عثق آهارّای ظال ّ 2006ر رٍز ً 8000فر

عالئم

درمان

یعٌی ّر  10ثاًیِ یک ًفر تر اثر ایدز هی هیرد.

پط از ٍرٍد ٍیرٍض تِ تدى ،هوکي اظت فرد

در حال حاضر ایدز درهاى قغعی ًدارد اها

ایدز تِ هعٌای ظٌدرم اکتعاتی ضعف ظیعتن

تا  10ظال یا تیؽتر عالهتی ًداؼتِ تاؼد .در

دارٍّایی ٍجَد دارًد کِ تاعث کٌد ؼدى

ایوٌی اظت ٍ یک تیواری عفًَی هی تاؼد کِ

تعضی افراد  2تا ّ 4فتِ پط از ٍرٍد ٍیرٍض

تکثیر ٍیرٍض در خَى ٍ در ًتیجِ کٌترل ٍ

عالئوی ؼثیِ آًفَالًسا هثل لرز ،تة ،تعریق

تْثَد عالئن ٍ تِ تأخیر افتادى ٍرٍد تِ هرحلِ

اظت .ایي ٍیرٍض تِ ظیعتن ایوٌی حولِ هی

ؼثاًِ ٍ هتَرم ؼدى غدد ًاحیِ گردى ظاّر

ایدز هی ؼَد .ذکر ایي ًکتِ ضرٍری هی تاؼد

کٌد ٍ آى را تِ ؼدت ضعیف هی کٌد تغَریکِ

هی ؼَد .پط از ایي هرحلِ عفًَت تتدریج

کِ رعایت دقیق رشین درهاًی تجَیس ؼدُ در

فرد هعتعد اتتال تِ تیواری ّای عفًَی

عی چٌدیي ظال پیؽرفت هی کٌد ٍ ظیعتن

ایي تیواراى تعیار اّویت دارد زیرا در صَرت

خغرًاک ٍ ظرعاى ّای هْلک هی ؼَد.

ایوٌی را تِ ؼدت تضعیف ٍ ًاتَاى هی کٌد در

عدم پیرٍی از دظتَرات پسؼک احتوال ترٍز

ایي هرحلِ تِ آى ایدز هی گَیٌد .ترخی افراد

هقاٍهت ًعثت تِ دارٍ ٍجَد دارد.

عاهل آى ٍیرٍظی تِ ًام اچ آی ٍی

)(HIV

راه انتقال

تا زهاى تضعیف ظیعتن ایوٌی یعٌی تثدیل

ٍیرٍض اچ آی ٍی در تعیاری از ترؼحات تدى

ؼدى عفًَت تِ ایدز تدٍى عالهت تاقی هی

پیش گیری

ٍجَد دارد اها فقظ از عریق خَى ،هٌی،

هاًٌد ٍ از تیواری خَد اعالعی ًدارًد اها هی

از اًجائیکِ تیؽتریي راُ اًتقال از عریق

ترؼحات ٍاشى ٍ ؼیر هادر هی تَاًد هٌتقل

تَاًٌد دیگراى را آلَدُ کٌٌد .زهاًی کِ ظلَل

ارتثاط جٌعی هی تاؼد ًداؼتي چٌدیي

ؼَد .راُ ّای اًتقال عثارتٌد از:

ّای ظیعتن ایوٌی ظی دی ً (CD4) 4اهیدُ

ؼریک جٌعی ٍ هتعْد تَدى تِ ّوعر

 -تواض جٌعی ؼاهل دّاىٍ ،اشى ٍ هقعد؛ ایي

هی ؼًَد تِ کوتر از

راُ ؼایع تریي رٍغ هی تاؼد.

هکعة کاّػ پیدا کٌد هرحلِ ایدز هی تاؼد.

ایي افراد آلَدُ تاید ؼریک جٌعی خَد را از

 -تسریق هکرر خَى ٍ پیًَد اعضا؛ ایي رٍغ

عالئن ایدز تعتگی تِ ًَع عفًَت یا ظرعاى

ایي هَضَع هغلع ظازًد ٍ تِ ٌّگام تواض از

تعیار ًادر هی تاؼد.

ًاؼی از ضعف ظیعتن ایوٌی دارد کِ تغَر

کاًدٍم اظتفادُ کٌٌد ؼایاى ذکر اظت کِ

 -ظرًگ هؽترک در هعتادیي تسریقی

کلی عثارتٌد از :تة خال ،ظل ،عفًَت قارچی

کاًدٍم راُ پیػ گیری قغعی ًوی تاؼد ٍ

 -هادر آلَدُ تِ جٌیي حیي تارداری

ًاحیِ دّاى ٍ تٌاظلی ،زًٍا ،ظرعاى پَظت ٍ

احتوال اًتقال حتی تا ٍجَد اظتفادُ از کاًدٍم

 -هادر آلَدُ تِ کَدک از عریق ؼیر

غدد لٌفاٍی ،ذات الریِ قارچی ،هٌٌصیت،

ٍجَد دارد .ظایر راُ ّای پیػ گیری عثارتٌد

تغَر کلی افرادی کِ چٌدیي ؼریک جٌعی

اظْال ؼدید ٍ الغری هفرط.

از:

دارًد ٍ ّوعراى آى ّا ٍ هعتادیي تسریقی در
هعرض خغر زیادی قرار دارًد.

 200عدد در هیلی هتر

هْوتریي راُ پیػ گیری هی تاؼد .عالٍُ تر

 در دظترض قرار دادى ظرًگ اظتریل
جْت هعتادیي تسریقی

 اجتٌاب از تواض هعتقین تا ترؼحات
خًَی تِ ٍیصُ در کارکٌاى درهاًی
 دریافت دارٍ در زهاى تارداری در
هادراى آلَدُ؛ دریافت دارٍ تاعث
کاّػ احتوال اًتقال تیواری تِ جٌیي

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

هی ؼَد.
 اجتٌاب از دادى ؼیر هادر آلَدُ تِ
کَدک

اچ آی وی

ًکتِ  :در صَرتیکِ فردی احتوال هی دّد
کِ آلَدُ ؼدُ اظت حتواً تا یکی از هراکس
هؽاٍرُ تیواری ّای رفتاری تواض تگیرد.

و

در یافت تِ هَقع دارٍ در کٌترل تیواری
تعیار اّویت دارد.
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