
 

 

 HIV/AIDS: چىد اصطالح رایج درمًرد 

وارد بدن فرد شده ولي عالیم بیماري ظاهر نشده ( HIVویروس نقص ایمنی انسان )ویروس  مرحله اي است كه  :HIVعفونت 

 .است . در این مرحله فرد آلوده كننده است 

در این مرحله نیز فرد  شده استمرحله اي است كه عالیم بیماري ظاهر  :يا سندرم نقص ايمنی اکتسابی بيماري ايدز

 آلوده كننده است .

 شايعترين راه های انتقال بيماری عبارتنداز:  

 HIV)بدون استفاده از کاندوم( با فرد آلوده به الؾ ( تماس جنسی محافظت نشده 

  از طریق خون و فرآورده های خونی آلودهب ( 

 به جنین HIVاز مادرآلوده به ویروس ج ( 

 : از عبارتند HIV/AIDSبيماری  بالينیچهار مرحله 

تهوع و  –سردرد  -درد مفاصل  –درد عضالني  –ضعؾ  –فارنژیت  –راش جلدي  -خستگي -تب :عفونت حاد اوليهالؾ(  
 هفته طول می کشد و خود به خود بهبود می یابد. 1-3این مرحله  از عالئم این مرحله می باشند. استفراغ

، یا االیزای نسل چهارم عفونت، با وجود ظهور آنتی بادی های اختصاصی در آزمون به روش وسترن بالتپس از  هفته 2-8توجه: 
 ، اطالق می شود.دوره پنجرههمچنان منفی است به این مرحله،  ی نسل سومآزمون االیزا

سال طول می  8-11در طول این دوره فرد از نظر بالینی ممکن است کامال بدون عالمت باشد. این دوره  :عفونت بدون عالمتب ( 
  کشد.

 –كاندیدیازیس دهاني  –لنفادنوپاتي منتشر پایدار  –خستگي زودرس  –اختالالت خلقي  –اضطراب ر: عفونت عالمت داج ( 
از عالئم این دوره می باشند.ضایعات پوستي   

  ايمنی پيش رفته همراه با ابتال به انواع عفونتهای فرصت طلب و سرطانهانقص د ( 

این مراحل بسته به سیستم ایمنی شخص ، دفعات مواجهه با ویروس و تحت مراقبت و درمان قرار گرفتن می تواند از دو سال تا هفده  
 سال متؽیر باشد .

 : HIVتشخيص عفونت  

 HIVیا استفاده از رپید تست تشخیصی  ELISAبه روش  HIVیافتن آنتي بادي هاي ضد تست اوليه:

 یا دو مورد الیزای نسل چهارم از دو کارخانه مختلؾ استفاده کرد.  Western Blotآزمون  می توان از براي تاییدو

 

 شامل موارد ذيل می باشند:اين بيماری  خطر در معرضهای گروه 

 ، افراد دارای روابط جنسی محافظت نشده (ی به دلیل استفاده از سرنگ مشترکتزریقالؾ ( افراد دارای رفتارهای پرخطر ) معتادین 

 و ؼیره ( Niddle stickب ( پرسنل بهداشتی درمانی بعلت احتمال مواجهه شؽلی ) تماس با خون آلوده ،  

 ج ( نوزادان مادران باردار آلوده به ویروس ایدز 



 

 

 :دشًومی  مىتقل طرق زیرایدز از  عامل بیماری  يیريس

 تماسهای عادی مثل دست دادن ،روبوسی کردن،کار کردن ، هم صحبت شدن و ........ -1

 حمام عمومی ،استخر و توالت -2

 عطسه و سرفه -3

 نیش حشرات -4

 :از بیماری ایدز راٌ های پیشگیریمهمتریه 

 استفاده از کاندوم ؼیر مطمئن، رابطه جنسی داشتندر صورت  -1

 مثل تیػ، سوزن خالکوبی، تاتو وؼیره مشترک مشترک، وسایل نوک تیز و برندهعدم استفاده از وسایل تزریق  -2

داشتن اطالعات کلی در مورد نحوه انتقال و راههای پیشگیری از ابتال به این لذا یک بیماری رفتاری می باشد  HIV / AIDSبیماری 

برای ای مشاوره خدمات ودیتی برای دریافت و محد می باشدبیماری برای عموم مردم به خصوص نوجوانان و جوانان ضرووری 

افراد جامعه در این زمینه وجود ندارد ، ولی افراد دارای رفتارهای پرخطر ) جنسی ، اعتیاد تزریقی ، مصرؾ داروهای روانگردان 

 .های الزم دارند ه و انجام آزمایشو مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه و ؼیره ( نیاز اساسی به مشاور

بهترین کار مراجعه به مرکز مشاوره و مراقبت از بیماری  HIV/AIDSدر صورت شک به ابتالء یا داشتن هرگونه سوال در مورد 

پيشگيرانه، مشاوره ای، خدمات می ماند و ارائه کلیه  کامال محرمانهدراین مراکز تمامی اطالعات مراجعین  های رفتاری است.

 می باشد. بهداشتی و درمانی رايگانمراقبتی، 

 :97پايان سال تا  کشوردر  HIV/AIDSآخرين آمار 

 نفر می باشد. 35651در کشور  HIV، تعداد موارد آلوده به ویروس 1336تا پایان سال  -

 در کشور فوت نموده اند.  HIV/AIDSنفر از موارد   13233، تعداد 1336سال تا پایان  -

 .درصد کل مبتالیان( هستند 55سال )حدود  21- 45ه سنی درگیر، بیشترین گرو -

 

 :1/7/97در استان تا تاريخ  HIV/AIDSآخرين آمار 

 نفر می باشد. 425در استان،   HIVتا اول مهر ماه سال جاری، تعداد موارد آلوده به ویروس  -

 در استان، فوت نموده اند.  HIV/AIDSنفر از موارد  236اول مهر ماه سال جاری، تعداد  تا -

 درصد کل مبتالیان( هستند. 61سال )حدود  21- 45درگیر،  گروه سنیبیشترین  -

     

  



 

 

 1/7/96بر حسب راه انتقال در استان تا تاریخ  HIV/AIDSموارد درصد 

   

 

  

68% 

14% 

1% 

1% 

16% 

 اعتیاد تزریقی

 رابطه جنسی

 خون و فراورده های خونی

 مادر به کودک

 نامشخص



 

 

 آدرس ي شمارٌ تلفه مراکس ي پایگاههای مشايرٌ  بیماریهای رفتاری در سطح استان آذربایجان غربی

بیماری ٌای رفتاری مشاَري /پایگايآدرس مرکز شٍرستان  شماري تماس 

طثقَ هیاًی -6هرکس تِذاشتی درهاًی شوارٍ  -خیاتاى کاشاًی  ارَمیً  45544557446 

هرکس تِذاشتی درهاًی شِذا –پشت ًیرّگاٍ  -خیاتاى تاتاساعی  ارَمیً  45543767713 

هرکس تِذاشتی درهاًی ایثار -ًرسیذٍ تَ پارک تخن هرغی -سَ راُی ایثار ارَمیً  45544454747 

هرکس تِیاری ساتق-جٌة پارک هرین  -هیذاى شِیذ فِویذٍ  -خرداد 51تلْار  خُی  45547567994 

یکهرکس تِذاشتی درهاًی شوارٍ  - هذرشخیاتاى  میاودَآب  56443157 455  

هرکس تِذاشتی درهاًی صالح الذیي ایْتی  –چِارراٍ آزادی  مٍاباد  53333475 455  

ستاد هرکس تِذاشت شِرستاى -اتتذای خیاتاى  سردارعسیس خاى هکری  -کورتٌذی  بُکان  45557345474 

هرکس تِذاشتی درهاًی شِیذ تِشتی -تقاطع هذرش -خیاتاى چوراى سلماس  45546355451 

جٌة پارک شِیذ فِویذٍ -خیاتاى خْاجَ ًصیر –تلْار هذرش  ماکُ  40040442240 

درهاًی شوارٍ یک شِریهرکس تِذاشتی  -خیاتاى پسشک پیراوشٍر  40000444444 

هرکس تِذاشتی درهاًی شوارٍ یک شِری -خیاتاى ّلیعصر وقدي  40047444444 

جٌة تیوارستاى ًثی اکرم –تلْار اًقالب  اشىُیً  00444440-400  

جٌة تیوارستاى اهام خویٌی -تلْار کشاّرز –خیاتاى اهام  پلدشت  40424444-400  

رّترّی هسجذ ّلیعصر –خیاتاى اًقالب  تکاب  07744444-400  

رّترّی تیوَ تاهیي اجتواعی –هیذاى شاٍ اسواعیل  چالدران  40447424-400  

400-44442477 هیذاى اًقالب چایپاري  

400-00444444 تلْار ُفت تیر سردشت  

هحلَ قسل ًاّ –خیاتاى شِیذ ّاحذی  شاٌیه دژ  04444424-400  

400-40444470 هیذاى ساعت شُط  

 


