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در صورت عدم توجه به راه هاي انتقال و پیشگیري از  

 بیماري، ایدز همه ما را تهدید می کند

به عالوه مصرف داروي ضد ویروس ایدز توسط مـادر مـبـتـال در طـی            
 خطر انتقال ویروس به نوزاد را کاهش می دهد. ،دوران بارداري و زایمان
شود افرادي که سابقه رفتارهاي پر خطر دارند با    از این رو توصیه می

چه سریعتر از وضعیت ابتالي خود به   هر  HIVانجام به موقع آزمایش 
HIV      مطلع شوند تا بتوانند از خدمات درمانی و مراقبتی مـنـاسـب در

 مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري بهره مند شوند.
و نیز دسترسـی بـه     HIVامکان انجام مشاوره و آزمایش محرمانه براي 

داروهاي ضد ویروس ایدز به صورت رایگان براي تمام بیماران نیازمنـد  
 هاي رفتاري در سراسر کشور فراهم می باشد. در مراکز مشاوره بیماري

اگر مشکوك به ابتالي خود یا همسرتان هستید و یا نیـاز داریـد در         
خصوص ایدز اطالعات بیشتري کسب نـمـایـیـد مـی تـوانـیـد بـه             

محل سکـونـت خـود        هاي رفتاري  نزدیکترین مرکز مشاوره بیماري
 مراجعه کنید.

و   HIVدر این مراکز کلیه خدمات شامل آموزش، مشـاوره، آزمـایـش          
وسایل پیشگیري از انتقال بیماري به صـورت رایـگـان و  بـا حـفـظ               

 رازداري ارائه می شود.
 

مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري تحت نظارت دانشگاه هاي عـلـوم        
 پزشکی در سراسر کشور فعالیت می نمایند.
در مراکز مشاوره ایدز مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري با نام 

پس در سراسرکشور می توان از طریـق    .ثبت شده است 118سامانه 
 آدرس و تلفن این مراکز را جویا شد. 118تماس تلفنی با 
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 تنها دانستن در مورد ایدز کافی نیست مهم اصالح
 رفتارهاي مخاطره آمیز است.  

 ایدز چیست؟
(ویروس   HIVمرحله نهایی بیماري است که توسط ویروسی به نام           

نقص ایمنی انسانی) ایجاد می شود. این ویروس به سلول هاي               
دفاعی بدن حمله نموده  به تدریج قدرت دفاعی بدن را ضعیف می              
 کند، به طوري که فرد به انواع عفونت ها و سرطان ها مبتال می گردد              

به بدن تا شروع بیماري ایدز ممکن است بیش از            HIVاز زمان ورود    
سال طول بکشد. در این مدت فرد ظاهري سالم داشته و می                 10

تواند به کار و فعالیت خود ادامه دهد ولی احتمال انتقال ویروس به              
 دیگران وجود دارد.

 
 

 
 
 
 

HIV چگونه به بدن وارد می شود؟ 
 عبارتند از: HIVراه هاي انتقال 

سـرنـگ، سـوزن هـاي                       مانـنـد  استفاده مشترك از وسایل تزریق - 
 خالکوبی، تتو و یا وسایل تیز و برنده مانند تیغ 

 انتقال از مادر مبتال  به جنین یا نوزاد طی حاملگی یا شیردهی- 
 دریافت خون و فراورده هاي خونی آلوده  -
 تماس جنسی بدون استفاده از کاندوم با فرد مبتال  -
ویروس از پوست سالم عبور نمی کند و بنابراین ویروس از طریق               -

دست دادن، بوسیدن معمولی، غذا، سرفه، عطسه، استخر و شنا               
 منتقل نمی گردد.

 

 
 

 

 آیا ایدز درمان دارد؟
متاسفانه در حال حاضر درمان قطعی که ویروس را از بین ببرد وجود نـدارد. بـا         
استفاده از داروهاي موجود می توان بروز عفونت هاي فرصت طلـب را در ایـن         
بیماران کاهش داده و باعث افزایش طول عمر افراد و بهبود کیفیت زندگی شـد    

 همچنین واکسنی نیز جهت پشگیري از این بیماري در دسترس نمی باشد.
 

 فظت کنیم؟محا HIVچگونه ازخود در برابر
ایدز خاص افراد یا گروه خاصی از جمعیت نیسـت و هـر فـردي در هـر           

 محافظت نکند، می تواند به آن مبتال شود. HIVسنی،اگر از خود در برابر 
 

  راه هاي پیشگیري از ابتالي به آن عبارتند از:
 خویشتن داري در زمان تجرد •
 وفاداري به همسر •
استفاده از کاندوم درتماس جنسی با افراد مبتال و افراد در معرض               •

 خطر ابتال
 پرهیز از مصرف مواد مخدر و یا محرك  •
پرهیز از استفاده از وسایل تیز و برنده مشترك مثل وسایل تزریق،               •

 سوزن خالکوبی و تتو  ،تیغ اصالح
با مصرف داروهاي ضد ویروس در طی  HIVپیشگیري از ابتال ي نوزاد به  •

 دوران بارداري به همراه سایر مراقبت هاي الزم براي مادران مبتال 

 

HIVچگونه تشخیص داده می شود؟ 
ممکن است براي مدت طوالنی هیچ عالمتی از بیماري           HIVفرد مبتال به    

   است.نداشته باشد. به همین علت تنها راه تشخیص آن انجام آزمایش 
 انجام داد؟ HIVچه زمانی بعد از رفتار خطرناك بایستی آزمایش 

به جز در موارد اهداي خون و اهداي عضو              HIVانجام آزمایش   
 اجباري نیست و فرد باید با رضایت اقدام به آزمایش نماید.

شود تا قبل و بعد از آزمایش فرد تحت مشاوره قرار گیرد             توصیه می 
مشاوره براي افزایش آگاهی، کمک به ایجاد رفتارهاي جنسی سالم، 
آماده کردن فرد براي پذیرش نتیجه احتمالی آزمایش و انجام               

هاي بعدي کمک کننده خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه از  پیگیري
زمان ورود ویروس به بدن تا زمان تشخیص با آزمایش خون ممکن 
است چند هفته تا چند ماه طول بکشد که به این مدت دوره پنجره               
گفته می شود. در این زمان علیرغم منفی بودن آزمایش امکان               

 انتقال ویروس وجود دارد.
هاي تفسیر نتیجه آزمایش، الزم است نتیجه          با توجه به پیچیدگی   

آزمایش چه مثبت باشد و چه منفی همراه با مشاوره به فرد اعالم               
در پیشگیري از ابتالء و همچنین در          HIVشود. مشاوره و آزمایش     
 اهمیت دارد. ،مراقبت و درمان موثرتر

 د؟در کشور وجود دار HIVچه خدماتی در رابطه با 
با وجود آنکه در حال حاضر درمان قطعی که ویروس را از بین ببرد    

وجود ندارد، اما درمان هاي موجود می توانند بیماري را تحت کنترل  
 در آورده و باعث بهتر شدن کیفیت زندگی افراد مبتال شوند.


