
 ایذز چرا ایذز شذ؟  ،بٍ وظر شمب در جُبن

 .ایذس تا هحزهاًِ تزیي رفتار افزاد $ رفتار خٌسی ٍ اػتیاد تشریمی# سز ٍ کار دارد 

 .ایذس درهاى لغؼی ًذارد ٍ لاتل پیطگیزی تا ٍاکسي ًیست 

 تَد.  گشارضات اٍلیِ ایذس اس هزداى ّودٌس گزا 

 تٌذ ٍ تاری ّای خٌسی ضیَع در تیي هؼتادیي تشریمی ٍ افزاد تا تی   

 خَد لزار دادُ است. ایذس ًیزٍی کار ٍ خوؼیت هَلذ خاهؼِ $خَاًاى# را ّذف 

 .ایذس تا آسیة ّای اختواػی اس خولِ فمز، اػتیاد ٍ ... ّوزاُ ضذُ است 

  ًاضٌاختِ هاًذى تیواری ٍ اًتمال آى تِ دیگزاى.تاػث   ←دٍراى ًْفتگی عَالًی هذت 

  ًُاآگاّی تاػث  ←ػذم اعالع رساًی غحیحتاػث   ←هفٌی در خاهؼِ تیي الوللی تزس اس ایداد چْز

 خَاهغ

  ًتطار تیطتز ایذس در تیي اتاػث  ←ػذم تکارتستي پیطگیزی ٍ درهاى تاػث ←اًکار ایذس تَسظ خَاهغ

 هزدم

 يببن یعىی: حمبیت ي محبتر

 ػلت اًتخاب رًگ لزهش:

 کِ سوثل ضَر ٍ ػطك ٍ هذارا تا تیواراى است. حوایتٍ اهیذ ٍ  ػطكًواد  لزهش .1

 اًساى ّا اس هزگ تیواراى هثتال تِ ایذس است. درد ٍ رًحکِ ًوایاًگز  َىخًواد  لزهش .2

تِ آى تاػث تَخَد آهذى یکی اس تشرگتزیي هؼضالت خْاًی ضذُ  تی تَخْیاست کِ  خغزًواد  لزهش .3

 ست.ا

  تًزیع بیماری در جُان:

 در خْاى#  HIV/AIDSًفز $تیطتزیي هَارد اتتال  000/700/24خٌَب غحزای آفزیما: 

 ایذس اٍلیي ػلت هزگ در آفزیما ٍ چْارهیي ػلت هزگ در خْاى

 



 ، بٍ ایه دالیل کٍ:گسترش اوفجبری ایذز در آسیب

  ِخَاى هثتال هی ضًَذ. 5ّز یک دلیم 

  ًفز   000/800در کاهثَجHIV+ $ .سًاى تي 50" ًیزٍی ًظاهی، 50" سًاى تاردار، 3غَری کِ تّستٌذ "

 #تیواراى راتطکیل دادُ اًذ فزٍش

  ًفز  000/230در کطَرّای ػزتی، خاٍرهیاًِ ٍ ضوال آفزیما تیص اسHIV+  ّستٌذ 

  ًفز  000/500در تایلٌذHIV+  .ّستٌذ 

  تیوار   ًفز  000/100/1رٍسیِ، ارٍپای ضزلی ٍ آسیای هزکشی تیص اسHIV/AIDS .دارد 

  رسیذُ  2000ًفز در سال  000/000/6تِ   1989ًفز در سال   000/20در ٌّذ تؼذاد هثتالیاى اس

 (برابر 033 )است 

 # :2014تا پایاى سال  UNAIDS,WHO)جُانآخریه آمار ي ارقام 

  ِهزدم سًذُ هثتال تHIV ًفز 36900000در ایي سال 

  ًفز 2000000تؼذاد هَارد خذیذ در ایي سال 

  هزگ ٍ هیز تِ ػلتAIDS  ًفز 1200000در ایي سال 

  هَرد خذیذ درّز رٍس  6000حذٍد 

  هَرد هزگ در ّز رٍس 4000حذٍد 

 0303سبزمبن ملل تب سبل بروبمٍ مشترک  03-03-03َذاف ا

90" 90" 90" 

 " هثتالیاى،90

 اس اتتالی خَدآگاُ تاضٌذ

" افزادی کِ اس اتتالی خَدآگاُ 90

ّستٌذ، تحت هزالثت ٍ درهاى 

 تاضٌذ.

" کساًی کِ تحت درهاى 90در 

ّستٌذ، تکثیز ٍیزٍس در تذًطاى تِ 

 حذالل رسیذُ تاضذ.

 آخریه آمبر ي ارقبم ایران

  1394ضْزیَر ًفز تا پایاى  30000آهار ثثت ضذُ: تیص اس 

  ِتخویي تؼذاد هثتالیاى تHIV/AIDS  ًفز!! 000/100تیص اس 

تؼذاد هَارد اتتال تِ هتاسفاًِ 

HIV/AIDS  ِدر ایي هٌغمِ رٍ ت

افشایص است ٍ ّواًغَر کِ هیذاًین 

 ایزاى در ایي هٌغمِ لزار دارد.

 



در ایزاى ًطاى هی دّذ کِ  HIV/AIDSتزرسی رًٍذ آهاری چٌذ سال اخیز هثتالیاى تِ  تًجٍ: خطر: تًجٍ:

 هتأسفاًِ: 

  در حال افشایص است! هحافظت ًطذُارتثاط خٌسی تؼذاد ٍ درغذ هثتالیاى اس عزیك 

  ًیش در حال افشایص است! سى ًسثت تِ هزدّوچٌیي تؼذاد ٍ درغذ هثتالیاى 

 5000تب  5031بررسی تغییر الگً ي ي ريش َبی اوتقبل ایذز در ایران از 

یاد هطخع هی ضَد کِ کل تیواراى ثثت ضذُ $رًگ سثش# ٍ ّوچٌیي هَارد اتتال تا اػت سیزتا دلت در ًوَدار 

 در حال افشایص تَد ٍ اس آى تِ تؼذ رٍ تِ کاّص گذاضتِ است. 82تشریمی $رًگ آتی# در ایزاى تا سال 

ٍلی هتأسفاًِ رًٍذ اتتال تِ ایذس اس عزیك اتتال تِ رٍش خٌسی $رًگ لزهش# در عی ایي سال ّا، ّوَارُ در حال 

  افشایص تَدُ است.

 

 

 

 

 

 در ایران!  HIV/AIDSتبریخچٍ يريد ي الگًی گسترش 

 

                                         

  HIV/AIDSافراد پرخطر از وظر ابتال بٍ 

 ّودٌس گزایاى تِ ٍیژُ ّودٌس گزایاى هزد .1

 هؼتادیي تشریمی .2

 سًاى ضاغل در حزفِ خٌسی کِ اًتمال تِ خٌس هخالف را تاػث هی ضًَذ. .3

يريد ایذز بٍ ایران تًسط کیسٍ  33دٍَ 

 َبی خًوی آلًدٌ يارداتی

 اوتشبر بیه معتبدیه تسریقی 03دٍَ 
اوتشبر ایذز بیه جمعیت دارای  03دٍَ 

 رفتبرَبی پرخطر جىسی 



 سبل آیىذٌ! 533در جُبن در  HIV/AIDSمذل تئًری َمٍ گیری 

 .ایي ًوَدار هتطکل اس دٍ هحَر است 

  ٍ دّذ.سال آیٌذُ را ًطاى هی  100هحَر افمی هحَر سهاى است 

  ِهحَر ػوَدی تؼذاد تیواراى هثتال تHIV/AIDS .را در کطَرّا ًطاى هی دّذ 

 .در ایي هٌحٌی ضوا دٍ للِ $هاکشیون# هی تیٌیذ 

  للِ اٍل هزتَط تِ اٍج اتتالی گزٍُ ّای پزخغز تِ تیواریHIV/AIDS است. $ّودٌس گزایاى- 

 سًاى ضاغل در حزفِ خٌسی# -هؼتادیي تشریمی

  للِ دٍم هزتَط تِ اٍج اتتال در خوؼیت ػوَهی یا ػاهِ کطَرّا تِ تیواریHIV/AIDS  ِاست ک

 رفتارّای پزخغز ًذارًذ.

  تِ ایي تیواری  گزٍُ ّای پزخغزسال آیٌذُ در ّوِ کطَرّا اتتذا  100ایي هٌحٌی ًطاى هی دّذ در

هثتال خَاٌّذ ضذ ٍ اگز کطَرّا ّیچ الذاهی اس لحاػ آهَسش پیطگیزی ٍ یا درهاًی ٍ کٌتزلی اًدام 

 آًْا درگیز ایي تیواری خَاٌّذ ضذ. خوؼیت ػوَهی یا ػادیًذٌّذ در هزحلِ دٍم 

 ّص تِ دلیل اس در ایي هٌحٌی تؼذ اس ّز للِ $هاکشیون هثتالیاى# یا یک سیز ًشٍلی هَاخِ ّستین ایي کا

 تیي رفتي هثتالیاى تِ تیواری است کِ تاػث کاّص خوؼیت کطَرّا خَاّذ ضذ.

 

 

 

 در حبل حبضر بب تًجٍ بٍ ومًدار فًق:

 .کطَرّای غزتی در هزحلِ رسیذى تِ خوؼیت ػوَهی تَاًستِ اًذ خلَی اًتطار تیواری را تگیزًذ 



  ػوَهی ضذُ ٍ هٌدز تِ هزگ گستزدُ ضذُ است.در کطَرّای آفزیمایی هتأسفاًِ تیواری ٍارد خوؼیت 

 .در کطَرّای خٌَب ضزلی آسیا تیواری در حال ٍرٍد تِ خوؼیت ػوَهی است 

 .در ایزاى ّن تیواری در حال رسیذى تِ اٍج خَد در تیي گزٍُ ّای پزخغز هی تاضذ 

 ایذز را بٍ چٍ پذیذٌ َبیی تشبیٍ کردٌ اوذ؟

 :  (Ice berg)پذیذُ کَُ یخ 

" آى سیز آب تَدُ ٍ در ًگاُ 90ای یخی ضٌاٍر در آب الیاًَس ّا لاتل هطاّذُ ّستٌذ، " کَُ 10ّ

ٍالؼیت دارد. ٍضؼیت تیواری ایذس در کطَرّای ٍ  سغحی ٍ گذرا دیذُ ًوی ضَد. ٍلی هَخَد ّست 

خاٍرهیاًِ تِ کَُ یخ تطثیِ ضذُ است!

 

 عبمل ایجبد بیمبری 

هی تاضذ. ایي ٍیزٍس در توام هایؼات تذى فزد هثتال  (HIV)ػاهل ایداد تیواری ایذس ٍیزٍس ًمع ایوٌی اًساًی 

 ٍخَد دارد. ٍلی، اًتمال تیواری اس عزیك تواس هایؼات سیز غَرت هی پذیزد.

خٌیي در تزضحات خٌسی هزداًِ ٍ سًاًِ ٍ ضیزهادر ٍ هایغ آهٌیَتیک $هایؼی کِ  -(Blood)خَى 

 ل رحن هادر در آى ضٌاٍر است#داخ

 دي وکتٍ :

 اضک ٍ تشاق ًوی تَاًٌذ آلَدُ کٌٌذُ تاضٌذ، هگز ایٌکِ آغطتِ تِ خَى ضًَذ. 

 ػوز ٍیزٍس در هحیظ خطک تیزٍى، کَتاى ٍ در حذ چٌذ ساػت است. 

 اسبس بیمبری زایی:



 $گلثَل ّای سفیذ خَى #حولِ ٍیزٍس تِ سیستن ایوٌی تذى ٍ کاستي تؼذاد ٍ ػولکزد سلَل ّای ایوٌی 

 مراحل سٍ گاوٍ بیماری:

 ّفتِ اٍل ػالئن ػوَهی هثل: تة، گلَدرد، تی اضتْایی ٍ ... 6تا 3ػفًَت اٍلیِ:  در ػزؼ  .1

 تذٍى ػالئن ظاّزی ←هزحلِ ًْفتگی .2

کاّص ٍسى  -3تزٍس ػفًَت ّای فزغت علة  -2ضؼف ضذیذ سیستن ایوٌی تذى  -1هزحلِ ایذس :  .3

 زگٍ ًْایتاَ ه -3ضذیذ 

 هاُ تؼذ  3تا  1              

              

 سال تؼذ 10تا              

 

 :راٌ َبی اوتقبل بیمبری

 تواس خٌسی: تیطتزیي اًتمال در:

 کساًی کِ دارای ضزکای خٌسی هتؼذد ّستٌذ.

 کساًی کِ ّوشهاى تِ یک ػفًَت آهیشضی دیگز هثتال ّستٌذ.

 ٍتیي ّودٌس گزایاى $ػلی الخػَظ هزد تا هزد#

 احتوال اًتمال تیواری در تواس ّای:

 (oral)تیطتز اس دّاًی  (vaginal)# تیطتز اس هْثلی analهمؼذی $

 

 هزد تِ سى؟ سى تِ هزد تیطتز است یا تِ ًظز ضوا در یک راتغِ خٌسی احتوال اًتمال 

 خَاب: هزد تِ سى تیطتز اس سى تِ هزد، تا چٌذیي تزاتز. لذا خاًن ّا در خغز تیطتزی ّستٌذ. 

 هثثت ضذى ًتیدِ آسهایص ٍرٍد ٍیزٍس تِ تذى

 هزحلِ ایذس ٍرٍد ٍیزٍس تِ تذى 



ساختواى اًذام تٌاسلی سى ٍ هزد هَخة هی ضَد کِ هخاط اًذام تٌاسلی سى در هؼزؼ تواس ػلت: تفاٍت 

 تیطتزی تا تزضحات $اسپزم# آلَدُ لزار گیزد ٍ ّوچٌیي تمای اسپزم آلَدُ در اًذام تٌاسلی سى تیطتز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 راٌ َبی عذم اوتقبل بیمبری:

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاحذ هثارسُ تا تیواریْا –هزکش تْذاضت ضْزستاى لن 

 رٍاتظ ػوَهی هزکش تْذاضت استاى

 تًجٍ:  

 باير کىید کٍ: 

اس استخز ضٌا، تَالت ٍیزٍس ایذس اس عزیك تواس ّای ػادی هاًٌذ استفادُ 

سزفِ، ػوَهی ٍ حوام ، ٍسایظ ًملیِ ػوَهی، گشش حطزات ، ػغسِ، 

 هٌتمل ًوی ضَد. ظزٍف  غذاخَری، دست دادى ٍ رٍتزٍسی

 در سطح جُان تماس جىسی است. HIV/AIDS%( راٌ اوتقال 08)

 خًن: 

فرآيردٌ َای خًوی ي ابسار آلًدٌ در  تماس ي  خًناز طریق 

 َای شغلی

 کًدک:اوتقال از مادر بٍ 

%08حیه بارداری   

%56حیه زایمان   

%08 شیردَیديران   

 استفادٌ مشترک از سروگ ي يسایل تسریق آلًدٌ: 

 تسریق با سروگ ي یا يسایل تسریق آلًدٌ بٍ صًرت مشترک

 $ ضایغ در تیي هػزف کٌٌذگاى تشریمی هَاد هخذر#


