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 ویآیاچ
ھا از سوی پزشک مسئول حفاظت در اطالعات بيماران، حقوق و مقررات الزم االجراء برگه حفاظت در برابر اشاعه بيماری

 ھای مسریبرابر اشاعه بيماری
 

 ايد؟چرا اين اطالعات را دريافت نموده
وی، نحوه آیھايی درباره اچوی آلوده شده و يا اين ظن وجود دارد که آلوده شده باشيد. در اين برگه آگاھیآیبه اچ شما

 درمان آن و آنچه خود شما بايد انجام دھيد، وجود دارد.
 
 وی چيست؟آیاچ
امروزه داروھايی وجود دارد، که در دھد. سی است که سيستم ايمنی بدن شما را تحت تاثير قرار میووی ويرآیاچ

 کندصورتی که بشکل درست از آنھا استفاده شود، ميزان ويروس موجود در بدن را کاھش داده و اين امکان را فراھم می
وی بتواند يک زندگی طوالنی و خوب داشته باشد. اگر داروھا بشکل درست استفاده شوند، خطر آیکه فرد آلوده به اچ

 يابد بلکه حتیوی بھبود نمیآیيک عفونت ايجاد شده توسط اچوی به ديگران بسيار کم خواھد بود. آیچسرايت دادن ا
عليرغم يک درمان موثر، اين ويروس در بدن باقی خواھد ماند. اگر فرد مبتال به اين عفونت مورد درمان قرار نگيرد، 

ھای غيرعادی يا سرطان منجر ين عارضه به عفونتشود و ممکن است اسيستم ايمنی بدن او پس از مدتی تضعيف می
وی دارند ھرگز به بيماری ايدز مبتال آیشود. بيشتر افرادی که امروزه اچشود. اين وضعيت انتھايی ايدز ناميده می

 نخواھند شد.
 
 وی چگونه سرايت می کند؟آیاچ

امل آميزش واژنی، آميزش مقعدی و در بعضی وی دارند از طريق آميزش جنسی بدون محافظ، شآیبيشتر افرادی که اچ
تواند از طريق وی میآیوی شديداً ناقل آلودگی است و اچآیاند. خون فرد دارای اچموارد آميزش دھانی، آلوده شده

انتقال خون، نيش سوزن، و يا استفاده مشترک از وسايل تزريق، از فردی به فرد ديگر منتقل شود. خطر سرايت ھمچنين 
وی در تماس با غشاء مخاطی در چشم، بينی، دھان و يا زخم پوستی قرار گيرد، آیواردی که خون آلوده به اچدر م

دھد، اما اين خطر را کامال برطرف وی خطر سرايت را بشدت کاھش میآیوجود دارد. يک درمان مناسب در برابر اچ
بارداری، زايمان يا شيردھی منتقل شود. اگر عفونت تواند از طريق مادر به فرزند در طول وی میآیکند. اچنمی
ھای موجود برای انتقال بيماری به کودک را از توان تقريبا تمامی ريسکوی مادر تشخيص داده شده باشد، میآیاچ

 طريق استفاده از دارو و پرھيز از شيردادن، برطرف نمود.
 

 يابد؟ وی سرايت نمیآیچه زمانی اچ
شود. اشک، ادرار، مدفوع، استفراغ يا آب بينی که در آن خون وجود کردن منتقل نمیدر آغوش گرفتن، بوسيدن و يا نوازش وی از طريقآیاچ

 کند. نداشته باشد ھم ناقل آلودگی نيست. خونی که بر روی پوست سالم و بدون زخم بريزد ھم خطر سرايت ايجاد نمی
 

 حقوق 
وی آیھا، مراجعه به مراکز پذيرش و درمان اچھای واگيردار، انجام آزمايشبراساس قانون محافظت از سرايت بيماری

 رايگان است. 
شما ھمچنين برای برخورد با اين بيماری حق دريافت پشتيبانی روانشناسی و اجتماعی را داريد.  پزشک شما بايستی به 

وی آیان در معرض آلودگی، مشاوره دھد. با شما نبايد بدليل آنکه با آلودگی اچشما برای پرھيز از قراردادن ديگر
وی مشمول قانون حمايت در برابر تبعيض در چارچوپ تبعيض آیکنيد رفتاری بدتر از ديگران بشود. اچزندگی می

 شود.بدليل کم توانی، می
 

 ايفای وظايف شغلی
 شود.ر تحصيالت يا وظايف شغلی فرد نمیوی منجر به محدوديت دآیمعموالً عفونت اچ

 
 بارداری و شيردھی

شود. بانوان دارای به شما برای بارداری خود/ ھمسرتان با حداقل ريسک انتقال آلودگی به فرزند و ھمسرتان، کمک می
 وی نبايستی شير بدھند.آیاچ
 

 ویآیکودکان دارای اچ
بمرور اطالعات مربوط به حفاظت در برابر سرايت، مناسب والدين/ سرپرست و کودک از سوی پزشک معالج خود 

وی بھمان ميزان حق برخورداری از کودکياری و مدرسه را دارند که آیکنند. کودکان دارای اچسن خود را دريافت می
زشک يا پای داشته باشند که بايد تامين شود. پزشک معالج کودکان ديگر از آن برخوردارند اما ممکن است نيازھای ويژه
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تواند در صورت رضايت والدين/سرپرست به کودکستان اطالعات ھای مسری میدر برابر بيماری حافظتمسئول م
 يابد.کند، مرکز بھداشت مدرسه از اين امر اطالع میالزم را بدھد.  ھنگامی که کودک مدرسه را شروع می

 
 کاندوم در ھنگام آميزش واژنی، مقعدی و دھانی

ھای جنسی قابل سرايت می باشد و بايستی ھمواره در تمام طول آميزش مورد استفاده وی و ديگر بيماریآیکاندوم محافظ خوبی در برابر اچ
ھای زنانه ھم موثر باشد اما اين روش ھنوز از نظر علمی مورد ارزيابی قرار نگرفته است. ھای واژنی/کاندومقرار گيرد. امکان دارد که کاندوم

وی آیالمقدور ريسک سرايت اچحتی در طول يک درمان مناسب ھم بايستی از کاندوم در آميزش جنسی مقعدی و واژنی برای کاھش حتی
  استفاده شود. 

 
 گيرانهدرمان دارويی پيش

ن با خون شما و يا روشی اگر شما از طريق رابطه جنسی که در آن از کاندوم برای حفاظت استفاده نشده، و يا از طريق در تماس قرار گرفت
) داده postexpositionsprofylax) PEPديگر، فردی را آلوده نموده باشيد، اين امکان وجود دارد که به او داروھای پيشگيرانه موسوم به 

 شود.  اين امر بايستی در اسرع وقت آغاز شود. با پزشک معالج خود يا کلينيک عفونی/کشيک در اسرع وقت تماس بگيريد.
 
 دگيری آلودگیر

وی دارند بسيار اھميت دارد تا اين افراد تحت درمان قرارگرفته و اين عفونت به افراد ديگر آیپيداکردن افرادی که اچ
ممکن  اند و يا چه کسانیوی داريد بايستی تعريف کنيد چه کسی يا کسانی شما را آلوده نمودهآیسرايت پيدا نکند. اگر اچ

تواند شامل افرادی شود که با آنھا آميزش جنسی يا ديگر ارتباطات اين امر میاست از طريق شما آلوده شده باشند.  
ايد و در بعضی موارد افراد خانواده.  ايد، افرادی که با آنھا بطور مشترک از وسايل تزريق استفاده نمودهجنسی داشته

دھد.  مطالبی که ی را انجام میاين پزشک معالج شما، مددکار اجتماعی يا پرستار بخش پذيرش است که ردگيری آلودگ
برای مسئول ردگيری آلودگی بيان می نماييد محرمانه است (مشمول رازداری است). افرادی که در مورد آنھا گفتگو می 

 نماييد از ھويت شما باخبر نخواھند شد.  به آنھا تنھا اطالع داده خواھد شد که بايستی خود را تست کنند. 
 
 ن ماده ناقل آلودگی تلقی گرددخون ھميشه بايد بعنوا 

 کسی که در ھنگام تعويض پانسمان زخم يا موارد مشابه، با خون شما در تماس قرار می گيرد بايستی از دستکش استفاده کند. 
 ھا را می توان در ماشين لباسشويی بندی شوند. لباسلوازم آلوده به خون بايستی پيش از دور انداختن بسته

 شست. 
  اگر خون شما وارد چشم، بينی يا دھان کسی شد، بايستی بالدرنگ با آب شستشو داده شود. بايستی به فرد

وی آلوده است و او بايد در اسرع وقت با پزشک معالج شما يا کلينيک آیمزبور اطالع دھيد که خون شما به اچ
 ھای عفونی/کشيک تماس بگيرد. بيماری

 
 يستی دنبال کنيد تا آلودگی به فرد ديگری سرايت نکنداالجرايی که بامقررات الزم

ھای مسری، يک بيماری خطرناک برای عموم است.  شما وی براساس قانون حفاظت در برابر اشاعه بيماریآیاچ
 موظفيد که از انتقال اين آلودگی از خود به فردی ديگر جلوگيری کنيد. اگر خطر سرايت بوجود بيايد بايستی فرد ديگر را

از بيماری خود مطلع نماييد. در زير ليستی از مقررات الزم االجرا برای جلوگيری از سرايت آلودگی، براساس 
وی آیھايی که در قانون به آنھا اشاره شده، مطرح می شود. بيشتر اين مقررات در مورد ھمه افراد دارای اچزمينه

مکن است با زمان تغيير کند.  اين پزشک شماست که در کند و برخی ديگر بستگی به وضعيت شما داشته و مصدق می
 گيرد.االجرای زير که شما بايستی مراعات کنيد، تصميم میمورد مقررات الزم

 
 آورد. ھايی در زمينه کار يا مشارکت در فعاليت ھای ديگری که خطر اشاعه آلودگی را بوجود میمحدوديت .1
 شما نبايد مبادرت به اھداء خون، ارگان يا بافت بدن جھت انتقال به ديگران نماييد.  .2
کنيد، نبايد اجازه دھيد ديگران از ھای طبی استفاده میاگر از آمپول/ سرنگ/ ديگر وسايل تزريق برای استفاده .3

 آنھا استفاده کنند.  
4.  
يد، نبايد اجازه دھيد ديگران از آنھا استفاده کنند.  کناگر از آمپول/ سرنگ برای تزريق مواد مخدر استفاده می .5

ھمچنين نبايد از ظرف مشترکی برای مخلوط کردن موادمخدر استفاده کنيد.  ھمه ابزار تزريق بايستی بنحوی 
 آوری و دور انداخته شوند که خطر سرايت آلودگی به ديگران را در پی نداشته باشد. جمع

کنيد که در آن احتماالً کارکنان در تماس با خون شما ی يا درمانی مراجعه میھنگامی که به مراکز دندانپزشک .6
گيرند، بعنوان مثال نمونه گيری برای آزمايش يا عمل جراحی، بايستی اطالع دھيد که خون شما آلوده قرار می

 است.
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 ز ابزار تيز بوده وکردن گوش يا اقداماتی ديگر که مستلزم استفاده اخواھيد تتو (خالکوبی)، سوراخاگر می .7
کاری بدن) انجام دھيد، بايد قبل از آغاز ممکن است با خونريزی ھمراه شود، بعنوان نمونه: پيرسينگ (سوراخ

 داريد. » آلودگی خونی«کار، اطالع دھيد که يک 
به شريک جنسی خود ، باشدوی میآیشما بايستی قبل از يک تماس جنسی که دربرگيرنده خطر انتقال اچ .8

ھای جنسی دھانی، واژنی يا وی آلوده ھستيد.  اين خطر انتقال در ھمه انواع آميزشآیع دھيد که به اچاطال
خواھيد از ھا ممکن است پاره شوند، شما بايستی حتی زمانی که میمقعدی وجود دارد. از آنجايی که کاندوم

ھای جنسی که در آن آلت بايستی در آميزششما  وی خود اطالع رسانی کنيد.آیاچکاندوم استفاده کنيد در مورد 
گيرد، از کاندوم استفاده کنيد. در ديگر ارتباطات جنسی تناسلی مرد در واژن، راست روده يا دھان قرار می

بايستی کاندوم واژنی/ کاندوم زنانه استفاده شود. حتی درصورتی که تحت يک درمان مناسب ھستيد ھم بايد در 
 عدی از کاندوم استفاده نماييد.ھنگام آميزش واژنی و مق

 تراشی يا مسواک استفاده کنيد.شما نبايد بطور مشترک با ديگران از لوازم بھداشت فردی مانند تيغ ريش .9
 شما بايستی در مواردی که توسط پزشک معالج شما ضروری تشخيص داده شود، به مالقات مجدد بياييد.  .10

 
رسد، می توانيد با پزشک مسئول شده که از نظر شما نادرست بنظر میاالجرايی تعيين اگر برای شما مقررات الزم

  ھای مسری در شورای بھداری استانی خود تماس بگيريد.محافظت در برابر اشاعه بيماری
 
 


