
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 بياييد اچ آي وي و ايدز را بشناسيم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 يا ويروس نقص ايمنی. وی. آی. اچ
 

 
 

10T10چيست؟. وی. آی. ويروس اچT 

HIV حروف مخفف کلمات: 

Human: وس فقط بر انسانها اثر گذار استاین ویر: انسان 

Immuno-deficiency:  بدن ميگردد و معافيتی  دستگاه این ویروس باعث ایجاد نقص در: معافيتینقص
 .ميشود دفاعی بدن مانع از فعاليت صحيح   

Virus :این ارگانيسم یک ویروس است و مانند همُه ویروسها توانایی تکثير مستقل ندارد، این : ویروس
 .سلولهای انسانی تکثير و انتشار می یابد با ایجاد تغييراتی در ویروس

ويروس موجود زنده بسيار کوچکی است که می تواند خودش را تکثيرکند و . يک ويروس است. وی. آی. اچ
يک ويروس به بدن يک ميزبان برای زندگی و . اما نمی تواند به تنهايی از خودش زنده باشد. منتشر شود
 . اردتکثير نياز د

 
زمانی که ويروس به بدن شخصی راه پيدا کرد، شروع به تکثير يا به عبارت ديگر شروع به شبيه سازی از 

يک ويروس می تواند سلول هايی که داخل آن جای گرفته و . خودش درسلول های بدن اين شخص می کند
هايی است که بدن را آلوده کرده اين يکی از راه . از آن تغذيه می کند را معيوب کرده و به آن آسيب برساند

 . و بيماری را بوجود می آورد
 

است که در بدن شما با ويروس ها و عفونت ها مقابله می  حجراتسيستم دفاعی بدن مجموعه ای از 
 . در انسان، سيستم دفاعی بدن معموال ويروس ها را به سرعت يافته و سريع می کشد. کند

 
اگر . از شخص ديگری که پِيش از اين آلوده شده است دريافت می کنند را. وی. آی. اشخاص آلودگی به اچ

در واقع اين راهی  شخص ديگر انتقال دهندرآنها آلوده شدند همينطور می توانند آلودگی به ويروس را به
 .شيوع پيدا کرده و منتشر می شود. وی. آی. است که ويروس اچ

 
 HIV"پوزتيو . وی. آی. و يا اچ" HIV"+مثبت . وی. آی. چشده اند ا. وی. آی. به کسانی که آلوده به اچ

positive "می گويند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطرناک است؟. وی. آی. چرا ويروس اچ
يک مشکل . وی. آی. اگر سيستم دفاعی بدن به ويروس حمله کرده و آن را می کشد، پس چرا ويروس اچ

 است؟
 

http://www.aids-ir.info/about_aids.html#01#01�


بعضی ها ممکن است به پوست، ديگری . کنند ويروس های مختلف به قسمت های متفاوت بدن حمله می
سرماخوردگی های عمومی هم به وسيله يک ويروس ايجاد . به شش ها و يا قسمت های ديگر حمله کنند

را چنين خطرناک می سازد اين است که مستقيماً سيستم . وی. آی. چيزی که ويروس اچ. می شوند
 .جايی که معموالً بدن را از شر ويروس ها رها می کند. دفاعی بدن را هدف قرار داده و به آن حمله می کند

 
اين ويروس خصوصاً به يک نوع مشخصی از سلول های سيستم دفاعی بدن حمله می کند که بدون آن 

می . وی. آی. مبارزه با سيستم دفاعی بدن برای ويروس مانند رفتن به تعطيالت و بسيار راحت است و اچ
 . شود تواند در تمام بدن منتشر می

 
رويت نيست وهيج راهی وجود ندارد تا بتوانيم با مشاهده اشخاص تشخيص بدهيم که  قابلحاالت اين  

تنها يک نوع تست خون آن هم حدود سه ماه بعد از وارد شدن . است. وی. آی. شخصی آلوده به ويروس اچ
. صی که آلوده به ويروس اچممکن است شخ. اولين ويروس به بدن می تواند وجود آن را در خون آشکار کند

. شده است، تا سال های سال کامالً سالم به نظر رسد و خود را در سالمت کامل احساس کند. وی. آی
سپس هنگامی که سيستم دفاعی بدن تقليل . ممکن است که حتی ندانند که آلوده به ويروس هستند

بيماری هايی . ا آسيب پذير می شونديافت و ضعيف شد آن ها بطورشديد و روزافزونی نسبت به بيماری ه
 .که معموالً در شرايط طبيعی بسيار ساده درمان می شوند

 
 

 بوجود آورد؟. وی. آی.آيا هر چيزی می تواند آلودگی به ويروس اچ
تنها زمانی خطرناک است و ريسک آلوده شدن را دارد که يکی از  نا مصوننه، به طور مثال تماس جنسی 

نباشد، هيچ شکلی از . وی. آی. بنابراين اگر شريک جنسی شما ناقل اچ. روس باشندطرفين آلوده به وي
سکس و يا نوع فعاليت جنسی بين شما باعث دريافت آلودگی و در نتيجه سرايت بيماری به شما نخواهد 

ل ينال، يا مقعدی و يا دهانی به شما انتقاجازطريق تماس جنسی و. وی. آی. اچ به طور مثال ويروس. بود
 . پيدا نخواهد کرد، اما تنها در صورتی که هيچ کدام از شما آلوده به اين ويروس نباشيد

 
هيچ کدام از کارهايی که شما تنها با  –. شما همچنين از طريق خود ارضايی به ويروس آلوده نخواهيد شد

صورتی انتقال خواهد تنها در . وی. آی. اچ –.نخواهد شد. وی. آی. خودتان انجام می دهيد باعث دريافت اچ
 . يافت که يکی از اشخاص در تماس، قبالً به ويروس آلوده شده باشد

 
در هر . خطر در تماس های جنسی بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست

مگر تا زمانی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک . صورت برای اطمينان از کاندوم استفاده کنيد
 .سی ديگری ندارد و قبالً آلوده به ويروس نشده استجن
 

 ايدز چيست؟

 

 

اکتسابی  13Tمعافيتی13Tنقص 13Tاز حروف اول کلمات زیر گرفته شده است و به معنی ) AIDSنام بيماری ايدز
13Tاست : 

(13TA 13Tcquired 13TI13Tmmuno 13TD 13Teficiency 13TS 13Tyndrome) 
AIDS  حروف مخفف کلمات: 

Aquired: نتيک نيستجاکتساب کند و این بيماری جزء بيماریهای زیرا فرد باید آنرا  :اکتسابی. 

Immune: بدن اثر گذار است و کار سيستم ایمنی مبازه برای  معافيتیبعلت اینکه بر سيستم  :معافيتی
 .دفع ميکرب، باکتری و ویروسها ميباشد

Deficiency: نرا دچار اختالل بدن ميشود و کار آ معافيتیبعلت اینکه باعث ایجاد نقص در سيستم  :نقصان
 .ميکند

http://www.cdc.gov/globalAIDS/features/2008_implementers_meeting.html�


Syndrom: های  بعلت اینکه شخص مبتال به ایدز ممکن است دچار انواع متفاوت از نشانه: مجموعه اعراض
 فرصت طلب شود بيماریها و عفونتهای

 
که در مرحله اول به آن حمله . وی. آی. يک سيستم دفاعی زيان ديده و معيوب نه تنها به وسيله ويروس اچ

اين سيستم . ديده است بلکه همچنين با عفونت های ديگر مورد حمله قرار می گيردور شده آسيب 
دفاعی آسيب ديده ديگر توانايی و قدرتی برای مقابله و کشتن ويروس هايی که تا پيش از اين مزاحمتی 

يكروبی دهد تا حدی كه هر م دفاع بدن را روز به روز كاهش می. وی. آی. ویروس اچ. برايش نداشتند را ندارد
 . كنند كه بدن را بشدت بيمار كنند حتی ميكروبهای بسيار ضعيف هم فرصت پيدا می

 
آلوده شده است، نسبت به قبل بيشتر و . وی. آی. همچنان که زمان می گذرد، شخصی که به ويروس اچ

ها مبتال به بيشتر به بيماری مبتال می شود، معموالً چندين سال بعد از آلودگی و ورود ويروس به بدن، آن 
اين مرحله ای است که به آن می گويند کسی . مريضی های خاص ناشناحته و عجيب متعددی می شوند

وقتی که شخص به بيماری های وخيم خطرناک جدی دچار می شود و يا زمانی . به ايدز مبتال شده است
 .ه باشدکه تعداد سلول های دفاعی در بدن شخص آلوده زير ميزان مشخصی به شدت افت کرد

 
در کشور های مختلف تفاوت های اندکی در تعريف اين مرحله وجود دارد که چه زمانی يک شخص را مبتال 

 . بنامند. وی. آی. به بيماری ايدز و يا هنوز شخص آلوده به ويروس اچ
 

يک حالت به شدت وخيم است ودر اين مرحله بدن دفاع ) Acquired Immune Deficiency Syndrome(ايدز 
 .بسيارضعيفی در برابر هر نوعی از عفونت و بيماری را دارد

 
 

تا ابتال به بيماری ايدز چه مدت طول . وی. آی. از زمان آلوده شدن به ويروس اچ
 می کشد؟

. وی. آی. ورود ويروس اچ(13Tآلودگی 13Tبر اساس نتايج حاصله از تحقيقات مختلف به عمل آمده، از زمان دريافت 
يی دوا، بدون دسترسی به يک درمان )ازکار افتادن سيستم دفاعی بدن(13Tبيماری ايدز 13T تا ابتالء به) به بدن

اين دوره می تواند . به درازا می کشد 13Tسال  8تا  13T6، معموالً يک دوره زمانی بين . وی. آی. عليه ويروس اچ
 . شود 13Tايدز بيماری 13Tبدون عالمت باشد و تازه بعد از این مدت عالیم بيماری ظاهر گشته، شخص مبتالء به 

 
ازفردی به فرد دیگر متفاوت است و به عوامل زیادی 13T –بيماری ايدز 13Tتا ابتال ء به 13Tآلودگی  – 13Tاین فاصله زمانی

 .و تغذيه وی ارتباط دارد صحیاز جمله وضعيت سالمتی فرد، عادات 

 سال به ایدز انکشاف ميکند 10انتان اچ آی وی  بدون تداوی اکثرا بطور اوسط در حدود 

 م بيماری ايدز چگونه ظاهر می شود؟عالي
ظاهر می شود و مرحله گذار از آلودگی . وی. ای. اين عاليم معموالً چندين سال بعد از آلودگی به ويروس اچ

 .به بيماری ايدز است. وی. آی. به ويروس اچ
 

د که به طور با کاهش قدرت سيستم دفاعی به مرور زمان بدن آماده ابتال به عفونتها و سرطانهايی می شو
شديد  ی، اسهالها شش هامعمول در مردم عادی ديده نمی شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي 

بيماريهاي مغزی وپوستی خود را نشان مي   اختالالت شخصيتی ،  تبهای طوالنی ، کاهش وزن ،  ،دوامدارو
 . دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتال خواهد شد

 
13T◄ 13: یدزعالئم اصلی اT 

 
 درصد  10كاهش وزن بيشتر از • 
 اسهال مزمن بيشتر از یك ماه • 
 تبهای متناوب یا ثابت بيش از یك ماه • 
 

13T◄ 13: عالئم فرعیT 
 

 سرفه پایدار به مدت بيش از یك ماه • 
 عفونت پوستی منتشر همراه با خارش • 



 تبخالهای عود كننده • 
 برفك دهانی • 
 و منتشر  عفونت تبخالی مزمن پيشرونده• 
 فیملعقدات بزرگ شدن عمومی • 

ولی سرانجام تقریباً بطوراجتناب ناپذیری به بيماری  آلودگی به ویروس ایدز دليل ابتال به بيماری ایدز نيست
 . ایدز منتهی می شود

با این . یكی از اولين راه های شناخت یك بيماری، شناخت عالئم و مراحل مختلف سير بيماری است
عالئم آلودگی بيماری ایدز . توان از گسترش و توسعه بيماری در مراحل اوليه جلوگيری نمود شناسایی می

 . بسيار پيچيده است و دارای مراحل چندی است كه الزاماًهمه آنها در افراد آلوده مشاهده نمی شود
 

  : این مراحل عبارتند از
 

13T◄ 13:مرحله اول عفونت حادT  
كافی ویروس ایدز وارد بدن فردی شود ، بعد از چند هفته عالئمی نظير  در اغلب موارد در صورتی كه تعداد

فاوی، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، مل واتتب ، گلودرد،بزرگی غد
این . تهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی ظاهر ميگردد

چون خود بخود ظرف . بوده و شباهت كاملی با نشانه های بسياری ازبيماریهای دیگر داردعالئم اختصاصی ن
. یك تا دو هفته بهبودی حاصل ميگردد ، كمتر اتفاق می افتد كه بيماری دراین دوره تشخيص داده شود

تا  2حدود بعالوه از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتيجه آزمایشگاهی كه نشانگر آلودگی فرد است 
در این فاصله زمانی ، فرد، آلوده بوده و ممكن است سایرین را . ماه طول می كشد 16هفته و گاهی تا 12

 .آلوده كند
 
 
 
 
 
 
 

13T◄ 13:مرحله دوم بدون عالمتT  
پس از بهبودی خود بخودی مرحله حاد، بيمار وارد مرحله بدون عالمت می شود كه بر حسب نوع ویروس 

در این مدت شخص آلوده هيچگونه عالمتی از بيماری را بروز . سال طول می كشد 17 تا10آلوده كننده از
این مرحله نزد كودكان . نمی دهد و به ظاهر كامالً سالم است ولی برای دیگران آلوده كننده می باشد

ترل كن. در این دوره آزمایش خون مثبت است. كوتاهتر است و در این مرحله شخص دیگران را مبتال می كند
 . انتشار ویروس در این مرحله مشكل می باشد

 
13T◄  13: فاویمل عقدات مرحله سوم بزرگی منتشر و پایدارT 

 به صورت بزرگ شده و به شكل 13Tعقدات  لمفاوی13Tدراین مرحله 
 بدون درد در بيش از دو نقطه بدن بجز ناحيه ران ظاهرالتهابی 

 .ماه باقی می مانند3می شود حداقل 
 
 

13T◄ 13تحول حلهمرحله چهارم مرT 13وی. ای. ويروس اچT  13:به ایدزT 
قبل از بروز عالئم نهایی ایدز در بيمار ، عوارضی ظاهر می شود كه به آن عالئم مربوط به ایدز می گویند و 

 عبارتند از
 

 درصد وزن سابق 10كاهش وزن بيشتراز• 
 اسهال به مدت بيشتر از یك ماه • 
 شتر از یك ماه تب به مدت بي• 
 عرق شبانه • 
 خستگی، بی حالی و ضعف • 
 

در برخی . این عالئم را مقدمه استقرار كامل ایدز كه پایان طيف بيماری می باشد ، به حساب می آورند
موارد، بی قراری، بی اشتهایی، دل درد، سردرد وجود دارد و تغييرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه 



این عالئم معموالً متناوب است ولی كاهش وزن در اكثر بيماران وجود . طی می شودو آسيب اعصاب محي
بسياری از بيماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات . دارد و پيشرونده هم می باشد

 . دائم و یا عود كننده دهنی و یا ناحيه تناسلی به علت ویروسهای مختلف می شوند
در این مرحله به علت كاهش شدید قدرت دفاعی بدن، . هایی آلودگی ایدز گفته ميشودبه مرحله ن نای

شخص، مستعد ابتال به بسياری عفونتهای و سرطانها می شود كه عالئم بسيار متنوعی دارند و درنهایت 
 .بيمار را از پای در می آورند

 
 آيا بيماری ايدز درمان دارد؟

 . ايدز کشنده است. درمان قطعی ندارد بيماری ايدز متاسفانه تاکنون هيچ
 

چيزی که نگران کننده است، اين است که بسياری از مردم گمان می کنند که برای بيماری ايدز درمان وجود 
اين موضوع به آن ها احساس آرامش و اطمينان می دهد و ممکن است که به اين دليل به راه های . دارد

ين اشخاص در اشتباه به سر می برند چون برای ايدز هيچ درمانی متاسفانه ا. مختلف قبول ريسک بکنند
 .وجود ندارد

 
وجود ندارد و تنها راه برای سالم ماندن اين است که آلوده . وی. آی. هنوز هيچ درمان قطعی برای اچ

 تنها درمان ايدز است وقایه. نشويم
 اولين مورد ابتال به ايدز

. ميالدی در اياالت متحده آمريکا می باشد 1981دنيا مربوط به سال اولين مورد ثبت شده بيماری ايدز در 
اولين . بوده است) بدون استفاده از کاندوم(آميزش جنسی بدون محافظ . وی. آی. دليل انتقال ويروس اچ

 .گروه قربانی که به اين بيماری مبتال شدند، مردهايی بودند که با نوع همجنس ارتباط داشتند
 

ميالدی پيدا  1957در نمونه های موجود از يک بيمار متعلق به سال . وی. آی. وارد، ويروس اچعالوه بر اين م
 شده است

 های موجود چگونه عمل می کنند؟دوا
را کندتر می . وی. آی. های درمانی موجود، تنها می توانند که به نوعی جريان رشد ويروس اچدواتمامی 

 .يماری ايدز برسدکنند تا شخص ديرتر به مرحله ابتال به ب
را تشويق به . وی. آی. های درمانی، شخص آلوده به ويروس اچدوادر اين مرحله پزشکان عالوه بر تجويز 

 .هر چه بيشتر کند شود. وی. آی. برنامه ريزی و مديريت زندگی می کنند تا رشد ويروس اچ
سال  20تا . وی. آی. وده به ويروس اچها، گاه فرد آلدوادر صورت انجام مراقبت های الزم و استفاده موثر از 

 .پس از ورود ويروس به بدن می تواند زندگی بهينه ای پشت سر بگذارد
 

های آنتی بيوتيک بعد از گذشت چند سال ازعملکرد خود بازمی دوااما در بعضی موارد مشاهده شده که 
يماران از ايدز دوباره بهبود يافته و در موارد خاصی هم مشاهده شده که تعدادی از ب. مانند و اثرمثبتی ندارند

های دوااما آن ها بايد در ادامه زندگی شان هر روز . در دوره ده ساله بازگشته اند. وی. آی. به زندگی با اچ
 .بسيار قوی استفاده کنند، چيزی که اثرات جانبی ناخوش آيند و بسيار خطرناکی دارند

 
13T13ی کند؟ از چه راههايی سرايت م. وی. آی. ويروس اچT 

 
◄ 13T 13تماس جنسی نا امنT 

مرد به (اش،  ويروس ممكن است از فرد آلوده به شريك جنسی . شايعترين راه سرايت تماس جنسی است
سرايت از زن به زن هم در شرايطی امكان . منتقل شود) زن، زن به مرد، مرد به مرد و يا دهانی با فرد آلوده

 . شود ل موارد را شامل میدرصد ك ۸۰آلودگی از طريق تماس جنسی . دارد
وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند 

زيرا احتمال . زنان بيشتر در معرض خطر آلودگی به وسيله شريك زندگی خود قرار دارند. برابر خواهد كرد
 . انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد است

 
 
 
 
 
 



◄ 13T13و سوزن آلوده جهت تزريق جاستفاده مشترک از سرنT 
های سرايت  و سوزن آلوده بصورت مشترك در معتادين تزريقی يكی ازشايع ترين راه  جاستفاده از سرن

 .است. وی. آی. ويروس اچ
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ 13T13های خونی سرايت از طريق خون و فرآوردهT 
خون قدرت . های انتقال است از ديگر راه. وی. آی. يروس اچهای خونی آلوده به و استفاده از خون و فرآورده
 .آلوده كنندگی بااليی دارد

 
 
 
 
 
 
 

◄ 13T13سرايت از مادرآلوده به جنين در داخل رحم ويا كودك درطی دوران شيردهیT 
از مادر آلوده به كودك ممكن است در دوران حاملگی هنگام وضع حمل يا كمی بعد از . وی. آی. ويروس اچ

در كودكان آلودگی به . های سرايت آلودگی از مادر به فرزند است شير دادن يكی از راه. نتقال يابدزايمان ا
كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم  بسرعت به طرف ايجاد بيماری ايدز پيشرفت می. وی. آی. ويروس اچ

 .است
 
 
 
 
 
 

◄ 13T13:های ديگر سرايت عبارتند از راهT 
. سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده. خالكوبی با سوزن مشترک. های آلوده پيوند اعضا از بافت

 .ختنه با وسايل آلوده. استفاده از مسواك و تيغ ريش تراش شخص بيمار
 

، آلت تناسلی مردان، )همچنين شامل مايعی كه قبل ازمنی خارج مي شود(اين ويروس ازطريق خون، منی 
 . مقعد ويا بريدگي ها وزخم ها وارد شود ،مهبل ، ترشح )آلت تناسلی زنان(  مهبل

 .وساير ويروسها وباكتری ها است. وی. آی. پوست سالم يک سد بسيار قوی دربرابر ورود ويروس اچ
 

13T13.شايعترين راه سرايت تماس جنسی نا امن استT 
13T 10هميشه و در هر شرايطیT10.اده کنيداز کاندوم استفT 

 
13Tايدز از چه راههايی سرايت نمی کند؟ 

آلوده شويم، ترسی کامالً . وی. آی. ترس از اينکه در اثر تماس های روزمره و کارهای روزانه به ويروس اچ
 :پس بهتر است که بدانيم. بيجاست

 
 بوسيله روبوسی13Tنه 13Tـ 
که باعث انتقال  بيره هاخم و يا بيماری در صورتی که در دهان ز(بوسيله بوسه و معاشقه و يا آب دهان 13Tنه 13Tـ 

 )ويروس از راه خون شود، وجود نداشته باشد
 بوسيله بغل کردن و درآغوش گرفتن13Tنه 13Tـ 
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 بوسيله دست دادن13Tنه 13Tـ 
 بوسيله تماس معمولی افراد در منزل، محل کار و يا اجتماع با بيمار13Tنه 13Tـ 
 بوسيله استفاده از وسايل غذاخوری مشترک13Tنه 13Tـ 
 بوسيله آب و غذا13T نه13Tـ 
 بوسيله نوشيدن مشروبات الکلی13Tنه 13Tـ 
 بوسيله عطسه و سرفه13Tنه 13Tـ 
 بوسيله تماس با اشک و عرق بيماران13Tنه 13Tـ 
 های عمومی شناب شنای عمومی و ت  هایحوض بوسيله استفاده از 13Tنه 13Tـ 
 تکت موتر، گوشی تلفن و وازهبوسيله دستگير در13Tنه 13Tـ 
 )ليالمی( ومبوسيله استفاده از البسه دست د13Tنه 13Tـ 
 بوسيله استفاده از وسيله نقليه عمومی13Tنه 13Tـ 
 بوسيله نيش حشرات و يا تماس با حيوانات13Tنه 13Tـ 
اگر تيغ و يا سوزنی که استفاده می شود فقط 13T. بوسيله ريش تراشيدن، خالکوبی يا ختنه کردن 13Tنه 13Tـ 

 برای يکنفر استفاده شود
13Tوقایــــــــــــــــــــــه 
13T13در موارد جنسی وقایهT 

 های جنسی مشكوك در دوران تجرد از تماس  داری خود◄
 پايبندی به اصول اخالقی و خانوادگی پس از ازدواج ◄
  10Tکاندوم10Tاستفاده صحيح از  ◄
 اجتناب از داشتن شرکای جنسی متعدد ◄
 ستفاده از مواد مخدر به هنگام معاشقهعدم نوشيدن بيش از حد مشروبات الکلی و عدم ا ◄

 
13T13در معتادان وقایهT 

 عدم مصرف مواد مخدردرهنگامی که قصد نزديکی داريد ◄
 مشترک  جدر معتادان تزريقی عدم استفاده از سرن ◄

 
13T 13 صحیدر مراکز وقایهT 

 های خونی كنترل خون و فرآورده ◄
 د يكبار مصرف استفاده شو جدر تزريقات دقت كنيم كه از سرن ◄
 ظرفدندان دقت كنيم كه از وسايلی مانند  سر ساكشن  ، سرسوزن بيحسی و  داکتر در مراجعه به ◄

 . غرغره يكبار مصرف و از وسايل ضدعفونی و استريل استفاده شود
 

13T13در مراکز عمومی وقایهT 
از .  در مراجعه به آرايشگاه دقت كنيم كه از تيغ يكبار مصرف و وسايل ضدعفونی شده استفاده شود ◄

 . تراشی ، وسايل خالكوبی ، خالل دندان و يا مسواك بطور مشترك استفاده نكنيم وسايلی مانند تيغ صورت 
 13Tگيری در انتقال از مادر به کودک13Tجلو
 .باشد از سرايت ويروس از مادر به فرزند عدم بارداری زن آلوده می  در حال حاضر تنها راه جلوگيری ◄

 
13T 10منظور ازT10تماس جنسی ايمن ترT13T13T  13چيست؟T 

، تماس هايی هستند که در آن خون و يا ترشحات درونی جنسی هيج يک 10Tجنسی ايمن تر10Tمنظور از تماس 
دو نفر با هم تماس جنسی داشته باشند  اگر. از شرکای جنسی به بدن شخص ديگری انتقال پيدا نکند

عدم  –داشته باشند ) 10TSafer Sex10T(حتی اگر يکی از آنها آلوده باشد، در صورتی که تماس جنسی ايمن تر 
برای مثال در . د نداردهيچ امکانی برای انتقال بيماری وجو –انتقال خون و يا ترشحات درونی مانند منی 

 .آغوش گرفتن و معاشقه بدون نزديکی و يا خود ارضايی دو طرفه از موارد سکس مطمئن است
در نظر داشته باشيد که در ارتباط با بيماری ايدز داشتن همسران متعدد برای مردان در کشورهای مسلمان 

يستی همه مسايلی را که درهر صورت داشتن شرکای جنسی بيش از يک شخص است و اين اشخاص با
 .ديگر اشخاص در ارتباط با سکس مطمئن رعايت می کنند، رعايت کنند

اغلب جوانان آموخته اند که تا زمان ازدواج برای داشتن و تجربه تماس نزديک صبر کنند، و بعد تنها با شريک 
آلوده شدن به ويروس  اين يک راه بسيار خوبی برای در امان ماندن از. زندگی شان نزديکی داشته باشند

تا زمانيکه زن و يا شوهر هيچکدام آلودگی نداشته باشند و همچنين کامالً پايبند به هم . است. وی. آی. اچ
 باشند
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13T13های زير بيشتر در معرض خطر قرار دارند   گروهT 
نبه را نمی های همه جا كنند و رعايت احتياط   های متعدد و دياليز مكرر استفاده می كه از پيوند  ـ كسانی

 .كنند 
 .كنند و سوزن مشترك استفاده می جـ معتادين تزريقی كه از سرن

 همسران افراد مبتال ـ 
 ـ شركای جنسی افراد مبتال

 . كه شركای جنسی متعدد دارند  ـ افرادی
 فروش تنـ افراد 

 همجنسگرايان ـ 

 

 

 
 توبر کلوزـ مبتاليان به هپاتيت و 

 جمعی ههای دست خالكوبی ـ 
 های تناسلی مبتاليان به بيماريهای آميزشی و افراد مبتال به زخم ـ

 از مرزها  ـ رانندگان عبوری

 سواالت بسيار مهم

 چيست؟) AIDS(با ایدز  )HIV(تفاوت اچ آی وی 
10T 10(اچ آی ویTHIV (  به دستگاه صدمه ویروسی است که سبب .انسانی است معافيتیمخفف ویروس نقص 

هنگاميکه فرد مبتال به اچ آی وی . دستگاه ایمنی عفونتها و بيماریها را دفع ميکند.بدن می شود  معافيتی
)HIV  ( ميکند و به این ترتيب بدن نميتواند  معافيتیميشود،ویروس به تدریج شروع به از بين بردن سيستم

وقتی که پيشرفت ویروس . انواع بيماریها ميشود ابتال به کند و فرد مستعدحتی با بيماریهای جزئی مقابله 
در نتيجه، عوامل عفونی و . ایجاد ميشود )AIDS(وضعيتی به نام ایدز   باعث ایجاد بيماریها در فرد گردد،

اگونی های گون می کنند و موجب پيدایش عالئم و نشانه  پيدا فرصت مبتال کردن انسان را  بيماریهای دیگر 
ميالدی در افراد بالغ جوانی دیده شد که  ۱۹۸۱ها اولين بار در سال  برخی از این نشانه. شوند در بدن می

به همين دليل مجموعه این . دچار نقص های معافيتی مادرزادی نبودند و این تعجب پزشکان را برانگيخته بود
توانستند آن را به بيماری  هادند، چون نمینام ن» ایدز«یا » های نقص معافيتی اکتسابی نشانه«عالئم را 

 مشخصی نسبت دهند و هنوز عامل آن شناخته نشده بود

 گيرد؟ ایدز می-وی .آی.کند اچ آیا کسی که خون اهداء می

هایی  آزمایش. اهدای خون خطری برای فرد اهداکننده ندارد و تنها دریافت کنندگان خون در معرض خطرند
وی است آن را به دیگران .آی.شود که اگر نشان دهد خون اهداء شده حاوی اچ روی خون اهدایی انجام می

های بعدی  های تأیيدی و مراقب شانتقال ندهند و البته اهداء کننده را مطلع خواهند کرد تا برای انجام آزمای
البته با وجود انجام آزمایش های تشخيصی بر روی تمام نمونه های خون در حال حاضر، به دليل . رجوع کند

  شود هر دریافت کننده خون و فراورده های آن پنجره ، توصيه میخفایا منفی بودن نتيجه آزمایش در دوره 
 .اقدام کند. وی.آی.برای آزمایش اچ

و ابزارهای تزریق مشترک است که مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی  جه دیگر تبادل خون استفاده از سرنرا
 .کنند به ناچار یا ناآگاهانه از آنها استفاده می

 آیا احتمال سرایت از راه پيوند اعضاء وجود دارد؟

های دیگر شود بنابراین وی و برخی ویروس.آی.اچ ممکن است باعث سرایت) …کليه، کبد، و (پيوند اعضا 
 .قبل از پيوند باید از دهنده عضو با کسب رضایت آگاهانه آزمایشهای الزم به عمل آید
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 امکان سرایت وجود دارد؟ طبیآیا در کارهای 

دندان، ختنه، تزریقات، و طب سوزنی که در عمليات  هرگونه عمل جراحی، اندوسکوپی، دیاليز با دستگاه، 
و دیگر ویروسها از فرد . وی.آی.کامل رعایت نشود ممکن است موجب سرایت اچسازی  تعقيمآن شرایط 

یک بار مصرف استفاده شود؛  تعقيمدر این موارد الزم است تا حد امکان از وسایل . مبتال به دیگران شود
رفی در اتوکالو یا و ابزارهای غيرمص) مثل برخی ابزارهای فلزی جراحی و دندان( ابزارهای مقاوم به حرارت

. با مواد شيميایی ضدعفونی شوند که این کارها باید برای هر بيمار انجام شود) مثل آندوسکوپ(نامقاوم 
 از مکان. وی.آی.های همه جانبه مواردی که ثابت شده باشد اچ البته با توجه به رعایت دقيق این احتياط

 .هایی مانند دندان سرایت کرده باشد در تمام جهان انگشت شمار است

 در معرض خطراند؟ شفاخانه هاو  کلنيک هاآیا کارکنان 

فرو (مثبت سر و کار دارند ممکن است در اثر تماس اتفاقی . وی.آی.و پرستارانی که با بيماران اچ دوکتوران
. وی.آی.در ضمن احتمال سرایت از بيمار اچ. مبتال شوند. وی.آی.به اچ) یا تيغ جراحی جرفتن سوزن سرن

در هر . مثبت به بيماران است. وی.آی.اچ داکترسيار بسيار بيشتر از احتمال سرایت از ب داکترمثبت به 
در مواقعی که فرو رفتن . شود های ضدویروسی این احتمال به شدت کم میدواصورت با مصرف به موقع 

این . های ضد ویروسی شوددواساعت شروع به مصرف  ۷۲دهد باید در عرض  سوزن یا موارد مشابه رخ می
 .امر با مراجعه به کلينيک ها و بخش های تخصصی بيماریهای عفونی امکان پذیر است

 آیا در آرایشگاه ها امکان سرایت وجود دارد؟

اگر در . سرایت از آرایشگر به مشتری یا برعکس اثبات نشده است در سراسر دنيا هيچ موردی تاکنون
سازی به طور کامل رعایت نشود ممکن است  قيمتع تراشيدن مو، خالکوبی، تاتو، سوراخ کردن گوش شرایط

در این موارد الزم است مشابه . و دیگر ویروسها از فرد مبتال به دیگران شود. وی.آی.موجب سرایت اچ
برای هر فرد استفاده شود یا ابزارها به طور کامل ) مانند تيغ(یک بار مصرف نو   از وسایلصحی اقدامات 

فرد هنگام مراجعه به آرایشگاه ها وسایل شخصی خود را به همراه ببرد  شود هر توصيه می. شوند تعقيم
. قارچی و انگلی مهم است گيری از بيماریهایجلواین امر به ویژه برای ) …و  رویپاکتيغ، قيچی، شانه، (

ممکن است به پوست آسيب برساند و زخم های بسيار ریزی در محل کنده شدن ) کندن موها(اپيالسيون 
اد کند، بنابراین بهتر است برای آن از وسایل یک بار مصرف استفاده شود و ابزارهای الکتروليز موها ایج

 .استریل باشند

ایدز باشد -وی.آی.شود که یک طرف دچار اچ. وی.آی.تماس جنسی هنگامی می تواند سبب سرایت اچ
خون، منی و ترشحات ( سحاوی ویرو و تبادل یا تماس با مایعات) که شاید خودش هم از آن آگاه نباشد(

بنابراین تماس جنسی مرد با مرد، مرد با زن، زن با زن در این . دهد رخ) پيش از انزال، ترشحات تناسلی زن
درمانی که بتواند ویروس را از بدن . آیا درمان قطعی وجود دارد ؟خير. شرایط می تواند موجب سرایت شود

 فرد مبتال حذف کند نداریم
 ميگویند که مخفف کلمات HAARTروشی است که به آن ) HIV(اد مبتال به اچ آی وی روش مراقبت از افر

Highly Active Antiretroviral Therapy که یک روش ) به مفهوم درمان ضد ویروسی بسيار مؤثر. (ميباشد
 .درمانی سخت است که مستلزم همکاری مداوم و فعال فرد بيمار می باشد 

های ضد ویروسی باید روی برنامه زمانبندی دقيق و مشخص استفاده شود و ادوبرای بيشترین اثر گذاری 
 .در اغلب موارد بيمار باید به نوع غذا و زمان صرف آن توجه کند

 
هایی که ممکن است بعداً تجویز شود دوایا  دواها بصورت صحيح مصرف نشوند ، ویروس در برابر  دوااگر 

 .مقاوم ميشود
یروس جهت درمان اچ آی وی وجود دارد و کار تمام آنها ایجاد اختالل در توانایی های ضد ودواانواع مختلف 

تکثير ویروس ميباشد که این عمل موجب کاهش انتشار ویروس در بدن شده و دورۀ زمانی را که ممکن 
است بيماری دیگری بروز نماید را افزایش ميدهد و باعث کاهش انتقال ویروس از فرد مبتال به دیگران 

 .شودمي

های مختلف را برای کاهش دوایی ویروس اچ آی وی ترکيبی از دوابه خاطر خاصيت مقاومت  دکتوران اغلب
 .ميزان حجم ویروس در خون، تجویز ميکنند



 چگونه منتقل ميشود؟)  HIV(اچ آی وی 

 یا سرسوزن جاز طریق تماس جنسی با فرد آلوده، از طریق استفاده مشترک از سرن)  HIV(اچ آی وی 
و . (یا به طور محدودتر از طریق تزریق خون یا فراورده های خونی آلوده گسترش می یابد) جهت تزریق مواد(

همچنين نوزاد یا ). روی خون انجام ميگيرد به طور خيلی نادر  ) HIV(در کشورهایی که آزمایش اچ آی وی 
م زایمان یا از طریق تغذیه از شير ميباشد ممکن است قبل یا هنگا) HIV(کودک زنی که مبتال به اچ آی وی 

 .مادر به این ویروس آلوده شود
از طریق فرورفتن سوزن آلوده به خون حاوی ویروس به بدنشان یا بعد از ورود خون  صحیکارکنان بخشهای 

، که مورد اخير کمتر معمول است، به )بعنوان مثال چشم یا داخل بينی(آلوده به زخم باز یا اعضاء مخاطی 
وجود دارد صحی  در آمریکا تنها یک مورد ابتال بيمار توسط کارکنان بخش.مبتال شده اند  )HIV(ی وی اچ آ 

در آمریکا ، .بوده است  ) HIV(دندان مبتال به اچ آی وی داکتر که مربوط به آلوده شدن شش نفر توسط یک 
هيچ   ) HIV(ال به اچ آی وی مبت داکتر دندان، جراح و داکتر ۶۳بيمار تحت درمان  ۲۲۰۰۰تحقيقات برروی 

 .از این طریق را گزارش نکرده است  ) HIV(موردی از انتقال اچ آی وی 
هرچند که هيچ مدرک علمی .از راههای دیگری منتقل شود ، نگرانند)  HIV(بعضی افراد از اینکه اچ آی وی  

( از راههای دیگر منتقل ميشد )  HIV(اگر اچ آی وی . دال بر صحت این نگرانيها تا کنون گزارش نشده است
بسيار متفاوت از ) AIDS(موردهای گزارش شده ایدز  انتشار ناشی از، )مثال از طریق هوا،آب یا حشرات 

بودند، تعداد بسيار )  HIV(بعنوان نمونه اگر پشه ها عامل انتقال اچ آی وی . وضعيت کنونی می بود
 .بيشتری کودک و نوجوان مبتال به ایدز ميشدند

به خوبی نميتواند در محيط زندگی کند )  HIV(اتفاق نظر دارند که اچ آی وی  صحیانشمندان و متخصصين د
در مقدار و حجمهای )  HIV(اچ آی وی . محدود ميباشد)  HIV(و در نتيجه امکان انتقال محيطی اچ آی وی 

 .، و اشک یافت شده استبلی، شير مادرمتفاوت در خون، منی، ترشحات مه
در ميان افراد خانواده ساکن در یک خانه منتقل شده است ولی این شيوه )  HIV(جودیکه اچ آی وی با و 

احتمال ميرود این انتقال از طریق تماس پوستی یا غشاء های مخاطی با خون .انتقال بسيار نادر ميباشد
تمام زمينه ها از جمله در  برای جلوگيری از چنين اتفاقات نادری، مراقبتهای الزم در.آلوده صورت گرفته باشد

یا افراد )  HIV(منزل باید انجام گيرد تا از در معرض خطر قرار گرفتن افراد با خون افراد مبتال به اچ آی وی 
یا کسانی که ابتال یا احتمال ابتالی ایشان نامشخص است )  HIV(دارای ریسک ابتال به اچ آی وی 

ا خون یا دیگر مایعات بدن که ممکن است خون قابل مشاهده برای مثال هنگام تماس ب.جلوگيری بعمل آید
بریدگيها، زخمها یا ترکهای پوستی مراقبت کننده و بيمار باید . در آن دیده شود، نظير ادرار، مدفوع، استفراغ

دستها و دیگر نقاط بدن باید پس از تماس با خون یا دیگر ترشحات بدن سریعا .با پانسمان پوشش داده شود
باید از کارهایی که .وند و سطحهایی که روی آنرا خون پوشانده باید به درستی ضد عفونی شوندشسته ش

احتمال تماس با خون در آن وجود دارد، نظير استفاده از تيغ صورت تراشی یا مسواک مشترک، دوری 
با  سرسوزن را مجدد غالف .(از سوزن و دیگر اشيا برنده در صورت ضرورت پزشکی استفاده شود.شود

سرسوزن را با استفاده از ظرفهای مخصوص .جدا ننمایيد جدست روی آن قرار ندهيد یا سر سوزن را از سرن
 .)بدور ریخته و دور از دسترس کودکان و ميهمانان قرار دهيد  محافظ

 
را ) HIV(تماسهای عادی از طریق بوسه با دهان بسته یا در اصطالح بوسه عادی اچ آی وی  :  بوسه  

یا بوسه با دهان باز، توصيه شده ” بوسه فرانسوی“به خاطر احتمال تماس با خون هنگام .ل نميدهدانتقا
هرچند گفته ميشود . دوری نمایيد دانيد است که از انجام این عمل با فردی که وضعيت ابتالئش را نمی

ز کنترل بيماریهای آمریکا مرک. از طریق بوسه با دهان باز بسيار ناچيز است) HIV(احتمال ابتال به اچ آی وی 
)US CDC  ( تنها یک مورد ابتال به اچ آی وی)HIV ( که ممکن است از طریق تماس با خون در حين بوسه با

 .دهان باز باشد را گزارش کرده است
و اشک به غدوات  در) HIV(،اچ آی وی ) AIDS(در بعضی از بيماران مبتال به ایدز   : ، اشک و عرقغدوات 

 HIV(درک این نکته مهم است که وجود مقدار بسيار ناچيز اچ آی وی .ار ناچيزی یافت شده استمقدار بسي
اچ آی وی . توسط این ترشحات نميباشد) HIV(در مایعات مترشحه بدن لزوما به مفهوم انتقال اچ آی وی ) 
)HIV ( اشک و عرق ن لعاب دهدر عرق بدن افراد مبتال یافت نشده و هرگز دیده نشده است که تماس با ،

 .شود) HIV(بدن فرد مبتال باعث انقال اچ آی وی 
  

 
 : را تسهيل ميکنند)  HIV(فعاليتهایی که انتقال اچ آی وی 

 )پوش(تماس جنسی بدون استفاده از کاندوم * 



 تناسلیتماس جنسی در مواقع ابتال به سایر بيماریهای * 

ای تزریق مواد ، تزریق خون یا بعضی فراورده های خون آلوده به ویروس از طریق سوزنه ورود مستقيم *
 صحیهای خدمات  فرورفتن اتفاقی سوزن در سيستم آلوده، خونی

 )قبل یا هنگام زایمان یا هنگام شيردهی(انتقال از مادر به نوزاد * 
، خالکوبی، سوراخ کردن گوش یا دیگر اعضا بدن ، ختنه، طب سوزنی با سوزنها با Tatooاز طریق * 
 ارهای غير استریلابز

 :  مبتال نميشود)  HIV(شخص از طرق زیر به اچ آی وی  
 )مانند دست دادن (تماسهای روزمره با افراد مبتال به اچ آی وی *  

 )در صورت استریل بودن وسایل خونگيری ( اهداء خون * 
 حوض مشترکشنا کردن در * 
 .استفاده از رختخواب ، غذا یا ظروف غذاخوری فرد مبتال* 
 گرفتگی حيواناتچک از طریق نيش پشه یا * 
 لعاب دهناز اشک یا * 
 استفاده صحيح از کاندوم هنگام تماس جنسی* 

 عمومی حوضاستفاده از * 

 عطسه و سرفه کردن* 

 چه کسانی ممکن است مبتال شوند؟

 هستند؟ مرضکدام افراد با احتمال بيشتری در معرض رخدادهای منجر به سرایت 

 جوانان

 تن چند شریک جنسیداش

 تن فروشان

 مخدر مصرف کنندگان مواد

 زندانيان

 های آن دریافت کنندگان خون و فراورده

 زنان و دختران

 صحیکارکنان 

 ای مسافران حرفه

 جنسی قبل از انزال متوقف شود آیا باز هم خطر دارد؟مقاربت اگر

وی .آی.هم رخ ندهد، امکان سرایت اچ) ردخروج منی از آلت م(الزم به ذکر است در مقاربتها حتی اگر انزال 
 .چون ترشحات پيش از انزال هم حاوی ویروس است. وجود دارد

، احتمال مبتال شدن کدام یک )مرد با مرد/ مرد با زن (در صورت ارتباط جنسی با شخص مبتال 
 بيشتر است؟



. مردان دگرجنس گرا استدر مردان همجنس گرا بيشتر و تقریبا دو برابر . وی.آی.خطر انتقال ویروس اچ
احتمال انتقال آلودگی در . همچنين خطر دریافت ویروس در مردان همجنس گرا درافراد مفعول بيشتر است

درصد است و احتمال انتقال آلودگی از  ۱/۱در حدود ) نزدیکی مهبلی(هر بار آميزش جنسی از مرد به زن 
 ).این ارقام احتمال آماری است( باشد درصد می ۰/۳در حدود ) نزدیکی مهبلی(زن به مرد 

 وی شود؟.آی.آیا حتی یک بار تماس جنسی هم ممکن است منجر به سرایت اچ

بلی با این که احتمال سرایت در یک رابطه جنسی بسيار کم است، هرگز صفر نيست و حتی مردانی وجود 
با مردان  نزدیکینانی که با یک بار اند یا ز مثبت مبتال شده. وی.آی.دارند که تنها با یک بار نزدیکی با زن اچ

 .اند مثبت دچار شده. وی.آی.اچ

 شود؟ در چه مواقعی احتمال سرایت از راه جنسی بيشتر می

اگر زخم یا عفونت تناسلی وجود داشته باشد، اگر تماس جنسی با خشونت یا اجبار باشد، اگر فردی 
 مقاربتهمچنين در. رایت بيشتر استشرکای جنسی متعدد داشته باشد و نيز در مقاربت خشک خطر س

متعه، (ازدواج موقت . احتمال سرایت بيشتر از راه مهبلی است) مقاربت از راه پشت(جنسی مقعدی 
چون معموالً طرفين سابقه ازدواج های منجر به طالق یا موقت متعدد با دیگر افراد هم دارند یک ) صيغه

 .می تواند باشد عامل گسترش بيماریهای مقاربتی و از جمله ایدز

 ممکن است موجب ایدز شود؟) استمناء(آیا جلق زدن 

جلق زدن به معنی استفاده از دست برای تحریک اندامهای جنسی است که معموال برای رسيدن به اوج 
 HIVسرایت . رود و توسط خود فرد یا شریک جنسی او انجام می شود بکار می) ارگاسم(احساس جنسی 

 .ریباً ناممکن استدر نتيجه جلق زدن تق

 شود؟ باعث سرایت می) بدون آميزش جنسی(آیا معاشقه 

که عشق بازی یا معاشقه ) بوسيدن، در آغوش گرفتن، لمس بدن(وی از راه تماس های سطحی .آی.اچ
مشترک انتقال  حوضشود و کارهایی مثل غذا خوردن در ظروف مشترک، استفاده از حمام یا  خوانده می

فرانسوی که با مکيدن لبها و زبان طرف مقابل انجام می شود ممکن است باعث  هبوسالبته . نمی یابد
 .وی شود.آی.سرایت اچ

 شود؟ تماس جنسی دهانی یعنی چه و آیا باعث سرایت می

ورود آلت تناسلی مرد به دهان زن و مکيدن آن یا ليسيدن و مکيدن ناحيه تناسلی زن را تماس جنسی 
وجود ویروس در ترشحات جنسی و امکان زخم های بسيار کوچک در مخاط  گویند و به دليل دهانی می

مکيدن یا ليسيدن آلت تناسلی (پس مقاربت دهانی . وی شود.آی.دهان و لثه ممکن است باعث سرایت اچ
 نيز ممکن است منجر به سرایت بشود) طرف مقابل چه زن چه مرد

 آیا تماس جنسی با تن فروشان جوان خطر دارد؟

فروشان جوانتر و زیباتر چون مشتریان بيشتری دارند به احتمال بيشتری مبتالء به بيماریهای  تن. بلی
 .مقاربتی و ایدز هستند

 سرایت به فرزند

باشند محتمل است که در دوران بارداری یا هنگام زایمان ویروس به . وی.آی.مادران باردار اگر مبتال به اچ
وی مثبت به فرزندانشان ممنوع است چون ویروس .آی.ن مادران اچهمچنين شيرداد. فرزند آنان سرایت کند

 ۴۰تا  ۲۵ یی دردوا وقایهانتقال در مراحل مختلف بارداری بدون . شود درون شير نيز ترشح شده و منتقل می
هایی مصرف کنند دوامثبت باردار بشوند الزم است . وی.آی.های اچ در صورتی که خانم. دهد درصد رخ می

ی ضد دواهمچنين نوزاد متولد شده از این مادران باید مدتی . کند سرایت به فرزندشان را کم میکه احتمال 



بشود تا وضعيت ابتالیش مشخص . وی.آی.ماه پس از تولد آزمایش اچ ۱۸بگيرد و شش هفته و . وی.آی.اچ
 .گردد

تقال، هنگام زایمان، وقتی که موارد ان ۷۰%حدود . به این انتقال از والدین به فرزند انتقال عمودی می گویند
 .اتفاق می افتد  نوزاد در تماس با خون مادر قرار می گيرد،

زایمان با روش سزارین و نيز پرهيز . های ضدویروسی می توانند ميزان این انتقال را به نصف کاهش دهنددوا
نند باعث کاهش انتقال می توا) مورد استفاده در زایمان ابزارمانند (از استفاده از روش های آسيب رسان 

 .این انتقال می تواند در طول بارداری و شيردهی نيز اتفاق بيافتد. شوند

 کند؟ وی درخواست می.آی.برای من آزمایش اچ داکترمن باردار هستم ، آیا 

بدون اجازه شما  دکتوراندر کشور ما انجام آزمایش برای تمام خانمهای باردار اجباری نيست و در اکثر مواقع 
بنابراین در مواردی که شما سوابقی از رفتارهای پرخطر خود یا . کنند وی را درخواست نمی.آی.آزمایش اچ

ایدز را بداند با شما درباره و وی.آی.گفته باشيد یا خود او در معاینه ابتالء شما به اچ داکترهمسرتان را به 
 .وی صحبت خواهد کرد.آی.انجام آزمایش اچ

 وی برای مادران باردار چيست؟.آی.چفوائد انجام آزمایش ا

توانيد برای سالمت خود و جنين تصميم گيری کنيد و اگر  بهتر می داکتروی شما و .آی.با دانستن وضعيت اچ
همچنين اقدامات مناسبی را انجام خواهيد . گيری کنيدجلورایت بيماری به فرزندتان سمبتال باشيد بتوانيد از 

 .لوگيری شودداد تا از سرایت به دیگران ج

 اگر با انجام آزمایش موافقت کنم چه خواهد شد؟

وی به شما .آی.باید قبل از آزمایش درباره نتایج و پی آمدهای دانستن وضعيت اچ داکتردر این صورت 
اگر جواب آزمایش شما مثبت شود باید . مشورت دهد چون ممکن است زندگی شما پس از آن دگرگون شود

. در مورد بهترین راه های درمان به شما توصيه خواهد کرد داکتر. د نتيجه انجام شودآزمایش دومی برای تأیي
 .شود وی مشورت داده می.آی.گيری از اچجلواگر نتيجه منفی باشد به شما در مورد راه های 

 اگر از انجام آزمایش خودداری کنم چه خواهد شد؟

گيری از آن مشورت جلووی و اهميت .آی.های سرایت اچ به شما درباره راهداکتر  اگر انجام آزمایش را نپذیرید
 .دهد و توصيه خواهد کرد که برای برنامه ریزی صحيح درباره خود و فرزندتان آزمایش را انجام دهيد می

 آیا فرزندم را نيز آزمایش خواهند کرد؟

اما اگر وضعيت . شوندآیند آزمایش  وی مثبت به دنيا می.آی.شود تمام نوزادانی که از مادران اچ توصيه می
 ۶معموال بالفاصله پس از تولد و پس از . مادر نامشخص باشد بهتر است ابتدا آن را با آزمایش تعيين کنيم

 .آورند از نوزادی که مادرش مبتالء بوده است آزمایش به عمل می دواهفته مصرف 

 آیا راهی برای جلوگيری از ابتالء جنين مادران مبتالء هست؟

توان سالمت مادر را بهبود داد و به ميزان زیادی از احتمال ابتالء  های ضدویروسی میدوافاده از بلی با است
شود این مادران زایمان را به طریق سزارین انجام دهند تا احتمال سرایت به نوزاد  توصيه می. جنين کم کرد

 .کنندهمچنين الزم است این مادران از دادن شير خود به نوزاد پرهيز . کمتر شود

 .های تجویزی ممکن است بر اساس مراحل حاملگی و شدت ابتالی مادر متفاوت باشددواتعداد و نوع 

 خورد باردار شود چه باید بکند؟ وی می.آی.های ضد اچدوااگر زنی که مبتالء است و 



ه آن شود در سه ماه اول بارداری متوج داکتراگر . وی را قطع کرد.آی.های ضد اچدواهرگز خودسرانه نباید 
های دیگری مصرف کنيد تا احتمال ناهنجاریهای دواهای خود را قطع کنيد یا دواممکن است از شما بخواهد 

های قبلی شما اضافه بکند تا دواهای دیگری را به دوااما پس از سه ماهگی ممکن است . جنينی کم شود
 .وی به جنين کم شود.آی.خطر سرایت اچ

  به بارداری خود خاتمه دهد؟ وی مثبت باید.آی.آیا مادر اچ

ممنوع است مگر موجب به خطر افتادن سالمت مادر یا جنين  داکتریگرفتن حق حيات جنين از نظر اخالق 
توان در بيش  های موجود و پرهيز از شيردهی مادر مبتالء میدواوی با توجه به اینکه با .آی.در مورد اچ. باشد

، تداویبه شرطی که مادر تحت . (ی کرد لزومی به سقط جنين نيستگيرجلودرصد از ابتالء فرزند  ۹۵-۷۰از 
 ۱۸پس از تولد در شش هفتگی و ) یا مراکز مشاوره مشابه باشد سراپاحمایت و مراقب کافی در کلينيک 

در موارد . وی برای مشخص شدن وضعيت ابتالء کودک انجام خواهد شد.آی.ماهگی آزمایش های اچ
 .قانونی ممکن است اجازه ختم بارداری از راه سقط درمانی داده شود تریداکاستثنایی پس از تأیيد 

 توانند به کودک خود شير بدهند؟ وی مثبت می.آی.آیا مادران اچ

کنند، و حدود  برآورد می ۱-۲۲%تحقيقات، خطر انتقال از شير مادر را حدود . اصوالً باید از این کار پرهيز شود
 .ی، مبتال شده باشددر صورتيکه مادر حين شيرده %۳۰

شير نياز دارد تا به کودک شير خشک دهد که این  هاگر زنی از شير سينه اش استفاده نکند، به شيش
عالوه بر آن، کودک این زن بيشتر در معرض خطر مرگ، به علت اسهال و از دست . زیادی می برد ههزین

، مگر  HIVقرار می گيرد تا ویروس ) ستندکه همگی قویاً با استفاده از شير خشک و فقر مرتبط ه(دادن آب 
اینکه او بتواند آب را بجوشاند یا استریليزه کند و امکانات مالی کافی در اختيار داشته باشد تا مطمئن شود 

 .که ميزان کافی از شير خشک به کودک می رسد

نيز اگر شير خشک بسياری از زنان به علت ترس از بی آبرویی از شير ندادن به کودک پرهيز می کنند و 
به نظر . مخلوط که به نظر می رسد خطرسازترین عمل باشد، شود هتمام شود، ممکن است منجر به تغذی

 HIVنوزاد و در نتيجه تسهيل انتقال  همکمل می تواند باعث التهاب رود همی رسد که شروع زودهنگام تغذی
بدون اینکه حتی به کودک آب (ماه  ۶به مدت انحصاری با شير مادر  هبنابراین در موارد ناچاری تغذی. شود

 .و سپس از شير گرفتن آنی و سریع کودک مفيد است) داده شود

 وی.آی.اچ جدول مخاطره رفتاری در سرایت

 نوع رفتار ميزان خطر

 
 

اشتراک ) انتقال خون(تماس خون با خون از هر نوع  پر خطر
 )سوزن، سرنگ، پمپ ، خالکوبی(ابزار تزریق 

 
 )از پشت یا جلو( نا مصوننسی آميزش ج

 
 

شامل (استریل نکردن ابزارهای دندان و جراحی 
 )…ختنه، سوراخ کردن گوش و 

 نا مصوندهانی  مقاربت خطر متوسط
 ، مسواک،مشترک  تيغ ریش تراشی

 با کاندوم مقاربت کم خطر
 کم خطر اما محتمل

درصد سالم نيستند اما  ۱۰۰هر چند این اعمال ( 
 )مرطوب) (فرانسوی(بوسه عميق 

 استمناء دوجانبه



 )با کاندوم یا لفاف(دهانی محافظت شده  مقاربت )رد انتقال از این راه گزارش نشده استتاکنون موا
 پرهيز از رابطه جنسی بی خطر

 )خشک(بوسه معمولی 
 بغل کردن

 ماساژ

 )بدون دخول(هم آغوشی

 )خودارضایی(استمناء شخصی 

 ه از راه برسند؟نها آماده اند کيآیا واکس

متأسفانه سرعت . سال گذشته دائماً در حال پيشرفت است ۱۰در  HIVن يتحقيق برای پيدا کردن واکس
حتی اگر تالشها کنونی برای تسریع . پيشرفت مجددی که همه مردم بتوانند از آن سود ببرند نبوده است

 HIVکمی است که واکسيناسيون عليه  شانس. اقدامات و برنامه ها برای توليد واکسن موفقيت آميز باشند
 .در مقياس وسيع تا پایان دهه در دسترس باشد

تشویق افزایش سرمایه گذاری :موارد زیر برای مبارزه با ایدز شده است   سازمان ملل در بيانيه خود خواهان
آوری  و ایدز در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی، علی الخصوص پيشبرد فن HIVدر تحقيق در مورد 

گيری قابل اجرا و قابل انجام، مثل واکسيناسيون، ميکروب کش ها، و تشویق پيش بينی آمادگی جلوهای 
. ن در هنگامی که در دسترس قرار گيرديبرنامه های قانونی و تجاری برای تسهيل دسترسی به واکس

 ).نيویورک ۲۰۰۱و ایدز ژوئن  HIVجلسه عمومی سازمان ملل راجع به  ۸۹پاراگراف (


