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بھداشتيمعاونت امور 

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھای واگیر



اولین موارد نقص در سیستم ایمنی اکتسابی در تعدادي 1981در سال
.از مردان آمریکایی گزارش شد

.ایدز براي اولین بار تشخیص داده شد1982در سال 
.اپیدمی ایدز در نقاط مختلف جهان گزارش شد1985در سال 

ساله6یک کودك در1366اولین مورد ایدز در ایران در سال 
. گزارش شد

به بعد مواردي که از طریق اعتیاد تزریقی انتقال یافته 1375از سال 
.بودند شناسایی گردیدند 



:  کشورهاي دنیا از لحاظ گسترش ایدز در سه مرحله قرار دارند

که شیوع ایدز در میان گروه هاي پرخطر آنها به کمتر از پنج درصد  کشورهاییاول  گروه 
می رسد و با برنامه ریزي هاي الزم روند رو به کاهش برایشان پیش بینی می شود  

کشورهایی هستند که شیوع ایدز در آنها در گروه هاي پرخطر به پنج درصد گروه دوم 
رسیده و در واقع رشد متمرکزي را پیش رو دارند ولی هنوز این آمار یک درصد کل  

استجمعیت آنها را تشکیل نداده 

کشورهایی هستند که شیوع ایدز در گروههاي پرخطر شان به بیش از پنج  گروه سوم 
.درصد رسیده و آمار مبتالیان آنها بیش از یک درصد کل جمعیت آنها را تشکیل می دهد 



است، بخصوص  یعنی داراي رشد متمرکزي قراردارددر گروه دوم ایران 
در بین مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر اما بر اساس شواهد موجود  
در چند سال اخیر بروز موارد جدید ابتال به علت روابط جنسی نا مطمئن 

رو به افزایش است.



از طریق انتقال خون و فرآورده  هاي خونی: موج اول

با تزریق سرنگ و سوزن مشترك  : موج دوم

از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده رخ داده که  : موج سوم
.هم زنان و هم مردان را تهدید می  کند



آخرین آمار
HIV/ AIDS

و استاندر جهان و ایران



Global summary of the AIDS epidemic2013

35.0 million [33.2 million – 37.2 million]
31.8 million [30.1 million – 33.7 million]
16.0 million [15.2 million – 16.9 million]
3.2 million [2.9 million – 3.5 million]

2.1 million [1.9 million – 2.4 million]
1.9 million [1.7 million – 2.1 million]
240 000 [210 000 – 280 000]

1.5 million [1.4 million – 1.7 million]
1.3 million [1.2 million – 1.5 million]
190 000 [170 000 – 220 000]

Number of people
living with HIV

People newly
infected
with HIV in 2013

AIDS deaths in 2013

Total
Adults

Women
Children (<15 years)

Total
Adults

Children (<15 years)

Total
Adults

Children (<15 years)

2014 epidem
iology core slides



People living with HIV 35.0 million [33.2 million – 37.2 million]

New HIV infections in 2013 2.1 million [1.9 million – 2.4 million]

Deaths due to AIDS in 2013 1.5 million [1.4 million – 1.7 million]

Global estimates for adults and children2013



The ranges around the estimates in this table define the boundaries within which the actual numbers lie, based on the best available information.

Regional HIV and AIDS statistics
and features2013

Adults and children
newly infected with HIV

Adults and children
living with HIV

Adult & child
deaths due to AIDS

Adult prevalence
(15‒49) [%]

TOTAL 35.0 million
[33.2 million – 37.2 million]

2.1 million
[1.9 million – 2.4 million]

1.5 million
[1.4 million – 1.7 million]

0.8%
[0.7% - 0.8%]

Sub-Saharan Africa 24.7 million
[23.5 million – 26.1 million]

1.5 million
[1.3 million – 1.6 million]

1.1 million
[1.0 million – 1.3 million]

4.7%
[4.4% – 4.9%]

Asia and the Pacific 4.8 million
[4.1 million – 5.5 million]

350 000
[250 000 – 510 000]

250 000
[210 000 – 290 000]

0.2%
[0.2% – 0.2%]

Latin America 1.6 million
[1.4 million – 2.1 million]

94 000
[71 000 – 170 000]

47 000
[39 000 – 75 000]

0.4%
[0.4% – 0.6%]

Eastern Europe
and Central Asia

1.1 million
[980 000 – 1.3 million]

110 000
[86 000 – 130 000]

53 000
[43 000 – 69 000]

0.6%
[0.6% – 0.8%]

Middle East
and North Africa

230 000
[160 000 – 330 000]

25 000
[14 000 – 41 000]

15 000
[10 000 – 21 000]

0.1%
[<0.1% – 0.2%]

Caribbean 250 000
[230 000 – 280 000]

12 000
[9400 – 14 000]

11 000
[8300 – 14 000]

1.1%
[0.9% – 1.2%]

Western and Central Europe
and North America

2 300 000
[2.0 million – 3.0 million]

88 000
[44 000 – 160 000]

27 000
[23 000 – 34 000]

0.3%
[0.3% – 0.5%]
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About 6,000 new HIV infections a day in 2013

 About 68% are in Sub Saharan Africa

 About 700 are in children under 15 years of age

 About 5,200 are in adults aged 15 years and older, of whom:
─ almost 47% are among women
─ about 33% are among young people (15-24)



2013 global HIV and AIDS estimates
Children (<15 years)

Children living with HIV 3.2 million [2.9 million – 3.5 million]

New HIV infections in 2013 240 000 [210 000 – 280 000]

Deaths due to AIDS in 2013 190 000 [170 000 – 220 000]



آخرین آمار 
HIV/AIDS
در ایران













:حقایقی که باید مورد توجه قرار گیرد

جهان در اثر تماس جنسی و یا حاملگی، زایمان و شیردهی اتفاق  HIVموارد ابتال به % 75بیش از 1.
.افتاده است

.تعداد زنان آلوده و یا مبتال به ایدز در حال افزایش است2.

در امریکا چهار پنجم زنان آلوده به ویروس ایدز در  . (عمده این افراد در سنین باروري هستند3.
)سنین باروري هستند

امید به زندگی و طول عمر در این گروه افزایش یافته و این افراد مانند سایرین از حق باروري و 4.
.داشتن فرزند برخوردارند



شیوعبهمتعدديفاکتورهايHIVگذارندمیاثر:
ازپیشگیريزمینهدرالزماطالعاتبهدسترسیوعدمآگاهیعدمHIVوعفونتهاي

جنسیراهازمنتقله
جنسیراهازمنتقلههايعفونتبااليشیوع)STI(وسرایتابتالخطرافزایشوHIV

اجتماعیانگبدلیلهاعفونتایندرمانبرايمراجعهوعدم
بهآساندسترسیامکاننبودنوفراهماجتماعیمقبولیتعدممحدود،دسترسی

جامعهدرسطحکاندوم
یاهمسررفتاربرتاثیرگذاشتندرایشانوناتوانیزنانبراياجتماعیپایینجایگاه

جنسیشریک
درجامعهبیسواديبااليدرصد
بعنوانوفقرجنگخانواده،ازدوري،هاجمعیتجابجاییمهاجرت،شهرنشینی،افزایش

نامطلوبواجتماعیاقتصاديشرایطنتایج



پیشگیري از ابتال موارد جدید

: هدف کلی 



آموزش، اطالع رسانی : استراتژی اول

تامین سالمت خون: استراتژی  دوم 

مشاوره و آزمایش داوطلبانھ: استراتژی سوم 

کاھش آسیب:  استراتژی چھارم 

پیشگیری از انتقال جنسی : استراتژی پنجم 

مراقبت و درمان بیماریھای آمیزشی: استراتژی ششم 

و خانواده آنھاHIVمشاوره ،مراقبت و درمان مبتالیان بھ :  استراتژی  ھفتم 

حمایت وتوانمند سازی: استراتژی  ھشتم 

بر قراری نظام مراقبت اپیدمیولوژیک   و مدیریت داده ھا: استراتژی نھم 

تقویت زیر ساخت ھای الزم  : استراتژی دھم  



آخرین آمار 
HIV/AIDS
در استان



تاریخ برحسب جنس در استان تا HIV/AIDSموارد مبتال بھ 
93/7/1

جنس
فوتAIDSمبتال به HIV/AIDSمبتال به 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

31992/1688418298/3مرد

277/9131631/7زن

34610081100185100جمع



و ایدز بر حسب جنس در استانHIVدرصد مبتالیان بھ 
93/7/1تا تاریخ 

9/7

92/1

جنس

زن
مرد



برحسب جنس و سن در استان تا HIV/AIDSموارد مبتال بھ 
93/7/1تاریخ 

جمعزنمردسن
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

4-00013/810/3
14-5000000
24-153611/3622/24212/2
34-2515548/61140/716648
44-359429/5518/59928/6

54-45257/8414/8298/3

64-5582/50082/3

10/30010/3به باال65

جمع
31910027100346100

31927346جمع کل



و ایدز بر حسب راه انتقال در استان تا HIVدرصد مبتالیان بھ 
93/7/1تاریخ 

%10.5

1/5%
3/%

2/15%
تزریقیdاعتیاد

آمیزشی

dھایdفراوردهdوdخون
خونی

کودکdبهdمادر

نامشخص

72.5%



جنس

خون و فراورده ھای آمیزشیاعتیاد تزریقی
جمعنامشخصمادر بھ کودکخونی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

%31992/1%005298%5100%1644/4%24698مرد

%279/7%12%001100%2055/6%52زن

2511003610051001053100346100جمع

تاریختااستاندرانتقالراهوسنبرحسبHIV/AIDSبهمبتالموارد
93/7/1
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