
 

 

 

  پرّیزززز رو بٍرتززز  خٌدزززن  ب  ٍبرى

 هدر ی

 ٍفا ربی تِ ّودر ٍ عدم ربتثاط خٌدن

 خابج رو زابزَب خاًَر ُ

تزا  خٌدزن  تواس  ب اًدٍمک روتفا ُ رس 

 رتتال خطر هعرض  ب رفرر  ٍ هثتال رفرر 

هحرک یا ٍ هخدب هَر  هصرف رو پرّیز  

 ترًزدُ  ٍ تیز ٍسایل رو رستفا ُ رو پرّیز 

 رصالح، تیغ تزبیق، ٍسایل هثل هشترک

 خالکَتن سَوى

 ٍی آی رذ تِ ًَور  رتتالی رو پیشگیری 

 طزن   ب ٍیرٍس ضد  ربٍّای هصرف تا

 هررقثز   سزایر  ّوررُ تِ تاب ربی،  ٍبرى

 هثتال ها برى ترری الوم ّای

 

 

 

 

 

 ب ریي هرحلِ آلَ گن فق  تا آوهایش خَى قاتل 

 تشخیص رس .

 

 

 

  توززاس خٌدززن تززا فززر  آلززَ ُ تززدٍى

 کاًدٍمرستفا ُ رو 

   رستفا ُ هشترک رو ٍسایل تزبیزق ٍ یزا

سایر رتزرب تیز ٍ ترًدُ هثل تیغ ٍ سَوى 

 خالکَتن

رًتقال خَى ٍ فرآٍب ُ ّای خًَن 

 ، رو ها ب هثتال تِ ًَور   ب طن حاهلگن 

 وریواى ٍ شیر ّن

 
 

 

رذ آی ٍی رو طریق تواس ّزای هعوزَلن هثزل    

،بٍتَسززززن  سزززز   ر ى، ب آگززززَ  گرفتي 

سرفِ،رستفا ُ رو ظرٍف ٍ ٍسایل کر ى،عطدِ ٍ 

گذر خَبی هشترک ٍ ًیش حشررت هٌتقل ًون 

شَ .پس ًیاوی ًید  هثتالیاى بر رو سایر رفزرر   

 خدر کر ُ ٍ یا رو وًدگن رختواعن هحرٍم کٌین.

 

 هقدهِ

 تیوابی ٍ ٍی آی رذ شٌاخ  رو  ِّ سِ رو تیش

 ٍ رختوزاعن  رقتصا ی، سَء رثررت. گذب  هن ریدو

 تزر  رثزر  ٍیژُ تِ ٍ تشری خَرهع تر ریدو تْدرشتن

 هزَب   ریزدو  تزا  رسز   شزدُ  تاعث رًداى ساله 

 پیشزرف   رهزرٍوُ . گیزر   قزررب   رًشوٌدرى تَخِ

ِ   ب ویا ی ّای  ریزي   بهزاى  ٍ تشزخیص  عرصز

 .رس  شدُ حاصل تیوابی

 

 

ریدو تیوابی رس  کِ تَس  ٍیرٍسن تزِ ًزام رذ   

ٍیرٍس پس رو ٍبٍ   آی ٍی تِ ٍخَ  هن آید.ریي

تِ سیدتن ریوٌن حولِ کر ُ ٍ تِ تدبیح  تِ تدى

بشززد ٍ تکثیززر ًوززَ ُ سیدززتن  فززاعن تززدى بر 

ضعیف هن کٌد تِ طَبی کِ فر  پس رو هزدتن  

تِ رًَرع عفًَ  ّا ٍ سرطاى هثزتال ٍ  ب ًْایز    

 هٌدر تِ هرگ هن شَ .

 

 

رذ آی ٍی عاهل تیوابی ریزدو هزن تاشزد کزِ رو     

ى تا ظَْب تیوابی هوکي رسز   وهاى ٍبٍ  تِ تد

 ب ریي هدت فزر    سال طَل تکشد ک10ِحدٍ  

آلَ ُ  ب ظاّر سالن تَ ُ ٍ ّیر عالهتزن ًزدرب    

 ٍلن رهکاى رًتقال ٍیرٍس تِ  یگررى ٍخَ   رب .

 

  

 ایذز

 اچ آی ٍی

برُ ّای رًتقال ٍیرٍس رذ آی 

 ٍی

 ًکتِ

 ایذزراُ ّای پیشگیری از ابتال بِ 

 اًتقال از پیشگیری ٍسیلِ هْوتریي كاًذٍم

 .است جٌسی طریق از ٍی آی اچ



 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96بهار

 

 

ِ  قطعن  بهاى حاضر حال  ب کِ آى ٍخَ  تا  کز

  بهاًْزای  رها ًدرب ، ٍخَ  تثر  تیي رو بر ٍیرٍس

 آٍب ُ  ب کٌترل تح  بر تیوابی هیتَرًٌد هَخَ 

 هثزتال  رفزرر   وًزدگن  یفی ک شدى تْتر تاعث ٍ

 ساتقِ کِ رفرر ی هیشَ  تَصیِ بٍ ریي رو .شًَد

 آوهایش هَقع تِ رًدام تا  ربًد پرخطر بفتابّای

 رتزتالی  ٍضزعی   رو سزریعتر  زِ ّر ٍی، آی رذ

ِ  خَ   رو تتَرًٌزد  تزا  شزًَد  هطلزع  ٍی آی رذ تز

 زکز هرر  ب هٌاسزة  هررقثتزن  ٍ  بهزاًن  خدهات

 .شًَد هٌد تْرُ هشاٍبُ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رگر ًگررى آلَ گن خَ  تِ ٍیزرٍس ّدزتید هزن    

تیوابی ّا تَرًید تِ هررکز یا پایگاُ ّای هشاٍبُ 

هررخعِ ًوایید. ب ریي هررکز آوهایش تزِ صزَبت   

 .پس گر ترری رفرر  رًدام هن  بریگاى ٍ هحرهاًِ

رو هشاٍبُ هحرهاًِ  ب صَبت ًیاو تِ آوهایش تزا  

(رو رفرر  ًوًَزِ گیزری   یک کد)تدٍى ًام ٍ آ بس

 هن شَ .

 
 

 هصرف دارٍ ّای ضذ ٍیرٍس،باعث كاّش 

احتوااال اًتقااال اچ آی ٍی از بیوااار بااِ  

دیگراى ٍ ًیس كاّش اًتقال از هادر هباتال  

 بِ فرزًذ هی شَد.

 تشخیص اچ آی ٍی

تٌْا راُ تشخیص ابتال بِ ٍیرٍس 

اچ آی ٍی اًجام آزهایش خَى 

 است.

برای آى كِ بذاًین بِ اچ آی ٍی آلاَدُ  

ّستین یا خیار ًبایساتی خاَى اّاذا     

ًوایین بلکِ بایستی بِ هراكس ٍ پایگااُ  

 هراجعِ ًوایین.بیواری ّا ّای هشاٍرُ 

 ایذز/اچ آی ٍی

AIDS/HIV 

خذهات رایگاى ٍ هحرهاًِ هربَط 

بِ بیواری ایذز در هراكس هشاٍرُ 

 بیواری ّا صَرت هی گیرد.


