
دبه نام خداىي که جان آفري



پرسش و پاسخ هایی در زمینه بیماري ایدز



؟ایدز چیست

.ایدز یکی از بیماري هاي ویروسی واگیر دار است
.ایدز، واکسن و دارو ندارد

.خطر ایدز از بین بردن قدرت دفاعی بدن است

ویروس ایدز بتدریج قدرت دفاعی بدن را کم می کند، بطوریکه 
انسان مبتال حتی در مقابل بیماري ها و یا عفونت هاي خیلی سبک 

.هم نمی تواند مقاومت کند و در نتیجه از بین خواهد رفت



 تب
 و خستگی ضعف
بثورات جلدي
 سردرد
 غدد لنفاوي بزرگی
 و درد گلو التهاب
 عضالت و مفاصل درد
اسهال -استفراغ-تهوع
 شبانهعرق

عالیم بیماري

ژیتمنن
  زخمهاي دهانی
زخمهاي تناسلی
 کاهش پالکتهاي خون

ن گلبولهاي سفید خوکاهش 
 یآنزیمهاي کبدافزایش



راه اصلی به بدن4ویروسی که موجب ابتال به ایدز می شود از 
:می کندسرایت 

جنسی با افراد آلوده به ویروس ایدزرابطه -1
استفاده مشترك از سرنگ و سوزن آلوده-2
انتقال خون و فرآورد ههاي خونی آلوده به ویروس-3
مادر آلوده به کودك-4

ایدز چگونه سرایت می کند؟



�

.هیچگونه عالمت و نشانه ظاهري در شخص آلوده به ویروس دیده نمی شود
حتی ممکن است انسان از آلودگی خویش هم بی خبر باشد، اما همین شخص

به آسانی ویروس را از راههاي ذکرشده، به دیگران منقل کند ومی تواند 
استبیشترین خطر سرایت و انتقال ویروس به همین افراد مربوط 

آیا از ظاهر اشخاص می توان به بیماري آنها پی برد؟



.  افرادي که در روابط جنسی خود احتیاط الزم را نمی کنند
می  ه کسانی که به مواد مخدر تزریقی معتاد هستند و از سرنگ و سر سوزن مشترك استفاد-

.کنند
یماري بعلت بی اطالعی فرد و نداشتن عالمت و نشانه ي آلودگی این است که ایدز هم مانند دیگر 

یعنی از ورود ویروس به بدن تا بروز عالئم. ها داراي دوره ي نهفتگی مشخصی است
دوره نهفتگی ایدز از زمان آلودگی شخص به ویروس تا ظهور. بیماري مدتی طول م یکشد

کهر نوع تزریق باید از سوزن و سرنگ ی. عالئم ممکن است از چند ماه تا ده سال متغیر باشد
زیرا استفاده از سوزن مشترك در تزریقات موجب. بار مصرف و یا استریل استفاده کرد

به همین دلیل افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی که در. انتقال بیماري هاي مختلف می شود
عرضحاالت بی خبري از سوزن و سرنگ هاي یکدیگر استفاده می کنند بیشتر از دیگران در م

.ابتال به ویروس هستند
ده  شدرصد کل موارد ابتال در کشور ما از طریق استفاده از سوزن و سرنگ مشترك آلوده 65(

). اند

؟خطر آلوده شدن به ویروس ایدز بیشتر متوجه چه کسانی است



موجب آیا روابط عادي اجتماعی با اشخاص آلوده به ویروس ایدز 
و آلودگی می شود؟سرایت 

و تماسها و بوسیدن ویروس ایدز از راه هوا، غذا، آب، دست دادن ، حرف زدن، 
و تاکسی از شخص آلوده بهدر اتوبوس روابط عادي اجتماعی مانند سوارشدن 

.نمی کندشخص سالم سرایت 



؟چه راه هایی براي پیشگیري از بیماري ایدز وجود دارد

 تنها تجنسی اسبا توجه به اینکه شایع ترین راه سرایت ایدز از طریق تماس ،
اخالقی و به اصولبیماري، پایبندي راه مطمئن براي پیشگیري از ابتال به این 

.یهاي جنسی استو بار خانوادگی و اجتناب از بی بند 

و هرگز به زنا نزديك نشويد كه كاري بسيار زشت و راهي بسيار
32سوره اسرا، آيه . ناپسند است



 بتا  نسدر هنگام برقراري رابطه جنسی راهی استفاده از وسایل پیشگیري
.ایدز استمطمئن براي پیشگیري از 

 ه ي  بدن بوسیلاختصاصی از لوازمی که ممکن است در قسمتی از استفاده
.بریدگی ایجاد شود، مانند تیغ خود تراشآنها 

 از سوزن و سرنگ یک بار مصرف در تزریقاتاستفاده.



ویروس ایدز از طریق تماس هاي عادي مانند نشستن در کنار یکدیگر، دست: خیر
.دادن، کارکردن در یک محل،غذا خوردن و حتی روبوسی منتقل نمی شود

استفاده از اماکن عمومی مثل استخر شنا، توالت، حمام و وسائل نقلیه عمومی
.بی زیان است

.نیش حشرات انتقال دهنده بیماري ایدز نمی باشد

آیا الزم است افراد آلوده جدا از افراد سالم نگه داشته شوند؟ 



از تناب و اجبهترین راه پیشگیري از ایدز خویشتن داري پایبندي به اصول اخالقی، خانوادگی 1
.بی بند و باري و تعدد شرکاي جنسی می باشد

س  تواند تا حدي از انتقال ویرووسیله پیشگیري در هنگام روابط جنسی می استفاده از 2
.جلوگیري کند

بکارگیري سرنگ و سوزن یکبار(خودداري از استفاده سرنگ و سوزن مشترك 3
در اعتیاد تزریقی) مصرف

نتقال احدي از ضدعفونی نمودن سرنگ مصرف شده با مایع سفید کننده بمدت نیم ساعت تا 4
.ویروس جلوگیري می کند

ن  آ) استریل بودن(قبل از بکار بردن هرگونه وسیله سوراخ کننده پوست از عدم آلودگی 5
.اطمینان حاصل شود

فاده استبرنده مشترك هرگز از مسواك و تیغ صورت تراشی و سوزن خالکوبی و هر وسیله 6
.نشود

براي پیشگیري چه باید کرد؟



آنچه شما را در معرض خطر آلودگی به ویروس ایدز قرار 
.پرخطر استدهد رفتارهاي می 

.از زندگی در کنار فرد آلوده نهراسید



آیا می دانید؟  
ز  که بیش امبتال می شوند نفر در جهان به ویروس ایدز 22000هر روز در 
.سال سن دارند24الی 15درصد آنها 50

:پس

.بسیج شویدجوانان عزیز با افزایش آگاهی خود علیه بیماري ایدز 



: تهیه و تنظیم
دکتر نسیم سهیلی 

مرکز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشجویی

دانشگاه کوثر
)ویژه خواهران(

1399آذر
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