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  در جمهوري اسالمي ايران 1390سال   چهارمسه ماهه  HIV/AIDS گزارش موارد ثبت شده
  

 1/1/1391تـا تـاريخ    جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني،    بر اساس آمار 

را زنان % 9,2 آنان را مردان% 90,8در كشور شناسايي شده اند كه  HIV/AIDSنفر افراد مبتال به  24290مجموعاً 

 4/46 .نفر از افراد مبتال فوت كـرده انـد   4722نفر مبتال به ايدز شناسايي شده و  3455 تا كنون. دهند تشكيل مي

كـه بـاالترين نسـبت در بـين      داشته اندسال قرار  25-34گروه سني در  1زمان ابتالدر  HIVدرصد از مبتاليان به 

   .دهند هاي سني را به خود اختصاص مي گروه

بـا  تزريـق  ، انـد بـه ترتيـب    تا كنون در كشور به ثبت رسيده 1365در بين كل موارديكه از سال  HIVعلل ابتال به 

دريافت خون و فراورده هـاي   ،)درصد 5/10(، رابطه جنسي )درصد 6/69(مشترك در مصرف كنندگان مواد وسائل 

نامشخص مانده اين گروه از % 9/17 راه انتقال در. بوده است) درصد 1( مادر به كودكاز انتقال  و )درصد 1(خوني 

  .است

برقـراري   ، درصد 5/62 گزارش شده است، اعتياد تزريقي  1390در سال در مقايسه اين آمار با موارديكه ابتال آنان 

مـوارد   درصـد از  12/ 4در . را تشـكيل داده اسـت   9/3 به كودكمبتال مادر  از انتقال و درصد، 2/21روابط جنسي 

هـاي خـوني    هيچ مورد جديـد ابـتال از راه خـون و فـرآورده    و راه انتقال نامشخص بوده  سالاين  شده در شناسايي

  . گزارش نشده است

   

                                                            
 است ذكر هب الزم. گردد مي گزارش و آوري جمع ابتال سن اساس بر سني الگوي 1389 سال از ،HIV به ابتال موارد پردازي داده نظام در بازنگري به توجه با 1
  .است بوده مبتاليان فعلي سن اساس بر 1388 سال پايان تا الگو اين كه



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٢٢٠۶۴٩٠٫٨٣٠۵۵٨٨٫۴۴۵٢٠٩۵٫٧مرد

٢٢٢۶٩٫٢۴٠٠١١٫۶٢٠٢۴٫٣زن

٢۴٢٩٠١٠٠٣۴۵۵١٠٠۴٧٢٢١٠٠جمع

فوت 

توجه: مواردي از ايدز كه توسط روش فلوسايتومتري بدست آمده است در اين محاسبه منظور شده و در حال تكميل مي باشد .

جنس
مبتال به *ايدزمبتال به  HIV و ايدز

و ايدز برحسب جنس در ايران  HIVموارد مبتال به
  91/1/1تا تاريخ 

 * كليه موارد اعم از مرده يا زنده كه وارد مرحله ايدز شده اند.

مرد
90,8%

زن
9,2%



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-4٩۴٠٫۵۶۶٣٫٣١۶٠٠٫٨

5-14٩١٠٫۵۵٣٢٫٧١۴۴٠٫٧

15-24٢٠۵١١١٫١٣٢٨١۶٫۵٢٣٧٩١١٫۶

25-34٨۶۶٩۴۶٫٧٨۶٢۴٣٫٣٩۵٣١۴۶٫۴

35-44۵٢٢٨٢٨٫٢۴۴٩٢٢٫۵۵۶٧٧٢٧٫۶

45-54٢٠١٢١٠٫٨١۶٩٨٫۵٢١٨١١٠٫۶

55-64٣۵٨١٫٩۵۴٢٫٧۴١٢٢٫٠

سن
جمعزنمرد

ابتال برحسب  جنس و سن   HIVموارد مبتال به
 91/1/1در ايران تا تاريخ 

65۴۶٠٫٢١٢٠٫۶۵٨٠٫٣ به باال

١٨۵۴٩١٠٠١٩٩٣١٠٠٢٠۵۴٢١٠٠جمع

نامشخص
جمع كل

3748( 15.4 درصد) 233 ( 10.5 درصد) 3515*( 15.9 درصد) 

٢٢٠۶۴٢٢٢۶٢۴٢٩٠
*درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد.

تذكر: با توجه به بازنگري در نظام داده پردازي موارد ابتال به  HIV، از سال 1389 الگوي سني بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش مي    گردد. الزم به ذكر 
است كه اين الگو تا پايان سال 1388 بر اساس سن فعلي مبتاليان بوده است  .



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
١۶۶٨٧٩٨٫٧١٠۵٢۴١٫١٢٢۵٩١٫۵١٢٢۵١٫٩٣٩٧٨٩١٫٧٢٢٠۶۴٩٠٫٨مرد

٢٢٧١٫٣١۵٠٧۵٨٫٩٢١٨٫۵١١٣۴٨٫١٣۵٨٨٫٣٢٢٢۶٩٫٢زن

١۶٩١۴١٠٠٢۵۵٩١٠٠٢۴۶١٠٠٢٣۵١٠٠۴٣٣۶١٠٠٢۴٢٩٠١٠٠جمع
۶٩٫۶١٠٫۵١٫٠١٫٠١٧٫٩١٩٩۵۴
٨۴٫٨١٢٫٨١٫٢١٫٢

جمعنامشخصمادر به كودك
جنس

**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي

%۶٩٫۶; اعتياد تزريقي

و ايدز برحسب جنس و راه انتقال   HIVموارد مبتال به
  91/1/1در ايران تا تاريخ 

HIV از طريق خون و فراورده هاي خوني گزارش نشده است. در  سال هاي اخير هيچ مورد جديد ابتال به **

%١٠٫۵; آميزشي

%١; خون و فراورده هاي خوني

%١; مادر به آودك

%١٧٫٩;نامشخص



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-4٠٠٫٠٠٠٫٠٢٠٫٨١۵١۶٨٫۶٧٠٫٣١۶٠٠٫٨

5-14٩٠٫١١٠٫٠۴٩٢٠٫٣۶٧٣٠٫۵١٨٠٫٧١۴۴٠٫٧

15-24١۶۵٠١٠٫٩٣٧٧١۶٫٠۵٨٢۴٫١٢٠٫٩٢٩٢١١٫۴٢٣٧٩١١٫۶

25-34٧۴٣۶۴٩٫٠١٠٠٨۴٢٫٨۶۴٢۶٫۶٠٠٫٠١٠٢٣۴٠٫١٩۵٣١۴۶٫۴

35-44۴٣۶۴٢٨٫٨۶۴٢٢٧٫٣٣٧١۵٫۴٠٠٫٠۶٣۴٢۴٫٨۵۶٧٧٢٧٫۶

سن
جمعمادر به كودك**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي نامشخص

و ايدز برحسب  راه انتقال و سن HIVموارد مبتال به 
  91/1/1در ايران تا تاريخ 

45-54١۴۵١٩٫۶٢۴٨١٠٫۵٢٠٨٫٣٠٠٫٠۴۶٢١٨٫١٢١٨١١٠٫۶

55-64٢٣٢١٫۵۶٨٢٫٩٨٣٫٣٠٠٫٠١٠۴۴٫١۴١٢٢٫٠

65٣٢٠٫٢١٠٠٫۴٣١٫٢٠٠٫٠١٣٠٫۵۵٨٠٫٣ به باال

١۵١٧۴١٠٠٢٣۵۴١٠٠٢۴١١٠٠٢٢٠١٠٠٢۵۵٣١٠٠٢٠۵۴٢١٠٠جمع

نامشخص
٢۵۵٩جمع كل

1783( 41.1 درصد) 1740*( 10.3 درصد)  15( 6,4 درصد) 5( 2 درصد) 205( 8 درصد) 

** در  سال هاي اخير هيچ مورد جديد ابتال به HIV از طريق خون و فراورده هاي خوني گزارش نشده است.

توجه: با توجه به بازنگري در نظام داده پردازي موارد ابتال به HIV، از سال 1389 الگوي سني بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش مي گردد. الزم به ذكر است كه اين الگو تا پايان سال 1388 بر اساس سن فعلي مبتاليان بوده است.

۴٣٣۶٢۴٢٩٠ ٢۴۶٢٣۵
3748( 15.4 درصد) 

*درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد .
١۶٩١۴
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