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ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣورد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اچ آی وی
اچ آی وی ﭼﯿﺴﺖ؟
اچ آی وی ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری وﯾروﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺟﻧﺳﯽ ،ﺧون آﻟوده و از ﻣﺎدر ﺑﮫ ﮐودک ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .ﺑدون
ﺗداوی ،اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺷدت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺧواھد ﺷد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری درﺻورت ﻋدم ﺗداوی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷد .اچ ای وی در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﯾوع ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ
ﺷﺎﯾﻊ ﺗر اﺳت.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ اچ آی وی ﺑدھم؟
اﮔر اھل ﮐﺷوری ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﯾزان ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری زﯾﺎد اﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ راﯾﮕﺎن اچ ای وی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺗﺳت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت .اﮔر در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑوده اﯾد ﮐﮫ درﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری اچ آی وی ﻗرار داﺷﺗﯾد )ﺑﮫ ﺑﺧش
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ اچ آی وی ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوم؟ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش راﯾﮕﺎن اچ آی وی ،درﺧواﺳت دھﯾد.
ﺑﺎ ﺗﺪاوی ﻣﻮﺛﺮی ﮐﮫ اﻣﺮوزه اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اچ آی وی ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ،ﺑﮫ ﻣﺪت
طﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اطﻼع از اﺑﺘﻼی ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری اچ آی وی ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ
اطﻼع از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺪاوی را ھﺮﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد .آﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری اچ آی وی ،ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد.

اچ ای وی ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟
اچ آی وی در ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻓﺮد آﻟﻮده ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ،راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و از
طﺮﯾﻖ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه از راه واژن /ﻣﻘﻌﺪ رخ ﻣﯽ دھﺪ .راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اچ آی وی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اچ ای وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮓ ،ﺳﻮزن ﻣﺸﺘﺮک و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی روی ﺧﻮن اھﺪاء ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اچ ای
وی در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺧﻮن ﺑﺎ ﻏﺸﺎء ھﺎی ﻣﺨﺎطﯽ ﯾﺎ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺎدر ﺑﮫ ﮐﻮدک در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدھﯽ ﺣﺪود  ٣٠درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺪاوی زن ﺑﺎردار و
ﮐﻮدک در اوﻟﯿﻦ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ زﯾﺮ  ١درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﮫ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﻧﺮوژ ﯾﮏ
آزﻣﺎﯾﺶ راﯾﮕﺎن اچ آی وی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی  HIVﭼﯾﺳت؟
اﮐﺛر اﻓراد آﻟوده ﺑﮫ اچ آی وی در ﭼﻧد ﺳﺎل اول ﻋﻼﺋم اﻧدﮐﯽ دارﻧد ﯾﺎ ﺑدون ﻋﻼﺋم ھﺳﺗﻧد .ظرف ﮔذﺷت  ٢اﻟﯽ  ۴ھﻔﺗﮫ زﻣﺎن از
اﺑﺗﻼ ،ﺑرﺧﯽ اﻓراد ) ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾﻣﯽ از اﻓراد آﻟوده( دﭼﺎرﻋﻔوﻧت اوﻟﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ظرف  ٣ھﻔﺗﮫ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼﺋم ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﺗب ،ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا ھﻣراه ﺑﺎ درد ﮔﻠو ،ﺑﺛورات ﺟﻠدی و ﺗورم ﻏدد ﻟﻧﻔﺎوی ﺑﺎﺷد .ﭘس از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﻋﻠت
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎھش ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن دﭼﺎر ﺷود ،اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗﻌددی ﺷود.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺧﻮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪوم ھﻨﮕﺎم راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ از راه واژن ﯾﺎ
ﻣﻘﻌﺪ اﺳﺖ .ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ اچ ای وی ﻣﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﭼﮫ ﻧﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺗﺪاوﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻢ
ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻣﺸﺎوره اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و درﺧﺼﻮص آزﻣﺎﯾﺶ اچ ای وی ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ
آزﻣﺎﯾﺶ اچ ای وی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اچ آی وی ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ( ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ارﺟﺎع داده
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺪاوی راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺗﺪاوی را اﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺪاوی ﺗﻐﺬﯾﮫ ای وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﺪاوی ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺧﻮد در ﺑﺪن را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .اﮐﺜﺮ
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺪاوی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺪاوی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
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