんだよ。

Hầu hết trong các trường hợp đều do quan 
hệ tình dục mà virus xâm nhập được vào cơ 
thể của em.

Nguyên nhân lây nhiễm là virus tên 
HPV (HPV=Human Papilloma Virus). 
Trong virus này có virus HPV có tính phát u.

Đó là ung thư  xuất hiện ở 
phần cổ tử cung (gần cửa vào 
tử cung) 

子宮頸がんって？

何が原因？子宮頸がんになったら
どうなるの？

HIV感染 = エイズ ではないことは覚えておい
てね。HIVっていう名前のウィルスに感染す
ることでおこる病気がエイズ。
エイズが発症すると、病気と闘う力（免疫
力）がうばわれてしまうんだって。だから、
普通ならうつらない病気を引き起したり、
死んでしまうくらい重い病気にかかることも
あるんだって。

エイズってほんとに怖い病気なんだよ。
一度エイズになってしまうと、
いまのところしっかり治せる方法も
見つかってないんだよ。

HIVに感染した多くの人が2～8週間程度で高熱
を出したり、吐き気がしたり、関節が痛んだ
り、インフルエンザにかかったような症状が
出るみたい。でもエイズの症状が出てくるま
でに、数年から、中には10年以上もかかるこ
ともあるらしいよ。

HIVに感染したからって、すぐにエイズにな
るわけじゃないんだよ。
それに、薬を使ってエイズの症状が現れるの
を長期間抑えることができるんだって。
不安だなって思ったら、できるだけ早く検査
を受けて、1日も早く治療を始めたいよね。

どんな病気なの？

Đó là bệnh như thế nào?

Ung thư cổ tử 
cung là gì?

Cái gì là nguyên nhân
 gây ra bệnh?

Nếu ung thư cổ tử 
cung sẽ như thế nào?

Virus từ đâu mà có?

ウィルスはどこから
入ってくるの？

子宮頸がんを予防しよう！

どうやったら
予防できるの？

接種する前に感染している発がん性HPVを体から追
いだすことはできないし、すでに子宮頸がんになっ
ていたら、悪くなるスピードを遅らせるわけでもな
いんだって。だから、ワクチンを接種した後も1年
に一度は検診を受けるようにしてね。

子宮頸がんの予防ワクチンを
接種しても、全部の発がん性HPVの
感染が防げるわけじゃないん
だって。

●Các em nữ độ tuổi từ năm 1 trung học cơ sở đến năm 1 trung học, sống ở Kobe đều có khả 
năng được tiêm chủng vaccin này miễn phí vì vậy em hãy thử hỏi thầy cô chủ nhiệm hoặc thầy 
cô ở phòng y tế trường em. 

クラミジア感染症
クラミジア感染症はほとんど症状がないんだって。

だけど、女の子はおりものが多くなったり、クラミジアっていう細菌が

子宮の周りに炎症をおこしておなかが痛くなったりすることがあるん

だって。男の子はうみが出たり、おしっこをするときにくすぐったい感

じがするらしいよ。

感染していても何も感じなくて、気がつかないまま相手へうつしてしま

うことが本当に多いんだって。

とくに15歳～29歳の若い女の子の中で増えている病気だから、

意識しておかないと自分にもうつるかもしれないね。

クラミジア感染症と同じような症状に淋菌感染症（りんきんかんせん

しょう）もあるんだよ。症状には膿（うみ）のようなおりものが出るこ

とがあるんだって。クラミジア感染症も淋菌感染症も放っておくと、最

悪の場合は妊娠できなくなるから怖いね。

将来、赤ちゃんが欲しいって思ったときにできないなんて悲しいよね。

10代に増えている性感染症のこと

Về các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở độ tuổi 10-20Thuốc tránh thai khẩn cấp là loại thuốc hay bị 
nhầm với thuốc tránh thai thông thường.
Thuốc tránh thai khẩn cấp uống khi em thấy bất 
an, nghĩ rằng mình đã có thể mang thai.
Ví dụ như khi quan hệ tình dục bao cao su bị 
rách.
Hoặc ví dụ trong trường hợp không ai mong 
muốn xảy ra là em bị cưỡng hiếp.
Thuốc này nếu uống trong vòng 72 tiếng từ khi 
có quan hệ tình dục, tỉ lệ tránh thai thành công 
sẽ là 98%.

Nếu phát hiện ngay giai đoạn đầu khi 
vừa mắc phải, không cần cắt bỏ tử 
cung vẫn có thể chữa khỏi gần như 
100%. Tuy nhiên, nếu ung thư phát 
triển thì có khi phải phẫu thuật bỏ đi cả 
tử cung và buồng trứng. 
Nếu như vậy, dù có khỏi ung thư, cũng 
không thể mang thai hay sinh con 
được. Đây là bệnh đáng sợ, có trường 
hợp ung thư diễn tiến xấu hơn nữa dẫn 
đến tử vong.

Em hãy nhớ nhiễm HIV không phải là bị 
bệnh AIDS.
 AIDS là bệnh hình thành do nhiễm 
virus có tên là HIV.
Nếu phát triển thành bệnh AIDS ta mất 
đi khả năng miễn dịch với bệnh tật, do 
đó sẽ mắc phải những bệnh mà thông 
thường không bị, cũng có khi là mắc 
phải những bệnh nặng đến mức gây tử 
vong. AIDS thật sự là bệnh rất đáng 
sợ. Cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách 
chữa trị bệnh AIDS.

Phần lớn những người bị nhiễm virus HIV, trong 
khoảng 2-8 tuần, sẽ thấy các triệu chứng giống như bị 
cảm cúm là sốt cao, ói mửa, đau các khớp. Tuy nhiên, 
thời gian để thấy những triệu chứng bệnh AIDS thường 
kéo dài vài năm, hoặc cũng có thể hơn 10 năm. 
Nhưng nếu có bị nhiễm virus HIV đi nữa, cũng không 
phải sẽ mắc bệnh AIDS ngay đâu 
Hơn nữa, có thể sử dụng thuốc hạn chế trong thời gian 
dài sự xuất hiện các triệu chứng của bệnh AIDS. Khi 
thấy bất an, cần kiểm tra và xét nghiệm sớm nhất có 
thể, ai cũng mong bắt đầu chữa trị bệnh sớm ngày nào 
tốt ngày đấy nhỉ.

Có một bệnh phụ nữ em nên biết là ung thư cổ 
tử cung. Đây cũng là một trong những bệnh 
lây truyền qua đường tình dục.
Ở Nhật một năm có khoảng 8500 người mắc 
bệnh ung thư cổ tử cung.

STD (Seikan senshou- bệnh lây truyền qua 
đường tình dục-) là từ được sử dụng để gọi 
chung cho các bệnh mắc phải khi em quan hệ 
tình dục. Chắc hẳn em không muốn nghĩ rằng 
người yêu của mình lại mang những bệnh như 
thế nhỉ. Tuy nhiên, trong thực tế, đấy là những 
bệnh ngày càng gia tăng ở nam và nữ trong độ 
tuổi 10 đến 20.
Cũng có thể bản thân em cũng truyền bệnh
Cũng có thể truyền bệnh cho người yêu của 
mình.
Nếu nghĩ như vậy chắc em cũng muốn biết các 
biện pháp phòng chống bệnh nhỉ..

Bệnh Chlamidya hầu như không có triệu chứng gì.
Tuy nhiên, các em gái sẽ bị ra khí hư nhiều hơn, vi khuẩn Chlamidya 
chung quanh tử cung sẽ gây viêm nhiễm và làm cho em bị đau bụng. 
Đối với nam giới, sẽ ra mủ và khi đi tiểu sẽ có cảm giác nhột nhạt.

Rất nhiều trường hợp, khi bị nhiễm bệnh không có cảm giác gì, trong 
trạng thái không nhận biết bệnh và truyền bệnh sang bạn tình.
Đây là một bệnh ngày càng tăng ở nữ giới, đặc biệt ở độ tuổi 15-29, nên 
nếu không ý thức, có thể em cũng bị nhiễm bệnh.
Có một bệnh khác triệu chứng giống như bệnh Chlamidya là bệnh lậu 
mủ (rinkin kansenshou). Triệu chứng của bệnh lậu mủ là có ra khí hư 
giống như mủ.
Bệnh Chlamidya và bệnh lậu mủ, nếu cứ để mặc kệ không chữa trị có 
thể gây ra hậu quả xấu nhất là không thể có con đấy, thật đáng sợ nhỉ.
Chỉ thử nghĩ sau này, đến lúc em muốn có con cũng không thể có được, 
dã biết đó là chuyện rất đáng buồn. 


