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ّههید ٍزُ شهههاى یههابت بههسای اًترههال اش هسحلههِ اٍل بههِ ٍم

ایدش بیوازی است کهِ علهت بهِ ٍجهَ آههدى آى ًهَع

ٍجههَ ًههداز  .شهههاى گههرز اش عدًَههت " اچ آی وی " بههِ

ٍیسٍس است .ایي ٍیسٍس ه تَاًد سیستن ایوٌ بدى زا

بیوههازی ایههدش بسههتگ بههِ عَاهههل هختلده هاًٌههد سههالهت
قبل شخص ،تغریِ  ،سالهت ذٌّ ٍ  ..از .

ٍیسٍس اچ آی ٍی ( () HIVاچ آی ٍی ) ٍیسٍسه اسهت

گروههای در معرض خطر وراههای انتقال

ضعیف کس ُ ٍهَجب بسٍش بیوازی ّای هختلف شَ .
کِ هَجب بسٍش بیوازی ایدش ه شَ .
هسحلِ اٍل ابتال بِ ٍیسٍس ه باشد .ز ابتهدا ٍیهسٍس اچ
آی ٍی ٍاز گلبههَل سههدیدنَى ه ه شههَ ٍ شههسٍ بههِ
سانتي هیلیاز ّا ٍیسٍس هثل نَ ه کٌد.
گلبَل ّای سدید نهَى جصئه اش سیسهتن ایوٌه بهدى

ّستٌد کهِ بهسای هبهازشُ بها عدًَهت ّها الشم ّسهتٌد ٍ
ٍیسٍس " اچ آی ٍی " ایي گلبَل ّا زا ًابَ ه کٌد.
هسحلِ ٍم کِ بیوازی ایدش ًام از  ،شههاً شهسٍ هه
شَ کِ ستگاُ ایوٌ بدى بِ کله آسهیب یهدُ اسهت
ٍبیوازی ّای هختلف بِ زاحت بِ بدى فهس حولهِ هه
کٌٌد.





ّوسههساى ٍکَ کههاى افههسا آلههَ ُ بههِ ٍیههسٍس " اچ آی وی " ٍ
ًَشا اى ها زاى آلَ ُ بِ ٍیسٍس " اچ آی وی "

کساً کِ هَا هخدز تصزیر با سسًگ یا سسسَشى ّای هشتسک ٍغیهس
استسیل هَز استدا ُ قسازه

ٌّد.

نطههس ابههتال قسازبگیههس اههها بسنهه اش افههسا احتوههال

راه تشخیص ایذز:
تشهههخیص بیوهههازی ایهههدش فرههها اش زاُ آشههههای

بیشهتسی بههسای ابهتال بههِ ٍیههسٍس زا ازًهد ایههي گسٍّْهها

هشخص ه شَ کهِ فهس هبهتال بهِ ٍیهسٍس اسهت یها ًهِ

عبازتٌد اش:

 ،ز ًتیجِ حت اگس فس سهالن بهِ ًظهس بسسهد هو هي اسهت

ّههس فههس ی ز ّههس جاهعههِ ای هو ههي اسههت ز هعههس

ایي بیوازی ٍ هسحلِ از .

 استدا ُ کٌٌدگاى اش سسًگ  ،تیغ  ،هسَاک یا نالل
ًداى هشتسک با افسا آلَ ُ

زیافههت کٌٌههدگاى نههَى  ،ایًَههد اعتهها ٍبافههت ّهها ٍ

نهههَى

هبتال بِ ایدش باشد.

فساٍز ُ ّای نًَ آلَ ُ .
 افسا ی کِ شهسکای جٌسه هتعهد ٍیها زابطهِ جٌسه
غیس هحافظت شدُ ازًد.
هم م ه ٍ :یههسٍس هَلههد ایههدش اش مسیهها توههاس ّههای
نکته
هعوهههَل هاًٌهههد سهههت ا ى  ،ز آغهههَ

کشهههیدى ،

زٍبَسه کههس ى  ،عطسههِ کههس ى  ،سههسفِ کههس ى  ،اسههتدا ُ
اش تَالههت ٍحوههام هشههتسک  ،اسههتدا ُ اش سههسٍ ٍ ٍسههایل
غههرانَزی هشههتسک  ،اسههتدا ُ اش اسههتخس عوههَه ٍ ًههی
حشسات هٌترل ًو شَ .

عالین بیوازی  :با کهاّ

قهدزت سیسهتن فهاع  ،بهِ

اسههتدا ُ اش ٍسههایل هحههافد هاًٌههد کاًههدٍم ز
تواس ّای جٌس

هسٍز شهاى بهدى آهها ُ ابهتال بهِ عدًَتْها ٍ سهسماًْای
ه شهَ کهِ بهِ مهَز هعوهَل ز ههس م عها ی یهدُ
ًوه شههَ  .ایههي بیوازیْهها ب ههَزت بیوازیْههای زیههَی
اسْال ّای شهدید ٍ ههصهي ٍتبْهای مهَالً  ،کهاّ
ٍشى  ،انهههتالالت زٍاًکصشههه

 ،بیوازیْهههای هغهههصی

ٍاَست نَ زا ًشهاى هه ٌّهد کهِ ز ًْایهت هٌجهس
بِ هسگ فس هبتال نَاّدشد.

درمان

ٌَّش ّید زاّ بهسای زههاى قطعه ایهي بیوهازی ٍجهَ

اًشگاُ علَم اصش ٍندهات بْداشت زهاً آذزبایجاى غسب
هسکص آهَشش ٍ زهاً زاشی ازٍهیِ

ًههداز  .بههسای هرابلههِ بهها عدًَههت ّهها یهها ایشههگیسی اش اًْهها

هو ههي اسههت آًتهه بیَتیههش تجههَیص شههَ  .اسههتدا ُ اش
ازٍّههای ضههد ٍیسٍسهه ًیههص هو ههي اسههت ایشههسفت
بیوازی زا بِ تانیس بیاًداشًد.

ایذز و راه ای پیشگیری از ابتال بم آن
راه ای پیشگیری از ابتال بم ویروس " اچ آی وی "

لطدههها ز صهههَزت ًیهههاش بهههِ زاٌّوهههای بههها شهههوازُ

نَیشتي ازی ز شهاى تجس

تلدي 04432722933سَاس ٍایصز آهَش

ٍفا ازی بِ ّوسس

زاشی تواس حاصل فسهایید.

اسّیص اش ه س هَا هخدز
نَ ازی اش ه س تصزیر هَا هخدز
عدم استدا ُ اش ٍسهایل تیهص ٍبسًهدُ هثهل تیهغ
اصههال ، ،سههَشى نههال َب ٍ ،سههایل تصزیر ه ٍ
 ..بِ صَزت هشتسک

هٌبع:آهههَش ایشههگیسی اش ایههدش بههسای افههسا
ًَیسٌدُ شّسا اصدْاً ٍ  / ...سال 1391

ز هعههس

نطههس

ازٍهیِ 6-کیلَهتسی جا ُ سلواس جٌب ا ازُ جْا کشاٍزشی هسکص آهَشش

زهاً زاشی

سَاسٍایصز آهَش

سالهت

بِ بیوهازهسکص

