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سایت بھداشت محیط ایران
www.iehe.ir



2

ایدز و HIVعفونت 

HIV می ایدز بیماري سبب که است ویروسی نام 
شود

  و  دهش  متالشی بدن ایمنی سیستم ، بیماري این در 
  عانوا از بعضی و مرگبار هاي عفونت ایجاد موجب

.شود می ها سرطان
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•AIDSتمسیس نقص اکتسابی سندرم  یعنی 
  ایمنی

•Acquired :زمینه و شود می کسب که چیزي  
ندارد ژنتیکی

•Immune :ريبیما مقابل در محافظت یا ایمنی

•Deficiency : نقص ، فقدان

•Syndrome : و عالیم از اي مجموعه سندرم 
  بیماري نمایانگر هم روي  که  است  مشکالت
هستند مشخصی

Www.iehe.ir



4

ان  نحوه انتقال ویروس نقص ایمنی انس

رد  انتقال  ویروس از طریق برخی از ترشحات بدن ف•
،  خون: آلوده به ویروس به فرد سالم دیگر مانند 

منی و ترشحات مجراي تناسلی زنان 
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HIVنحوه بیماریزایی ویروس 

  نام  به خونی هاي سلول از خاصی نوع ویروس این•

TCell  کند می تخریب را

  بدن دفاعی سیستم مهم بسیار جزء T هاي سلول•
 ییها میکروب یا خارجی مواد توانند می که هستند

  ار آنها و دهند تشخیص ، شوند می بدن وارد که را
 اردو دوباره میکروب یا ماده آن اگر و ببرند بین از

 ایمنی پاسخ و بیاورند بخاطر را آنها ، شد بدن
بدهند نشان را شدیدتري
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)ادامه( HIVنحوه بیماریزایی ویروس 

 در موجود ویروس مقدار به T هاي سلول تخریب میزان•
. دارد بستگی بیمار بدن

 انواع هب ابتال مستعد فرد ایمنی سیستم تضعیف اثر در•
.شود می ها سرطان و ها عفونت

 عالیم بروز از قبل ها مدت ها ویروس به آلودگی معموال•
  ای کمون دوره که زمانی فاصله این . دهد می روي بیماري
 است غیرمت ایدز بیماري در ، شود می گفته بیماري نهفتگی

.کشد می طول سال 10 متوسط طور به و
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  فرد سالمتی سطح نظیر متعددي عوامل به زمان این•
دارد بستگی سالمتی به مربوط رفتارهاي و

. است انتقال قابل بیماري ، نهفتگی مرحله در•

 بیماري بروز و ویروس به آلودگی مرحله از گذر•
  موارد %25 در ، سال 5 از پس موارد %25 در ایدز،
    سال 20 از پس موارد %25 در و سال 10 از پس
 مدت این نیز  موارد  درصد %25 در و دهد می رخ

  ایدز همان HIV عفونت این بنابر. است نامعلوم
. نیست
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HIVعالیم آلودگی به ویروس 

  اهرظ به ویروس به آلوده فرد ، بیماري نهفتگی دوره در•
. رسد می نظر به سالم

 بیماري ، ویروس با اولیه عفونت از بعد موارد %70 در•
  هايدرد سردرد، ، تب صورت به که کند می بروز خفیفی

  دغد و خارش بدون پوستی  بثورات گلودرد، ، عضالنی
.باشد می متورم لنفاوي

 ومشابه مالیم اولیه عفونت بیشترموارد،عالیم•
  نمی ادهد تشخیص که  باشد می آنفلوآنزا یا  سرماخوردگی

  .شود
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عالیم بیماري ایدز

) بدن وزن %10 از بیش ( سریع وزن کاهش–

  اهم یک از بیش تب یا و شونده تکرار هاي تب–

شبانه فراوان تعریق–

  توجیه قابل غیر و شدید خستگی و ضعف–

  زیر ای ران کشاله ، گردن در برجسته لنفاوي غدد–
 بغل

دباش کشیده طول ماه یک از بیش که اسهالی–
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)ادامه (عالیم بیماري ایدز

  اخلد ، زبان روي غیرعادي هاي لکه یا سفید نقاط–
گلو در یا دهان

  ماه یک از بیش مداوم سرفه یا ریه عفونت–

  بنفش یا صورتی ، اي قهوه ، قرمز هاي لکه–
    یبین دهان داخل ) پوست زیر یا( پوست برروي

  ها پلک یا

  سایر یا و افسردگی ، حافظه دادن دست از–
  عصبی اختالالت

Www.iehe.ir



11

  این از یک هر وجود که داشت توجه باید
  مین ایدز به ابتال نشانه قطع طور به عالیم
باشد

  نظر از آزمایش ، عفونت تشخیص راه تنها

باشد می HIV ویروس
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HIVراه هاي انتقال ویروس 

:شایع ترین راه هاي انتقال عبارتند از

رابطه جنسی با فرد آلوده به ویروس•

استفاده از سرنگ مشترك•

ا از  از راه مادر آلوده به کودك قبل یا هنگام تولد و ی•
طریق شیر دادن پس از تولد

دریافت خون یا محصوالت خونی آلوده به ویروس•

پیوند اعضاء از افراد آلوده به ویروس •
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)  ادامه(  HIVراه هاي انتقال ویروس 

  جدار ، روده راست یا مقعد جدار ، ورید طریق از•
 و ،دهان تناسلی آلت مجراي ، رحم دهانه یا واژن
   و ) بینی داخل یا چشم مثل( مخاطی غشاهاي سایر

ها بریدگی و ها زخم طریق از یا

 سالم نز به آلوده مرد از انتقال احتمال  بودن بیشتر•
  بطهرا در سالم مرد به آلوده زن از انتقال به نسبت
 جنسی
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)ادامه(  HIVراه هاي انتقال ویروس 

 نقش نیز آمیزشی هاي بیماري سایر به همزمان ابتالي•
دارد ویروس سرایت در اي کننده تعیین

  هاي فرآورده و خون واسطه به ویروس سرایت خطر•
است زیاد بسیار ندیده حرارت خونی

 لیو است ویروس برابر در موثر سد یک سالم پوست•
 سویرو زیاد مقدار با تماس و دیدگی آسیب درصورت

  ...و هآلود تیغ ، آلوده سوزن فرورفتن ، خالکوبی مثل

دارد وجود سرایت امکان
Www.iehe.ir
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)ادامه(  HIVراه هاي انتقال ویروس 

 اخسور ، حجامت ، دندانپزشکی ، پزشکی اقدامات•
گوش کردن

 داخلی سطح مانند مخاطی سطوح تماس صورت در•
 فاعید سطح فاقد که تناسلی دستگاه و دهان ، چشم

آلوده ترشحات یا خون با است پوست

Www.iehe.ir



17
Www.iehe.ir



18

HIV از طرق زیرانتقال نمی یابد

دست دادن  •

بوسیدن ،در آغوش گرفتن •

تماس هاي معمولی روزانه•

سرفه کردن ، عطسه کردن •

خون دادن  •

ام استفاده از توالت عمومی یا استخرهاي شنا، حم•
...و
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ركاستفاده از رختخواب مشترك ، ظروف و غذاي مشت•

نیش پشه یا سایر حشرات و حیوانات  •

HIV/AIDSبازي کردن با نوزاد یا کودك مبتال به •

صول  مراقبت از بیمار مبتال به ایدز، درصورت رعایت ا•

بهداشتی

ه  مراقبت ازکودکان هنگامی که بزرگسال مبتال ب•
ویروس یا ایدزاست

HIV ادامه(از طرق زیرانتقال نمی یابد(
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گروه هاي در معرض خطر 

افرادي که تماس جنسی محافظت نشده خارج از •
روابط زناشویی  دارند

مردان همجنس باز•

  معتادین تزریقی که از سرنگ و سوزن مشترك•
استفاده  می کنند

خون یا فرآورده هاي   1370کسانی که قبل از سال •
خونی دریافت کرده اند

آلوده    افرادي که در تماس شغلی با اشیاي نوك تیز•
با احتمال سوراخ شدن پوست هستند

Www.iehe.ir



21

)ادامه (گروه هاي در معرض خطر

دارند قرار پرخطر هاي گروه از یک هر در که کسانی  همسران•

  و خون به مربوط هاي آزمایش با که آزمایشگاهی پرسنل•

دارند سروکار خونگیري

... و دندانپزشکان ، جراحان ، پرستاران ، پزشکان•

  آرایشگران مثل آلوده اشیاء با تماس در مشاغل یا اشخاص•

بیمارستانی زباله دفع و انهدام ، درامرگردآوري دخیل افراد•
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HIVتشخیص آلودگی به 

خون آزمایش طریق ازHIV عفونت تشخیص•

  تا هفته2 بین پادتن پیدایش و ویروس با عفونت بین فاصله•
 دوره( کشد می طول )روز 25 متوسط طور به ( ماه 16

  .)پنجره

  ولی اند شده دچارعفونت دارند قرار دوره این در که افرادي•
 تکرار را آزمایش بعد ماه 3 باید که است منفی آنها آزمایش

. کنند

 دیگري آزمایش تشخیص تایید براي بود مثبت آزمایش اگر•

.شود انجام باید
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HIVفواید تشخیص زود هنگام عفونت با 

به تاخیر انداختن پیشرفت بیماري  •

پیشگیري از عفونت هاي فرصت طلب  •

حفظ سالمتی بیمار از طریق آموزش و مشاوره •

امید براي درمان •

شناسایی تغییرات همه گیري در سطح جامعه  •

ایجاد فرصت تاثیر مثبت از سوي پزشکان  •
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HIV /AIDSراه هاي پیشگیري از 

نی  پایبندي به اصول اخالقی و خانواده و باورهاي دی•
و اجتناب از بی بندوباري هاي جنسی 

پیشگیري از انتقال از طریق خون  •

ی  پوستپیشگیري از انتقال عفونت از طریق بریدگ•

پیشگیري از انتقال حوالی تولد  •
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 تاکنون درمان قطعی براي بیماري ایدز دریافت     
ان  داروهاي ضد ویروس کنونی تنها زم. نشده است 

ري ایدز  پیشرفت آلودگی به ویروس ، به سمت بیما

.را طوالنی تر می کنند
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زندگی با ایدز 

 تقویت زیر هاي روش از استفاده با خودرا بدن بکوشید
:نمایید

دراتکربوهی و ،ویتامین پروتئین از سرشار غذایی رژیم•

  منظم خواب و بدنی فعالیت•

  شغلی فعالیت و کار تداوم•

دار معنی هاي فعالیت و کار با خود کردن سرگرم•

عاطفی و بدنی هیجان گونه هر از اجتناب•

وفامیل دوستان با معاشرت•

خود تشخیص و بیماري مورد در صحبت•
Www.iehe.ir
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)ادامه(زندگی با ایدز

استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت•

راقبتیاستفاده از خدمات پزشکی و پیگیري توصیه هاي م•

کاهش فشارهاي روانی با شناسایی عوامل استرس زا•

عدم استعمال دخانیات و الکل  •

مراقبت وپیشگیري از ابتال به عفونت ها•

مشاوره قبل از تصمیم به حاملگی  •

خودداري از استفاده از داروهاي غیر مجاز•

خودداري از انزوا•
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HIV/AIDSحقوق فرد مبتال به 

عدم تبعیض و تساوي در برابر قانون  •

بهداشت •

زندگی خصوصی•

کارو اشتغال•

امنیت اجتماعی  •

دسترسی به آموزش  •

ازدواج و تشکیل خانواده•

نسانیمحافظت در برابر ظلم ،رفتار تحقیر کننده یا غیرا•

برخورداري از همه حقوق کودك •
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HIVاهداف انجام مشاوره و آزمایش 

 اريرفت استمرار و درایجاد غیرآلوده افراد به کمک•
دهد کاهش را شدن آلوده احتمال که

  از جلوگیري براي ویروس به آلوده افراد به کمک•
  از دهاستفا امکان نیز و دیگران به عفونت انتقال

  به بیماري ازپیشرفت قبل پزشکی هاي مراقبت
.روانشناختی حمایت ارایه و ایدز سمت

  رديف مسئولیت احساس افزایش باعث حمایت این•
 دگیزن سبک تغییر و جدید اطالعات پذیرش براي

 گردد می
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Global estimates for adult and 
children-2010

• People living with HIV/AIDS 34.00(31.6-35.2)

• Newly infection                    2.7(2.4-2.9)

• Number of death                  1.8(1.6-1.9)

30
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Global prevalence
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Number of people newly infected with 
HIV

Www.iehe.ir



National facts and figures

Recent estimation ~93000

Registered HIV 
positives

24290

Registered HIV 
advanced disease

3455

Registered Death 4722Www.iehe.ir



Distribution of HIV/AIDS Reported in I.R.Iran
by Sex and Transmission mode

Www.iehe.ir



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

female male Female Moving Average

HIV/AIDS Case detection trend by sex 
(1986-2009)  

Www.iehe.ir



National facts and figures

Recent estimation 
(2009) 

~4588

Registered HIV 
positives

373

Registered HIV 
advanced disease

49

Registered Death 126Www.iehe.ir
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با تشکر از توجھ شما 40
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