


 



:  تهيه کننده      
                  فائزه خوشخو               

: استاد راهنما    
                 سرکار خانم نکته دان               

١٣٨٧                                                       مهر                 





 اي كسانيكه ايمان آورديد هيچ        
فردي را تحقير نكنيد چرا كه ممكن        
است آن فرد نزد خداوند محبوب ترو          
به خدا نزديكتر باشد و هيچ كس       

.نبايد باعث بدنامي ديگري شود  



.ايدز يک بيماری عفونی و واگير دار است 
.اين بيماری  پيشرونده ،عالج نشدنی و قابل پيشگيری است  

 در بدن فرد مبتال   HIVاين بيماری حاصل تکثير ويروسی به نام 
.است

اين امر .اين ويروس به تدريج ، قدرت دفاعی بدن را کم می کند  
.باعث کاهش توانايی بدن در مقابله با عفونت ها می شود  



در نهايت ايجاد عفونت منجر به مرگ بيمار می گردد به طوری که   
بيماری سل عامل اصلی مرگ و مير در ميان مبتاليان به ايدز در  

.سراسر جهان است 
 نفر هستند  ٧٠٢ هزار و ١٣ تعداد افراد مبتال  ٨۵در ايران تا سال 

. هزار نفر در ايران ناقل اين بيماری می باشند ٧٠و 



تماس جنسی با فرد آلوده  
استفاده مشترک از سرنگ و يا ساير ابزار تيز و برنده مثل تيغ و   

سوزن خالکوبی 
از طريق خون و فرآورده های خونی آلوده 

از مادر آلوده به نوزاد در طی حاملگی ، زايمان و شيردهی





.من شركاي جنسي بسياري داشتم   
.راجع به ايدز اطالعاتي بدست آوردم    

. اما از دادن آزمايش گريزان بودم   
...مي ترسيدم   

دوست نداشتم انگشت نما بشم  

.زندگي با اضطراب را به تحمل انگ و تبعيض ترجيح مي دادم             
...كاش



 از حقوق اجتماعي    HIVمحروميت افراد آلوده به       
محروميت از تشكيل خانواده     

محروميت از تحصيل    
محروميت از كار   

محروميت از دسترسي به خدمات بهداشتي درماني       



اولين گام در مبارزه عليه ايدز           
 شكستن ديوار سكوت و انگ ،            

                        پذيرش آن در جامعه                        
                         و شناخت اهميت كنترل آن                          

.    مي باشد    



) شرم با همبستگي و همياري     (جايگزيني 
                                                    

                                                  و      
          

) ترس با اميد                                                            ( 



طرد از خانواده    
ترس و نگراني شديد          

عدم اعتماد به نفس   
انگشت نما شدن    
ميل به خودكشي   

انزوا و تنهايي      
ميل به انتقام جويي از جامعه        

ترس بيمار از حضور در خانواده         



  
اعتماد به نفس او را تقويت نموده 

مهارت هاي زندگي را به او بياموزند 
اميد به زندگي را در او افزايش دهند

و براي بازگرداندن نقش اصلي و شخصيت از دست رفته ي فرد ، او              
.را ياري دهند 

...و مهمتر از همه آنها را از جامعه طرد نكنيم



: ويروس ايدز از طريق تماس هاي معمول مانند                   
دست دادن     ١.
در آغوش كشيدن        ٢.
روبوسي كردن      ٣.
عطسه و سرفه          ۴.
...استفاده از توالت و حمام مشترك و             ۵.

.          منتقل نمي شود               



 ، نه بدليل بي بند و باري ، بلكه به HIVبسياري از مبتاليان به  
.علت ناآگاهي به اين ويروس آلوده شده اند 

.افراد مبتال و بيمار نياز به حمايت و همدلي جامعه دارند   

آنچه ما را در معرض خطر قرار مي دهد رفتار پر خطر ما است ،
                      نه زندگي در كنار افراد مبتال



.تا قبل از ازدواج از روابط جنسی پرهيز کنيم 
.به همسر خود وفادار بمانيم  

.از کاندوم در روابط جنسی استفاده کنيم  
.از مصرف مواد مخدر به خصوص به شکل تزريقی پرهيز کنيم  

.از سرنگ و سوزن مشترک برای تزريق استفاده نکنيم  
و ) تاتو (از وسائل تيز و برنده مثل تيغ اصالح ، سوزن خالکوبی    

.به صورت مشترک استفاده نکنيم  ... 




