
 (HIV) ایدز از پیشگیری

 
 نقص ویروس توسط و ایمنی دستگاه در که است بیماری نوعی اکتسابی ایمنی نقص سندرم یا  ایدز 

 اول مرحله در است. اصلی مرحله سه دارای HIV ویروس از ناشی بیماری شود. می ایجاد )HIV( ایمنی

 دلیل همین به .کند تجربه را آنفلوآنزایی شبه بیماری اهیکوت مدت برای است ممکن فرد حاد( )عفونت

 دوره بیماری، از مرحله این به که شود می دنبال عالئمی هیچ بدون طوالنی دوره یک تا بیماری این معموالً

 پیدا بدن ایمنی دستگاه با بیشتری تداخل یابد، پیشرفت بیماری که چقدر هر شود. می گفته نهفتگی

 فرصت عفونت مانند عفونتهایی به افراد که شود یم باعث و کندمی

 به آنها ایمنی دستگاه که افرادی در معموالً البته شوند، دچار تومور و طلب

 مرحله وارد مانیز بیماری نهایت در .نیست تأثیرگذار کند می عمل خوبی

 سلول ۰۲۲ از کمتر به T +CD4 سلولهای شمار که شد خواهد ایدز یا سوم

 . برسد میکرولیتر هر در

 هر و کاهش روز به روز نبد دفاعی قدرت بدن، به آن ویروس ورود با که است کشنده بیماری یک ایدز

 مانند بدن مختلف بافتهای و سلولها به مختلف ویروسهای .کند می پیدا را فرد بیمارکردن فرصت میکروبی

 است این کرده خطرناک چنین ینا را HIV که چیزی کنند. می حمله و... تنفس دستگاه پوست،

 برابر در را بدن که هستند سلولها از گروهی ایمنی، سیستم کند. می حمله ایمنی سیستم خود به HIV که

 لذا .شود می تضعیف عفونتها نواع با مبارزه برای بدن توانایی ٬آنها بدون و کندمی محفاظت عفونتها انواع

 برابر در فرد این و شود می ضعیف وی بدن دفاعی قدرت تدریج به شود فردی بدن وارد HIV ویروس وقتی

 گردد.می پذیر سیبآ نیستند بیماریزا عادی حالت در که آنهایی حتی عفونتها و بیماریها انواع
  

 :ایدز انتقال راههای
 آن هایوفراورده خون -1

 

 مشترک تزریق -۰
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 جنین به مادر -3

 

 
 

 مل:شا پرخطر نسیج رفتارهای -4

 متعدد جنسی شرکای داشتن -

 (دهانی و مقعدی تماس) نامعمول جنسی های تماس -

 جنسی تماس زمان در خشونت به دنش متوسل -

 جنسی تماس برقراری از قبل روانگردان یا و مخدر مواد الکل، مصرف -

 (کاندوم از استفاده عدم ) نشده تحافظم جنسی تماس

 ویژه به افراد به را سالم جنسی رفتارهای باید جامعه در ایدز و HIV از پیشگیری برای بنابراین

 داد. آموزش جوانان و نوجوانان

 

 ایدز: به ابتال عالئم
 تب -

 خستگی -

 سردرد و گلودرد -

 ویلنفا های گره تورم و مفصلی درد عضالنی، درد -

 پوستی های دانه و جوش -

 وزن کاهش  -

 الریه ذات یا پنومونی  -

 ها ناخن تغییر -

  تبخال مانند قارچی های عفونت -

 

 :شود منتقل تواند نمی وی آی اچ که هایی راه
 عطسه و سرفه تنفس، -

 دادن دست یا پوستی تماس ،بوسیدن -

 چاقو و قاشق بشقاب، مانند آشپزی لوازم از مشترک استفاده -

  اتوبوس میله یا رد دستگیره مانند عمومی اشیاء سایر یا توالت صندلی با تماس -

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html
http://www.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/201401308336.html
http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/
http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/
http://www.akairan.com/marriage/zanashooi/201362616582.html
http://www.akairan.com/marriage/zanashooi/201362616582.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/bymry-ydz.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/bymry-ydz.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/bymry-ydz.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/sardard.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/sardard.html
http://www.akairan.com/health/chagh1/12360.html
http://www.akairan.com/health/chagh1/12360.html
http://www.akairan.com/koodak/nozad1/201492423206.html
http://www.akairan.com/
http://www.akairan.com/


 

 حیوانات گاز یا نیش حشرات، -

 مشترک حوله و حمام یا عمومی استخرهای در شنا -

 باشد شده تهیه وی آی اچ به مبتال فرد توسط که غذایی خوردن -

 

 :ایدز رماند

 یافت بیماری این برای قطعی درمان هیچ هنوز ایدز، درمان جهت پیشرفته داروهای وجود رغم علی

 است. نشدن دهآلو ماندن، باقی ایمن راه تنها لحظه این تا و است نشده

 فرد یک زندگی به امید کنید: توجه مثال این به سالها ینا طی دارویی پیشرفت میزان به بردن پی برای

 ۹۳ تا زندگی ادامه به منجر شده آغاز موقع به درمان وی برای و است شده وی آی اچ به دهآلو که ساله ۰۲

 دالیلی به مثبت وی آی اچ بیماران اکثر واقع در و ماند(می زنده گیسال ۳۹ تا )یعنی شودمی بعد سال

 .روندمی دنیا از ایدز بجز

 

 :ایدز از پیشگیری
 جنسی تماس راه از بیماری سرایت از پیشگیری منظور به 

o تجرد دوران در مشکوک جنسی های تماس از دوری و داری خویشتن 

o ازدواج از پس خانوادگی و اخالقی اصول به بند پای 

o غیرمطمئن جنسی روابط و جنسی انحراف از پرهیز و باری و بند بی عدم و همسر به وفاداری 

o کاندوم از استفاده 

o مقعدی جنسی رابطه از اجتناب 

 یخون های فراورده و خون کنترل با دگیآلو سرایت احتمال کاهش  

 های سرنگ از استفاده عدم و مصرف بار یک های سرنگ از مجدد استفاده از اجتناب 

 مشترک

 مصرف بار یک تراش ریش تیغ نبردن کار به و مشترک مسواک از نکردن استفاده 

 دیگران

 عدم فرزند، به مادر دگیآلو سرایت از پیشگیری راه تنها حاضر حال در 

 .است حاملگی از پیشگیری وسایل از استفاده و دهآلو زن بارداری
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 (HIV) ایدز از پیشگیری

 

 مارموزش هب بي آ

 

 15346تلفن:  -مجتمع آموزشي ردماني حضرت رسول اكرم)ص( -خيابان نيايش -آردس: خيابان ستارخان
http://hrmc.iums.ac.ir/ 

  461 كد

 

 : كبري قره باغميظنتگردآوري و 
 مهشي: طالبي طاره نده:ه:دك ر اتديي
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