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 چيست؟ (HIV)ٍي  –آي  -عفًَت اچ

را ضعیف ٍ بذى را ( دفاعی)ٍی است وِ سیستن ایوٌی -آی-ابتال بِ هَجَد بسیار ریشی بِ ًام ٍیزٍس اچ

 .هستعذ ابتال بِ اًَاع بیواریْا هی ًوایذ

 چيست ؟(  AIDS)بيواري ايدز 

 بِ بذى ایجاد هی ضَد،  HIVبیواری ًمص ایوٌی اوتسابی بذى است وِ سال ّا بعذ اس ٍرٍد ٍیزٍس 

در ًْایت فزد دچار بیواریْای ًاضی اس عفًَت ّای فزصت علب ضذیذ هاًٌذ سل، بعضی اس سزعاى ّا ٍ 

 .غیزُ هی ضَد ٍ جاى خَد را اس دست هی دّذ

اضذ اها عالئن بیواری ایذس را ًذاضتِ باضذ، ٍلی فزد در ایي آلَدُ ب HIVهوىي است فزد سال ّا بِ ٍیزٍس 

 .سالْا هی تَاًذ بیواری را بِ دیگزاى هٌتمل وٌذ

  

 کداهٌد؟ HIVراُ ّاي اًتقال ٍيرٍس 

 :چْار راُ اصلی بزای اًتمال ٍیزٍس ٍجَد دارد

 رابغِ جٌسی غیزایوي       .1

 استفادُ اس ٍسایل تشریك هطتزن       .2

 در دٍراى بارداری، سایواى ٍ ضیزدّی اًتمال اس هادر بِ وَدن       .3

 دریافت خَى ٍ فزآٍردُ ّای آى       .4

 . رابغِ جٌسی غیزایوي هْن تزیي راُ اًتمال ایذس در سغح جْاى است

 ؟ ًوي شَداز چِ راُ ّاي زير هٌتقل  HIVٍيرٍس 

 وار وزدى در یه هحل،  ًطستي در وٌار ّن، دست دادى،: اس عزیك تواس ّای عادی هاًٌذ

ًیص حطزات، استخز، حوام ، ٍسایل ًملیِ عوَهی، ظزٍف غذاخَری، تَالت، سزفِ، عغسِ، حتی رٍبَسی 

 .هٌتمل ًوی ضَد 

هی دّذ رفتارّای پزخغز هاست ًِ   ٍ بیواری ایذس لزار HIVآًچِ ها را در هعزض آلَدگی بِ ٍیزٍس 

 .سًذگی در وٌار افزاد هبتال 
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 چيست؟دٍرُ پٌجرُ 

 دٍرُ ای است وِ در آى ٍیزٍس ایذس ٍارد بذى ضذُ اها اس عزیك آسهایص لابل ضٌاسایی ًیست، 

 . هاُ عَل بىطذ  6تا  2ایي دٍرُ هوىي است اس . ٍلی فزد هی تَاًذ ٍیزٍس را بِ دیگزاى اًتمال دّذ

 عالئن ٍ ًشاًِ ّاي ايدز چيست؟

ذارد ٍ فمظ هوىي است عالئوی ضبیِ سزهاخَردگی در ابتذای ٍرٍد ٍیزٍس بِ بذى عالهت خاصی ٍجَد ً

 بزٍس وٌذ، 

اها در هزحلِ ًْایی عالیوی هاًٌذ عفًَت خَى ٍ دستگاُ تٌاسلی، عزق ضباًِ، سخن ّای دّاًی، تب ٍ لزس، 

 .واّص ٍسى ضذیذ ٍ غیزُ دیذُ هی ضَد

 :الفباي پيشگيري از ايدز 

 خَیطتي داری     -1

 ٍفاداری     -2

 استفادُ اس واًذٍم     -3

 عذم استفادُ اس سزًگ هطتزن در تشریك هَاد      -4

 چِ بايد کرد؟ HIVبراي پيشگيري از ابتال بِ ٍيرٍس 

 پزّیش اس تواس ّای جٌسی خارج اس رٍابظ سًاضَیی          -

 استفادُ اس واًذٍم سالن در توام هذت ارتباط جٌسی         -

 فادُ هطتزن اس سزًگ یا سَسى پزّیش اس ّزگًَِ است         -

عذم استفادُ اس ٍسایل تیش ٍ بزًذُ هثل تیغ اصالح، سَسى خالىَبی، ٍسایل تشریك ٍ هسَان بِ          -

 صَرت هطتزن

 در ًَجَاًاى ٍ جَاًاى « ًِ گفتي»تمَیت هْارتْای جزات هٌذی ٍ          -

ایذس رایگاى در هزوش هطاٍرُ بیواریْای رفتاری  اًجام هطاٍرُ ٍ آسهایص در صَرت داضتي رفتارّای پزخغز

 .اویذا تَصیِ هی ضَد
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 آيا ايدز ٍاکسي يا درهاى دارد؟

 ًذارد؛  ٍاوسي هَثز بزای ایذس تاوٌَى تْیِ ًطذُ ٍ درهاى لغعی ّن بزای آى ٍجَد

 . تٌْا هی تَاى با رعایت بْذاضت ٍ لغع رفتارّای پزخغز اس پیطزفت سزیع بیواری جلَگیزی وزد 

 هرکس هشاٍرُ بيواريْاي رفتاري

 (ّپاتیت ایذس ٍ /اچ آی ٍی)

 :فعالیت ّایی وِ در هزوش هطاٍرُ اًجام هی ضَد

 ( VCT)ارائِ آهَسش ٍ هطاٍرُ داٍعلباًِ          ·

 هعزفی جْت اًجام آسهایص         ·

 ارائِ خذهات درهاًی بِ بیواراى         ·

 (م ٍ سزًگواًذٍ)تَسیع ٍسایل حفاظتی          ·

 هزالبت ٍ درهاى بیواراى         ·

 آهَسش راُ ّای پیطگیزی اس ابتال بِ بیواری در افزاد با رفتارّای پزخغز         ·

 (س)جٌب هزوش بْذاضتی درهاًی الشّزا -رٍبزٍی اهاهشادُ سیذهعصَم-اًتْای ًیزٍگاُ: آدرس 

 8618008-8618100:تلفي

 

 .اًجام کليِ خدهات بِ صَرت رايگاى هي باشد

 

 ت استاى قنهرکس بْداش

 


