
  مقدمه

میلیون نفر درسراسر دنیا، با اين ويروس زندگي میكنند ۴٠ايدز حدود  با گذشت سي سال ازشروع ھمه گیري اچ اي وي/

مراقبت درمان مھم ترين عامل در  پیشگیري، ،وزشآمدسترسي به  .وحدود سي میلیون نفر از اين بیماري جان باخته اند

  پیشگیري از ابتال به اين بیماري است. كنترل و

  تعريف اچ اي وي/ايدز

قدرت  ايجاد میشود.اين ويروس به تدريج ايدزبیماري است كه توسط ويروسي به نام اچ اي وي (ويروس نقص ايمني انساني)

  رنھايت منجر به مرگ میشود.د سرطان ھا مبتال شده و دفاعي بدن راضعیف میكند به طوري كه فرد به انواع عفونت ھا و

  رد میشود؟اچ اي وي چگونه به بدن وا

ü مبتال بدون استفاده از كاندوم تماس جنسي با فرد  

ü سوزن خالكوبي برنده مثل تیغ و و تیزھای ياساير ابزار استفاده مشترك از وسابل تزريق و  

ü لودهآرده ھاي خوني فرآو انتقال خون و  

ü ،دھي رزايمان وشی ازمادر به نوزاد طي حاملگي  

وسايل  از استفاده مشترك ،ودر ايران ینسي نا مطمدر جھان تماس جن شايعترين راه ابتالبه (اچ اي وي)

  میباشد. مصرف كنندگان مواد مخدر تزريق در بین

  عاليم بیماري

ایجاد می شود.  ھفته پس ازتماس مشكوك٣ طمتوسو بطور حدود يك تا شش ھفته )عفونت حاد اولیه اچ اي وي:١

 و ظاھرمیشود دھانيبرفك  استفراغ، تھوع، اسھال، سردرد، كیلو،۵كاھش وزن بیش از  ضعف، خستگي، تب، عاليم مانند:

  بعد بھبود میابد.

 سال طول میكشد١٠- ٨كه حدود cd4كاھش تدريجي سلولھاي  تكثیر دايمي ويروس و )عفونت اچ اي وي بدون عالمت:٢

  میشود. ايجاد اختالالت خلقي افسردگي، اين مرحله اضطراب، در

باكتريھاي غیر معمول  ني ناشي از ويروس،، بیمار به تدريج به عاليمي از بیماريھاي عفودر اين مرحله)عفونت عالمتدار: ٣

 ه میشود.انواع سرطانھا در اين مرحله ديد ضايعات تبخالي شديد، مداوم، اسھال طول كشیده مزمن و :مثل دچار میشوند.

  ادامه داشته يا عود میكند. بسیاري از تظاھرات بالیني كه در اين مرحله ظاھر میشوند در تمام عمر فرد

عفونت ھايي است كه به  مرحله پاياني بیماري ايدز ھمراه با عاليمي از سرطان ھا و پیشرفته:)مرحله نقص ايمني ۴

  سريعا بیمار را به سمت مرگ پیش میبرند. درمان پاسخ نمیدھند و

  روش تشخیص

میتوان اين بیماري را  يا تزريق مشترك مواد ،خرين رفتار جنسيآنیم ماه بعد از  با انجام ازمايش خون يك و

  د.دا تشخیص

 اشك، سرويس بھداشتي، روبوسي، بزاق و لوازم منزل، معاشرت معمولي اجتماعي، از راھھاي زير مبتال نمیشويد:

  غوش گرفتنآدر  نیش حشرات، استخر، ھمبازي شدن، ،رفتن به مدرسه عطسه سرفه،

  

  



  درمان بیماري

كیفیت زندگي را  افزايش داده،بیمار را  درمان ھاي موجود مي توانند طول عمراضر اين بیماري درمان قطعي ندارد، در حال ح

  بھتر كنند.

  نه زندگي در كنار افراد مبتال نچه مارا در معرض خطر قرار مي دھد رفتار پر خطر ماستآ

  

ايدز نیاز داريم  يا اطالعاتي درباره اچ اي وي و اگر رفتاري داشتیم كه امكان ابتال به اچ اي وي رابه ھمراه دارد و

    چه كنیم؟

زمايش خون آابتال به اچ اي وي فقط از طريق  .با نزديك ترين مركز مشاوره بیماريھاي رفتاري محل سكونت خود تماس بگیريم  

 ممكن است چند ھفته تا زمايش خون مشاھده گرددآمشخص میشود از زماني كه ويروس وارد بدن فرد شده تا زماني كه در 

   فته میشود.ماه طول بكشد كه به اين مدت دوره پنجره گ چند

 زمايش با يك مشاورصحبت شود.آبھتر است قبل از  امكان انتقال ويروس وجود دارد. زمايش،آدر اين مدت علیرغم منفي بودن 

مراكز این به  با مراجعه باره ھستید مي توانیديا نیاز به اطالعاتي در اين و به ابتالي خود يا ھمسرتان ھستیداگرمشكوك 

 افراد و با حفظ رازداري انجام میشود آزمايش اچ اي وي به صورت رايگان و ،مشاوره وارائه وسايل پیشگیري ،عالوه برآموزش

   درمان قرارمیگیرند. مبتال تحت مراقبت و

از مراكزبھداشتي درماني منطقه خود سوال كنید.(مراكز مشاوره بیماريھاي رفتاري تحت پوشش  آدرس مراكز مشاوره را

داشتي درماني مي باشند) آدرس اين مراكز را مي توان از خدمات بھ معاونت ھاي بھداشتي دانشگاه ھاي علوم پزشكي و

  مراكز بھداشتي درماني نزديك به محل سكونت خود  دريافت كنیم.

  اما موثر  داشته باشیم. ،ھريك از ما مي توانیم نقشي ھر چند كوچك *دربرابر گسترش ايدز،

  يدز میگردد.درمان اچ اي وي/ا تبعیض مانع دسترسي افراد به خدمات پیشگیري و *انگ و

  ، آن ھا را در برابر ايدز مصون سازيم.مھارت ھاي زندگي در جوانان * باتقويت عزت نفس و

  الكل زمینه ساز رفتار ھاي پر خطر منجر به ابتال به اچ اي وي/ايدز میباشد. * مصرف مواد روان گردان و

    كنیم. مقدااز ايدز ا درمان براي پیشگیري مراقبت و ،اطالع رساني، حمايت * با آموزش،

  ھمیاري مرھمي براي آسیب ديدگان ايدز باشیم. * با ھمدلي و

  پیمان ھمه ما در مقابل ايدز است. اثر گذاري برنامه ھاي پیشگیري از اچ اي وي/ايدز در گرو تعھد و* 

  اطالع رساني در جھت تحقق اھداف كنترل ايدز گام برداريم. * با مشاركت و

  

  


