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*S01O5: های پیشگیری و ترویج نگرش صحیح دانشجویان در طول دوره آموزشی خود، تحت آموزش استاندارد راه

 وی قرار گیرند.آیبا تمرکز بر کاهش استیگما در خصوص اچ

 شناسنامه کتاب در برنامه استراتژیک:

برنامه استراتژیک نوشته شده  *اولاز استراتژی  پنجمنیل به هدف  یاین مجموعه در راستا 

 های الزم برای رسیدن به اهداف آموزشی استراتژی اول است.و از زیرساخت است

 گیرندگان خدمتبا هدف آموزش  ،رسانیتوسط گروه تخصصی آموزش و اطالع مجموعه حاضر

 SIPتوسط کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه) 1395بهمن ماه  15و در تاریخ  شده تهیه

 .استانی ارسال شد  SIPهای فنیبرداری به  گروه( تایید و جهت بهرهکشوری
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 لیف:تأ

 تبار دکتر هنگامه نامداری

 حمیرا فالحیدکتر 

  دکتر حمید یعقوبی

  ویراستاری:

 پوررجبزهرا   -  انارکی سعیده زاهد

  :زیر نظر

 دکتر سیدابوالحسن ریاضی  -دکتر محمدمهدی گویا  

 )به ترتیب حروف الفبا( :تایید کننده (SIP)اعضا کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه

 – مریم ریحانی - رداد درودیدکترف -تکتم خجسته  - دکتر مهرزاد تشکریان -دکتر منا اسالمی 

دکتر  - یودرزگنسرین  - قدوسی ابراهیم سیددکتر  - فتحی حمیدرضادکتر -دکتر کتایون طایری 

 دکتر کامبیز محضری –محمدی قمبری  مهدی

 )به ترتیب حروف الفبا(با تشکر از همکاری: 

 - دکتر مریم سرگلزایی مقدم - الهام رضایی - نازنین حیدری -ا ماندانا تیر - دکتر سمانه اکبرپور

 پوراعظم ولی - صفریحامد  - سارا شریعمتدار
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 آموزشیاهداف آموزشی و معرفی راهنمای 

 

 گیرید:مطالب زیر را فرا می ،با مطالعه این مجموعهشما 

 یک بیماری عفونی قابل کنترل است ویآیاچ. 

  شناسیدرا می ویآیاچعامل ایجاد بیماری. 

  یاد خواهید گرفت.را به بدن  ویآیاچراه ورود 

  بدون عالمت است را درک خواهید کرد ویآیاچعلت اینکه. 

  دانیدو ایدز را می ویآیاچفرق بین. 

  را یاد خواهید گرفت. ویآیاچنحوه تشخیص 

 گیریدثیر مراقبت و درمان در طول عمر بیمار و پیشگیری از انتقال بیماری را یاد میتأ. 

 پیشگیری از بیماری را یاد خواهید گرفتهای روش. 
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 مقدمه:

 انتهایی مرحله تنها در حالی که ایدز شناسند، با نام ایدز میرا اغلب مردم آنکه عفونی است  بیماری یک ویآیاچ

 تا آخر عمر  ، ممکن استکه اگر فرد به موقع و صحیح تحت مراقبت و درمان قرار گیرد ،است ویآیاچاز بیماری 

ی در ابتدا با سیستم ایمن آن، برای شناخت ، بهتر استیک بیماری عفونی است ویآیاچاز آنجا که  .اتفاق نیفتد

 .بدن انسان آشنا شوید

 آشنایی با سیستم ایمنی بدن

است که وارد بدن  اییاش محافظت از بدن در برابر هر عامل بیگانهدربدن ما، سیستم ایمنی وجود دارد که وظیفه

 ء اصلی سیستم ایمنی بدن هستند.های سفید یکی از اجزاگلبول شود.میانسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به زا هایی هستند که به علت ورود یک عامل بیماریهای عفونی، بیماریبیماری: های عفونیآشنایی با بیماری

 نیزسیستم ایمنی  .شودبدن می ی ازقسمتشده و موجب آزردگی زا وارد بدن عامل بیماری د.نشوبدن ایجاد می

افتد، زا و سربازهای دفاعی بدن اتفاق میاین جنگی که بین عامل بیماری کند.علیه این دشمن شروع به فعالیت می

ری پس اگر بخواهیم هر بیما توانیم بیماری را تشخیص دهیم.م مین عالئکند که به کمک آمی را ایجاد میعالئ

، باید بدانیم چه عاملی بیماری عفونی را بشناسیم

چگونه وارد بدن می این عاملکند، را ایجاد می

 .افتدشود و بعد از ورودش به بدن چه اتفاقی می

ز نی ویآیاچمین دلیل برای شناخت بیماری هبه

های عفونی باید اطالعات زیر مانند سایر بیماری

 .داشته باشیمار
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 ؟چیست ویآیاچعامل ایجاد عفونت  .1

های عفونی توانند موجب ایجاد بیماریعوامل متعددی می

زا آنقدر کوچک هستند که چون اغلب عوامل بیماری .شوند

شوند به آنها میکروب میدیده می پفقط با میکروسکو

بعضی ضعیف ، ها انواع مختلفی دارندگویند. میکروب

روند، بعضی دارای ساختمان راحتی از بین میه هستند و ب

و به راحتی از بین  بودهای هستند و بسیار قوی پیچیده

ساختمان  که ها هم هستندروند. نوعی از میکروبنمی

ستند و برای ادامه زندگی الزم است حتما درون یک سلول نیکاملی ندارند و هرگز به تنهایی قادر به ادامه حیات 

 .گویندمی "ویروس"هابه این میکروب زنده باشند،

ایی که سلول زنده است. )ویروس نقص ایمنی انسان(HIVنام ه یک نوع ویروس بنیز  ویآیاچعامل ایجاد بیماری 

 .، گلبول سفید استماندن زنده میدر آ ویآیاچویروس 

بنابراین روند. های سفید در خون و ترشحات بدن وجود دارند و خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین میگلبول

الکل و مواد ضدعفونی کننده)مانند  ،حرارت رود.از بین می نیز در خارج از بدن در مدت کوتاهی ویآیاچویروس 

 .توانند باعث از بین رفتن ویروس شوندراحتی میهوایتکس ( ب

 

 

 

 ویآیاچ.راه انتقال 2

برخودار است، چرا که با شناخت آن و جلوگیری از ورود  زا به بدن از اهمیت بسزاییشناخت راه ورود عوامل بیماری

 افراد به بیماری جلوگیری کرد. ءتوان زنجیره انتقال بیماری را قطع نمود و از ابتالمیکروب به بدن می

توانند به بدن انسان وارد شوند و ها از طرق مختلف میمیکروب

بدن قسمت که به کدام زایی بسته به ایناصوال هر عامل بیماری

 قسمتشود که امکان دسترسی به آن از راهی وارد می ،تمایل دارد

از راه تنفسی وارد بدن  نفلوانزاآبرایش فراهم باشد. مثال میکروب 

های اسهالی از طریق گوارشی و با های مولد بیماریشده و میکروب

 .شوندردن و آشامیدن وارد بدن میخو
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
ویروس از راهی  پس مسلماً ؛های سفید خون هستند، گلبولدر بدن  HIVویروسمقصد طور که اشاره شد همان 

چون ویروس فقط داخل گلبول سفید  .های سفید دسترسی داشته باشدگلبولشود که بتواند به به بدن وارد می

شود که گلبول سفید منتقل شود. گلبول سفید هم فقط در خون و پس تنها از راهی منتقل می ،ماندزنده می

س به وتواند وارد شود که خون و ترشحات محتوای ویرهم فقط از راهی می ویروسشحات بدن وجود دارد پس تر

تواند وارد بدن انسان راه اصلی زیر می 3از  ویآیاچخون یا مخاط بدن فرد دیگری وارد شود. به این ترتیب ویروس 

 :شود

 به کودك آلودهمادر طریقاز  – 3            تماس جنسی-2      های خونیخون و فرآوردهتزریق  -1

 

 

 

 

 

 

 شود:ها منتقل نمیاز طریق آن ویآیاچ هایی که ویروسراه

 ویآیاچجا که ویروس با توجه به توضیحات فوق از آن

لذا  ؛های سفید قادر به ادامه حیات استتنها در گلبول

گلبول سفید منتقل شود که قی منتقل مییتنها از طر

 شود.

 ؛گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات جنسی است

های اسهالی از طریق همانطور که میکروب بیماری پس

 شود.منتقل نمیهای عادی ذیل نیز از طریق تماس ویآیاچویروس  ؛شودتنفس منتقل نمی

 یا تماس روزمره  های اجتماعیصحبت شدن و معاشرتهم ،کار کردن با یکدیگر وزندگی دسته جمعی

 کالس بودن، نشستن در کنار یکدیگرهم سفر بودن،با افراد آلوده مانند هم

 های عمومیاستفاده از تلفن از روابط عادی اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و تاکسی و 

  و چنگال، لیوان و وسایل و ظروف غذاخوری قاشقغذا خوردن، آشامیدن و یا استفاده از 

  عطسه و سرفه(ااز راه هو واشک و بزاق ( 

 های بهداشتی مشترک مثل حمام، توالت و استخرهای مشترکاستفاده از سرویس 
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 حشرات و یا نیش آنهاتوسط حیوانات ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ویآیاچفونت ع عالئم .3

 ایمنی، سیستم شودردگی قسمتی از بدن میچون باعث آز شود،های عفونی وقتی میکروبی وارد بدن میدر بیماری

الیمی شود عردگی و یا واکنش سیستم ایمنی باعث میاین آز .کندبرای دفاع از بدن به مبارزه با میکروب اقدام می

 ایجاد شود.

پس سرماخوردگی خود را  شود؛ها میو ریه های مخاط دستگاه تنفسیمیکروب سرماخوردگی باعث آزردگی مثالً

و  زنددهد و یا در بیماری اسهالی، میکروب به جدار روده صدمه مینشان میسرفه  وبه شکل سوزش گلو و بینی 

 .شوددر فرد می اسهال و دردباعث دل

 

 

 

 

 

 شود،وارد بدن می میکروبوقتی  .مربوط به تخریب بدن توسط میکروب نیست، های عفونیبیماریهمه عالئم اگرچه 

ارتش  مانند شود.با میکروب وارد جنگ میو برای از بین بردنش  شناسدبه عنوان دشمن می را سیستم ایمنی آن
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
ایمنی سیستم  رود.که به جنگ دشمن مییک کشور 

ند که باعث کها موادی ترشح میبرای مقابله با میکروب

به عنوان مثال در سرماخوردگی  ؛شودعالئمی می ایجاد

کند ای به نام هیستامین ترشح میسیستم ایمنی ماده

 شود.... می ریزش بینی ودش باعث آبخوکه 

 

 افتد؟به بدن چه اتفاقی می HIVپس از ورود ویروس 

هیچ آسیبی  ویآیویروس اچزا برخالف اغلب عوامل بیماریزیرا  ؛داستان به شکل دیگری است ویآیاچاما در 

قسمتی کند و هیچ برای تغذیه و رشد خود استفاده می آنو از امکانات  شدهفقط وارد گلبول سفید  زند.نمی به بدن

سیستم  ،شوداز طرف دیگر چون جایی خراب نمی .پس عالمتی ندارد ؛کندحتی گلبول سفید را تخریب نمی از بدن،

. به عبارت دیگر این ویروس بدون عالمت است ویآیاچدهد و به این ترتیب عفونت ایمنی هم واکنشی نشان نمی

برعهده داشته است، درست مانند  را عنوان یک موجود بیگانههب ششود که خود وظیفه از بین بردنی میوارد سلول

از غذا و و  دهکشور ش آنبه شکل نامحسوس وارد پادگان که به یک کشور حمله کند، نبه جای آ دشمنی که

دهد و در حالت معمول کسی نمیامکانات سربازهای آن پادگان استفاده کند. بدیهی است در این شرایط جنگی رخ 

 .شودمتوجه ورود دشمن نمی

پس  .دهدالعملی نشان مین عکسکند و نه سیستم ایمنی بر علیه آنه جایی را خراب می ،هم ویآیاچویروس 

که گلبول سفید با مانند این ؛شودای در خون ترشح میاز مدتی مادهچه بعد  اگر .ندارد بیماری هیچ عالمتی

کند و فقط نفع آن این است هم هیچ عالمتی ایجاد نمیکه آن ؛کند که میهمانی ناخوانده داردمیپالکاردی اعالم 

 .کندکه در تشخیص آزمایشگاهی به ما کمک می
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 

 

 

 و بیماری ایدز ویآیاچ تفاونت عفونت.4

با و شود گزین مییدر گلبول سفید جاوی آیاچویروس 

به این  ؛کنداستفاده از امکانات گلبول سفید رشد و تکثیر می

تا زمانی که گلبول سفید توان کافی داشته باشد ضمن  ترتیب

کند، امکانات که به وظایف خود در دفاع از بدن عمل میآن

را در اختیار  ویآیاچویروس  زنده ماندن و تکثیرالزم برای 

 هیچ عالمتی وجود ندارد. دهد. در این شرایطویروس قرار می

 

توان گلبول  اگر به هر دلیلی تعداد ویروس زیاد شود،

سفید بیشتر صرف تغذیه ویروس شده و برای عملکرد 

تواند به یابد و به تدریج نمیخود توانش کاهش می

ها دفاع صورت شایسته از بدن در مقابل سایر میکروب

 کند.

 

شوند همه مجبور می سفیدهای گلبول،هابا افزایش ویروس

رای انجام توان خود را صرف تغذیه ویروس کرده و دیگر ب

همانطور که اشاره شد وظیفه  .وظایف خود رمقی ندارند

است. وقتی گلبول  هامقابله با میکروب های سفید،گلبول

دیگری به بدن وارد گردد،  میکروباگر  سفید رمق ندارد،

تواند و آن میکروب می العملی نیستبدن قادر به هیچ عکس

 انسان را از پا درآورد.

در  کنند.زایی پیدا میعادی در بدن فرد فرصت رشد وبیماریهای غیرهای عفونی و سرطانبیماری ،در این مرحله

های سادهبیماری ،هایی که در حالت عادیتمام میکروب ،کندکاهش پیدا میهای سفید وقتی کارآئی گلبول اصل

به این مرحله در  د.نهای شدیدی ایجاد کنتوانند عفونتمی ،شدندکردند و خیلی زود برطرف میایجاد میای 

پس نتیجه می گیریم : برخالف سایر بیماریها ، عفونت اچ آی وی هیچ عالمتی 

ندارد و فرد مبتال تا سالیان متمادی می تواند  بدون هیچ عالمت و مشکلی به 

 زندگی معمول خود  ادامه دهد 
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
های سفید توان مقابله با بقیه گلبول ویآیاچگویند. پس ایدز زمانی است که به دلیل عفونت می "ایدز"اصطالح 

شود عالمت ه میدشود، عالمتی هم که دیدفاع میزا بیبدن در مقابل سایر عوامل بیماری ها را ندارند ومیکروب

 ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد.اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرارگیرد  اما ها است.سایر میکروب

افتد که سیستم ایمنی بدن به خاطر است که در صورتی اتفاق می ویآیاچایدز در واقع آخرین مرحله عفونت 

 ها از بدن دفاع کند.ر مقابل سایر میکروبنتواند د ویآیاچتغذیه ویروس 

طوالنی مدت زمان  دار ایدز شود،شود تا زمانی که فرد وارد مرحله عالمتوارد بدن می ویآیاچاز زمانی که ویروس 

این خر عمر فرد ادامه یابد. تواند تا آالزم است و درصورتی که فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد این زمان می

 دو عامل مهم بستگی دارد: مدت به

و هر عاملی  شودتر میاین مدت طوالنی ،: هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بیشتر باشدقدرت سیستم ایمنی .1

 .کند کوتاهتواند این دوره را تغذیه و استرس که سیستم ایمنی را ضعیف کند میءهای دیگر، سومانند عفونت

 ی در هر بار مواجهه واردویروس بیشتر باشد و هر چه تعداد ویروس بیشتر: هر چه تعداد تعداد ویروس وارد شده .2

 ند قوای سیستم ایمنی را کاهش دهد.توازودتر می مسلماً باشد،مستمر اگر مواجهه  وشود  بدن

.  

 

 

 

 

 

 

 

کند میر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد یا تعداد ویروس را کم ، هیابیمپس به این ترتیب در می

 ؛دمرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نیفت این ممکن است بیاندازد و حتیعقب دار بیماری را تواند زمان ورود به فاز عالمت

دار و هر عاملی که قوای سیستم ایمنی را تضعیف کرده و یا تعداد ویروس را اضافه کند، رسیدن به مرحله عالمت

با تقویت سیستم ایمنی و کاهش تعداد  ،ویآیاچ مبتال بهان فردی مراقبت و درم بیماری را تسریع خواهد کرد.

ی تا آخر عمر فرد هم اتفاق قدر طوالنی شود که حتشود مدت زمان بروز ایدز آنباعث می ،ویروس در خون فرد

 نیفتد.
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 ویآیاچبه  ابتالتشخیص  -5

  ویآیاچفرد هیچ عالمتی ندارد که بر اساس آن بتوان به  ویآیاچابتال به گونه که اشاره شد در دوران همان

 ،عده زیادی هستند که مبتال هستنداست. را با مشکل مواجه ساخته  ویآیاچ. همین موضوع تشخیص مشکوک شد

های سفید به نشانه حضور مدتی بعد از ورود ویروس به بدن، گلبول د.خود مطلع نیستن ءاما خود نیز از وضعیت ابتال

ولی با آزمایش قابل  ؛ردبادی( که آن ماده هم هیچ عالمتی ندا)آنتیندکنای را در خون ترشح میویروس ماده

کنند، مدتی بین های سفید این ماده را ترشح میتا زمانی که گلبول بدن . از زمان ورود ویروس بهتشخیص است

حتی اگر  ،م اینکه ویروس درون بدن فرد هسترغعلی که در این زمان ؛کشددو هفته و گاه حتی سه ماه طول می

توجه به این نکته بسیار  گویند.دوران پنجره می مدت زمان،فرد آزمایش هم بدهد جواب منفی خواهد بود. به این 

بادی به حد قابل اما سطح آنتی ،دوران پنچره )مدت زمانی که ویروس وارد بدن شده وجودحائز اهمیت است که با 

 گاههیچ ،های آزمایشگاهی مثبت نشده استرغم آلودگی هنوز تستعلیواینکه  نرسیده است(تشخیص در خون 

ورد م فرد نیست و به تواترهای زمانی مشخص بایستی مجدداً ءوجود یک آزمایش منفی دلیل قطعی برای عدم ابتال

عمر فرد در خونش باقی خواهد  بادی ترشح شود تا آخرنتیاما بعد از این دوران که آ .مشاوره و آزمایش قرار گیرد

ار م ایدز آشکفرد تحت درمان قرار نگیرد و عالئ اگر .ی آزمایش خون استفقط بر مبنا ویآیاچماند. لذا تشخیص 

 .چنان آزمایش خون وی مثبت استشود نیز هم
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 به بدن انسان سه مرحله زیر وجود دارد: ویآیاچبر اساس این توضیحات از زمان ورود ویروس 
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 درمان- 6

موجب داروهایی است که  درمان شامل های عفونیبیماری در اغلب

گردند و بسته به اینکه عامل زا میتضعیف و یا مرگ عوامل بیماری

اشکال و انواع  ،زا در چه سلول و یا ارگانی از بدن مستقر شدهبیماری

به آن عامل را  گیرندکه توان دستیابیداروهایی مورد استفاده قرار می

 .داشته باشند

ویروس را کامل از بین ببرد وجود ندارد. اما داروهای تاکنون داروی موثری که بتواند  :ویآیاچدرمان بیماری 

پدید آمدن عالیم مرحله ایدز به شدت کم کرده و مانع را توانند تعداد ویروس درخون مناسبی وجود دارند که می

می اشدر کنار این داروها فرد باید تحت مراقبت قرار گیرد تا عواملی که باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی .شوند

 .دشود نیز از بین برو

و درمان به  ویآیاچمراقبت مستمر افراد مبتال به 

های دیگر می تواند در به ها و بیماریموقع عفونت

 تن مرحله بیماری بسیار موثر باشد.تعویق انداخ

 .تا پایان عمر بروز نکندممکن است عالئم بیماری ایدز ؛ درمان به موقعمراقبت و به گونه ای که در صورت 

 

 

 

 

 

 

 

تواند تعداد میکروب در از منظر دیگری نیز بسیار حائز اهمیت است. دارو می ویآیاچدرمان عفونت  ،عالوه بر این

 ویآیاچنزدیک به صفر شود. لذا درمان در  ،به قدری کاهش دهد که قابلیت سرایت به دیگران را خون و ترشحات

 .شودهای اصلی پیشگیری محسوب میعالوه بر بهبود وضعیت سالمت بیمار، به عنوان یکی از روش
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 پیشگیری– 7 

شوند. است که مانع ورود میکروب به بدن می ییهاهای عفونی، راههای پیشگیری از بیماریترین روشیکی از اصلی

توان به استفاده از ماسک در این روش پیشگیری بسیار به راه انتقال بیماری وابسته است. به عنوان مثال می

 .بیماریهای تنفسی و دستکش در بیماریهای پوستی اشاره کرد

 

 

 

 

 

 

 ویآیاچ به ءپیشگیری از ابتال

استفاده از  های پیشگیری، مانع شدن ورود ویروس به بدن فرد است.عفونی یکی از روش هایمانند همه بیماری

اصلی پیشگیری از انتقال بیماری  هایاز راه تواندو کاندوم در روابط جنسی می در تزریق های یکبار مصرفسرنگ

، درمان افراد مبتال است. ویآیاچمهم پیشگیری از ابتال به  های، یکی دیگر از روشهمانطور که اشاره شداما  باشد.

با خون و ترشحات این اتفاقی شود که حتی درصورت تماس دارو با کاهش ویروس در خون و ترشحات منجر می

 .افراد، ویروسی برای انتقال وجود نداشته باشد
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 یک بیماری عفونی است که مخصوص گروه خاصی نیست. ویآیاچ

مخصوص طبقه، قشر و یا گروه خاصی نیست، این بیماری یک بیماری عفونی است که اگر عامل  ویآیاچبیماری 

های سفید خون و چون ویروس درون گلبول تواند به بیماری مبتال شود.آن فرد می ،آن وارد بدن هر کسی شود

 با شان هستند، پس هر کسی کهحاتدارای گلبول سفید در خون و ترشو همه افراد ترشحات جنسی وجود دارد 

 شود. ویآیاچتواند مبتال به عفونت ویروس در تماس باشد، می

  

 

 

 

 

 

 

هر کسی که بیشتر با خون و ترشحات جنسی بدیهی است  ؛مخصوص گروه خاصی نیست ویآیاچرغم اینکه علی

 ن، اما این بدامبتال شود ویآیاچو به بیماری  ودهد با ویروس در تماس ببیشتر احتمال دار ،سروکار داشته باشد

 :شوندمی ویآیاچ نیست که فقط این افراد مبتال بهمعنی 

 کنندتزریق میهای مشترک سوزنسرنگ و سر کسانی که با. 

 اگر روابط جنسی با افرادی  خصوصاً ؛کنندکسانی که روابط جنسی دارند و از کاندوم استفاده نمی

 .بیشتری دارند ءباشد که احتمال ابتال

  در روابط جنسی به عفونتممکن است اگر فرد بیماری مقاربتی داشته باشد با احتمال بیشتری 

 .مبتال شود ویآیاچ

  به مبتالنوزادان مادران HIV ممکن است مبتال شوند ،اگر مادر تحت درمان نباشد ،نیز. 

را  ویآیاچتواند احتمال ابتال به می شود، هم خون و ترشحات جنسی افراد با تماس اقدامی که مانعهرگونه لذا 

 کاهش دهد:

 یکبار مصرف و شخصی استفاده کنندهای سرنگ و سرسوزن کنند ازکسانی که تزریق می. 

 شد که  اگر روابط جنسی با افرادی با خصوصاً ؛افراد در روابط جنسی از کاندوم استفاده کنند

 .بیشتری دارند ءاحتمال ابتال
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 دانشجویانوژیه  –کرد نوین آموزش اچ آی وی راهنمای  روی 
 برای درمان آن اقدام کند گر فرد بیماری مقاربتی دارد سریعاًا. 

 ویآیاچبرای  ،مادران باردارتوان مانع ابتال کودک شد، لذا با درمان به موقع مادران باردار می 

 .هستند تحت درمان قرار گرفته و به نوزاد خود شیر ندهند ویآیاچآزمایش شوند و اگر مبتال به 

 جمع بندی:

 ویروسی شناخته شده است. ویآیاچزای عامل بیماری .1

این ویروس، میکروب مقاومی نیست ودر خارج از بدن به راحتی با مواد ضد عفونی کننده معمولی از بین  .2

 .رودمی

پس  ؛شودپس فقط از طریق خون و ترشحات منتقل می ؛کندهای سفید زندگی میچون فقط درون گلبول .3

و فرد مبتال هیچ خطری در زندگی معمولی برای  شوددر روابط معمولی و اجتماعی به راحتی منتقل نمی

 دیگران ندارد.

نشود و تحت مراقبت قرار بدنش های بیشتری وارد به شرطی که تعداد ویروس ،حتی اگر فردی مبتال بشود .4

 .باشدهای متمادی بدون عالمت سال تواندگیرد می

و خطر انتقال توان سطح ویروس در خون را به شدت پایین آورد موقع میهای بهبا دریافت دارو و مراقبت .5

 بیماری به دیگران را به نزدیک صفر رساند.

داده شده یک بیماری عفونی است که در صورتی که تشخیص  ویآیاچرسد با توجه به مطالب پیشگفت به نظر می

 ر گیرد به راحتی قابل کنترل است.و تحت مراقبت قرا


