
 چیست؟ ایذز

 دفاعی سیستن تذریح تِ ٍیزٍس ایي. ضَد هی هٌتقل(  اًساًی ایوٌی ًقع) ٍی آی اذ ٍیزٍس تَسط کِ است ٍیزٍسی تیواری یک ایذس 

 .آیذ درهی پا اس ًْایت در ٍ ضذُ هثتال سزطاًْا ٍ عفًَتْا اًَاع تِ سالْا طی در فزد تطَریکِ کٌذ هی هختل را تذى

 دارد؟ تفاوتی چه وی آی اچ عفونت با ایذز

 ٍ است سالن فزد هذت ایي در. تکطذ طَل سال 10 اس تیص است هوکي ایذس تیواری ضزٍع تا ضَد هی هثتال ٍی آی اذ تِ فزد سهاًیکِ اس 

 .دّذ اًتقال را تیواری تَاًذ هی اها دّذ اداهِ خَد فعالیت ٍ کار تِ تَاًذ هی

 شود؟ می بذن وارد چگونه ویروس

 سزسَسى ٍ ٍسزًگ خالکــَتی ٍســَسى هــاًٌذتیـــغ ٍتزًذُ تیش ٍسایل اس هطتـــزک استفادُ طزیق اس خًَی تواس  

 کاًذٍم اس استفادُ تذٍى آلَدُ افزاد تا خٌسی تواس  

 خًَی ّای فزآٍردُ ٍ خَى طزیق اس  

 ضیزدّی ٍ تارداری،سایوــاى درطی ًـَساد تِ آلــــَدُ هــادر اس  

 چیست؟ بیماری تشخیص راه

 در آلَدگی سهاًیکِ تا کٌذ هی پیذا تواس ٍیزٍس تا فزد سهاًیکِ اس. ضَد هی هطخع خَى آسهایص طزیق اس فقط ٍیزٍس تِ آلَدگی 

 اًدام اس قثل است السم ٍ ًذارد ارسضی تٌْایی تِ هٌفی یا هثثت خَاب تٌاتزایي.تکطذ طَل هاُ چٌذ است هوکي گزدد هطاّذُ خَى آسهایص

 .کزد غحثت آگاُ هطاٍر یک تا آسهایص

 است؟ ضروری سالم افراد از افرادبیمار جذاسازی آیا

 در کزدى کار ، سزفِ ٍ عطسِ ، کزدى رٍتَسی کطیذى، درآغَش ، دادى دست هاًٌذ هعوَلی تواسْای طزیق اس ایذس ٍیزٍس سیزا ، خیز 

 عوَهی ًقلیِ ٍسایل ٍ استخز ، حطزات ًیص هطتزک، خَری غذا ٍٍسایل ظزٍف اس استفادُ ، هطتزک ٍتَالت حوام اس استفادُ ، هحل یک

 . اًذ ضذُ آلَدُ ًاآگاّی اثز در تلکف ، ٍتاری تٌذ تی تذلیل ًِ ایذس تِ هثتالیاى اس تساری.ضَد ًوی هٌتقل

 .دارًذ ًیاس خاهعِ ّوذلی ٍ حوایت تِ هثتال افزاد     

 .هثتال افزاد کٌار در سًذگی ،ًِ هاست خطز پز ّای رفتار دّذ هی قزار خطز هعزؼ در را ها آًچِ

 کنیم؟ حفاضت آلودگی برابر در را خود چگونه

 .تپزّیشیذ تشریقی اعتیاد تَیژُ اعتیاد گًَِ ّز اس 

 .ًکٌیذ استفادُ هطتزک سَسى ٍ سزًگ اس ّزگش  

 .تپزّیشیذ خاًَادُ چارچَب اس خارج خٌسی تواسْای اس  

 .کٌذ هی پیطگیزی آلَدگی اًتقال اس سیادی حذ تا کاًذٍم اس استفادُ  

 .ًکٌیذ استفادُ هطتزک تػَرت...  ٍ هسَاک ٍ( تاتَ) خالکَتی ،سَسى تیغ هاًٌذ تزًِ ٍ تیش ٍسایل اس  

 



 دارد؟ درهاى ایذس آیا

 ٍ دادُ افشایص را تیواراى عوز طَل هیتَاًذ هَخَد درهاًْای ٍلی.  ًذارد ٍخَد تیواری ایي تزای قطعی درهاى حاضز حال در هتاسفاًِ!  خیز 

 .تخطذ تْثَد را آًاى سًذگی کیفیت

 است؟ چگونه ایران در ایذز وضعیت

 ضذُ اعالم ًفز 221  ٍ ّشار 11  کطَر در ایذس/  HIV تِ ضذگاى آلَدُ تعذاد پشضکی آهَسش ٍ درهاى تْذاضت، ٍسارت آهار آخزیي تزاساس 

 «درهاى ٍ تْذاضت»خثزًگار گشارش تِ. ّستٌذ سى( درغذ 2/5 ) 579  ٍ هزد( درغذ 8/94 ) ًفز 642  ٍ ّشار 10  تعذاد ایي اس کِ است،

 را( ًفز 29 ) درغذ 4/7  ٍ( ًفز 361 ) هزداى را کطَر در ایذس تِ هثتالیاى درغذ 6/92  اساس، ایي تز ّوچٌیي ایزاى، داًطدَیاى خثزگشاری

 تز. اًذ ضذُ ایذس یعٌی تیواری ًْایی هزحلِ ٍارد HIV تِ ضذُ آلَدُ ایزاًی ًفز 390  آهار آخزیي طثق کِ طَری تِ دٌّذ، هی تطکیل سًاى

 دختز هثتالی 10  ٍ پسز هثتالی 15  تا سال 4  تا غفز سٌی ردُ کطَر، در سي ٍ خٌس حسة تز HIV تِ هثتالیاى هَارد تعذاد اساس

 اختػاظ خَد تِ را آلَدگی هیشاى تیطتزیي سى هثتالی 185  ٍ هزد هثتالی 3055  تا سال 34  تا 25  سٌی ردُ ٍ آلَدگی هیشاى کوتزیي

 هثتالی 1485  هدوَع تا سال 54  تا 45  سٌی ردُ ٍ هزد ٍ سى هثتالی 2435  هدوَع تا سال 44  تا 35  سٌی ردُ کِ حالیست در ایي اًذ؛ دادُ 

 .دارًذ قزار ضیَع ًظز اس تعذی ّای ردُ در هزد ٍ سى

 

 9/60  ضیَع تا «تشریقی اعتیاد» اًتقال راُ ایزاى، در اًتقال راُ ٍ خٌس حسة تز ایذس/ HIV تِ هثتال هَارد تعذاد اساس تز ایسٌا، گشارش تِ

 ٍ ضیَع درغذ 2  تا «خًَی ّای فزآٍردُ ٍ خَى» درغذ، 3/7  هیشاى تا «خٌسی تواس» درغذ، 4/29  ضیَع تا «ًاهطخع» هَارد درغذ،

 .اًذ ضذُ ضٌاختِ کطَر در ایذس اًتقال ّای راُ عٌَاى تِ تزتیة تِ درغذ 4/0  فزاٍاًی تا «کَدک تِ هادر» تاالخزُ

 آلَدُ 2266 ) درغذ 7/41  فزاٍاًی درخِ تا تشریقی اعتیاد سال 34  تا 25  سٌی ردُ در ایزاًی گاى ضذُ آلَدُ در عوذُ اًتقال راُ: است گفتٌی

 راُ ًْایت در ٍ درغذ 1/2  کَدک تِ هادر خًَی، ّای فزآٍردُ ٍ خَى ٍ( هَرد 276 ) درغذ 6/37  ضیَع تا آهیشضی راُ سپس ،(ضذُ

 راُ اس ًفز 816  تشریقی، اعتیاد طزیق اس ایذس/HIV تِ هثتال 6828 آهار ایي اساس تز کلی طَر تِ ٍ است هَرد 626  درغذ 1/38  ًاهطخع

 ایذس/HIV تِ ًاهطخع علت تا ًفز 3304  تاالخزُ ٍ کَدک تِ هادر ًفز 48  خًَی، ّای فزآٍردُ ٍ خَى دریافت طزیق اس ًفز 225  آهیشضی،

 .اًذ ضذُ هثتال

 کٌَى تا ایزاى در ایذس تِ هثتال فزد 523  اس ایزاى، در سي ٍ خٌس حسة تز ایذس هَارد تعذاد طثق ٍ گشارش ّویي اساس تز ایسٌا، گشارش تِ

 دادُ اختػاظ خَد تِ را آهار تاالتزیي( سى 14  ٍ هزد 171 ) هثتال فزد 185  تا سال 44  تا 35  سٌی ردُ کِ اًذ تَدُ سى ًفز 35  ٍ هزد 488 

 .است

 6/22  آهیشضی درغذ، 7/46  ضیَع تا تشریقی اعتیاد اًتقال راُ ایزاى، در ضذُ ارائِ اًتقال راُ ٍ خٌس حسة تز ایذس هَارد آخزیي اساس تز

 راّْای تزتیة تِ درغذ یک فزاٍاًی تا کَدک تِ هادر تاالخزُ ٍ درغذ 3/8  ًاهطخع راُ درغذ، 4/21  خًَی ّای فزآٍردُ ٍ خَى درغذ،

 .اًذ ضذُ گشارش ایزاًی ایذس هثتالیاى در عوذُ اًتقال

 تَدُ سى ًفز 42  ٍ هزد ًفز 1221  تعذاد ایي اس کِ تَدُ هَرد 1263  کٌَى تا ایذس تِ اتتال اساس تز ایزاًی ضذگاى فَت تعذاد ایسٌا، گشارش تِ

 3  تا سال 4  تا غفز سٌی ردُ کِ حالیست در ایي ّستٌذ سى 13  ٍ هزد 387  کِ دارد قزار غذر در قزتاًی 400  تا سال 44  تا 35  سٌی ردُ ٍ

 .دارًذ قزار خذٍل ایي پاییي در قزتاًی

 132 ) آهیشضی تزتیة تِ سپس قزتاًی، 855  تا تشریقی اعتیاد ضذگاى، فَت هیاى در اًتقال راُ عوذُ اساس ّویي تز ایسٌا، گشارش تِ

 .است تَدُ قزتاًی 149  تا ًاهطخع ٍ( قزتاًی 7 ) کَدک تِ هادر ،(ًفز 120 ) خًَی ّای فزآٍردُ ٍ خَى ،(قزتاًی

 (.74  ٍ 73  سال در ضذُ فَت 6  تزاتز در ضذُ فَت 300  یعٌی دادُ اختػاظ خَد تِ را ایذس قزتاًیاى تیطتزیي 83  سال ّوچٌیي



 


