
 

 

کمالوند روبررو  کریرر ر   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکر   -مجتمع پرد س دانشگاه علوم پ شکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپ شکی میر    

 60000430650-58تلفن:     

اچ آی وی-راههای پیشگیری از ابتال به ویروس 

- 

   پرهی  از مصرف مواد مخدر و  ا محرک* خوددار

از مصرف ت ر قی مواد مخدر* وفادار  به همسر* 

خو شتن دار  در زمان تجرد* استفاده از وسا ل 

محافط مانند کاندوم در تماس ها  جنسی به افراد 

مبتال و تماسیا  جنسی ... در چارچوب خانواده* 

عدم استفاده از وسا ل تی  و برنده مثل تیغ اصالح، 

سوزن خالکوبی، وسا ل ت ر ق و ... به صورت 

با مصرف  HIVمشترک* پیشگیر  از ابتال نوزاد به 

داروها  ضد و روس و ... باردار  به همراه سا ر 

 مراقبتیا  الزم برا  مادران مبتال

 درمان

مصرف داروها  ضد و روس باعث کاهش احتمال انتقال 

HIV  از بیمار به د گران و نی  کاهش انتقال از مادر

 مبتال به فرزند می شود.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت   -واحد کنترل عفونت 

 ایدز و راههای پیشگیری از آن

 

 

  

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری پاسخگوی 

-خرم آباد

مرکز 

 1شماره 

 22323131 16نگارستان -میدان کیو

-خرم آباد

مرکزکاهش 

 آسیب زنان

نبش -شهید اردشیر کرمی-خ

 1پرنیان 

22432433 

ابتدای -میدان امام حسین)ع( بروجرد

جنب -بلوار شهید حسابی

 114اورژانس 

22254331 

-ابتدای شهرک قدس دورود

 بعدازکفش غزال

42336113 

باالتر از -خ امام خمینی سلسله

 بانک ملت

23434323 

انتهای خ -میدان فرمانداری کوهدشت

 دکتر حسابی

23645252 

 23333344 خیابان شورا-میدان رهبری پلدختر

چها رراه -خ امام خمینی دلفان

کوچه مسجد جامع-مطهری

 )کمیته امداد سابق(

23335343 

درمانگاه –خ.هالل احمر  الیگودرز

 امراله سرلک

42233232 

جنب -بلوار جهاد ازنا

 مرکزسالمت خاتم االنبیا

42421221 

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 همراهان

 ا دز و راهیا  پیشگیر  از آنعنوان: 

تییه کننده: خد جه فرضی ) سوپروا  ر کنترل 

سوپروا  ر آموزش سالمت کارشناس —عفونت

 بیداشت حرفه ا  (

 3463063064تدو ن: 

3461063064بازنگر  دوم:    



 گروه های در معرض خطر و راه های انتقال

هر فرد  در هر جامعه ا  ممکن است در معرض خطر 

ابتال قرار بگیرد. اما برخی از افراد احتمال بیشتر  برا  

 ابتال به و روس را دارند ا ن گروه ها عبارتند از:

* در افت کنندگان خون، پیوند اعضاء و بافت ها و 

 فرآورده ها  خونی آلوده.

* افراد  که شرکا  جنسی متعدد و  ا رابطه جنسی 

غیر محافظت شده دارند. )مواد مخدر، الکل، سیستم 

قدرت تصمیم گیر  را مختل می کند و فرد در معرض 

 رابطه جنسی پر خطر ممکن است قرار بگیرد(

* همسران و کودکان افراد آلوده به و روس "اچ آ  

 و " و نوزادان مادران آلوده به و روس "اچ آ  و "

* کسانی که مواد مخدر ت ر قی با سرنگ  ا سر سوزن 

 دهند. ها  مشترک و غیر استر ل مورد استفاده قرار می

* استفاده کنندگان از سرنگ، تیغ، مسواک  ا خالل 

 دندان مشترک با افراد آلوده.

 * استفاده از خون و فرآورده ها  خونی آلوده

 -سوزاک -* ابتال به بیمار  ها  آمی شی )سفلیس

 تبخال و زگیل تناسلی(

 ایدزسندرم  نقص ایمنی اکتسابی است.

 (HIV)ویروس اچ آی وی 

اچ آ  و " و روسی است که موجب بروز بیمار  ا دز "

 می شود.

 ا ن بیمار  دو مرحله دارد.

مرحله اول ابتال به و روس می باشد. در ابتدا و روس "اچ 

آ  و " وارد گلبول سفید خون می شود و شروع به 

 ساختن میلیاردها و روس مثل خود می کند.

گلبول ها  سفید خونی ج  ی از سیستم ا منی بدن 

هستند که برا  مبارزه با عفونت ها الزم هستند و 

 و روس "اچ آ  و " ا ن گلبول ها را نابود می کند.

مرحله دوم که بیمار  ا دز نام دارد، زمانی شروع می 

شود که دستگاه ا منی بدن به کلی آسیب د ده است و 

بیمار  ها  مختلف به راحتی به بدن فرد حمله می 

 کنند.

هیچ دوره زمان ثابتی برا  انتقال از مرحله اول به مرحله 

دوم وجود ندارد. زمان گذر از عفونت "اچ آ  و " به 

بیمار  ا دز به عوامل مختلفی مانند سالمت قبلی فرد و 

 .وضعیت  تغذ ه بستگی دارد

 

 راه تشخیص ایدز

تشخیص بیمار  ا دز فقط از راه آزما ش خون مشخص 

می شود که فرد مبتال به و روس است  ا نه. از زمان ورود 

و روس به بدن تا زمان تشخیص با آزما ش چند هفته تا 

چند ماه ممکن است طول بکشد )دوره پنجره ( و با 

وجود منفی بودن آزما ش امکان انتقال و روس وجود 

دارد و در ظاهر فرد سالم است اما ممکن است مبتال به 

 ا دز باشد.

تنیا راه تشخیص ابتال به و روس اچ آ  و  انجام 

 آزما ش خون می باشد.

نکته میم: و روس مولد ا دز از طر ق تماس ها  معمولی 

مانند دست دادن، در آغوش کشیدن، روبوسی کردن، 

عطسه کردن، سرفه کمردن، استفاده از توالت و حمام 

مشترک، استفاده از ظروف و وسا ل غذاخور  مشترک، 

استفاده از استخر عمومی و نیش حشرات منتقل نمی 

 شود.

 عالیم بیماری

با کاهش قدرت سیستم دفاعی، به مرور زمان بدن آماده 

ابتال به عفونت ها و سرطان ها ی می شود که به طور 

معمول عال م بیمار  در مردم عاد  د ده نمی شود، ا ن 

بیمار  ها به صورت بیمار  ها  ر و ، اسیال ها  

شد د و م من، تب ها  طوالنی، کاهش وزن، اختالالت 

روانپ شکی، بیمار  ها  مغ   و پوستی خود را نشان 

می دهند که در نیا ت منجر به مرگ فرد مبتال خواهد 

 شد.
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