
 :1398شعار روز جهاني ايدز 

  آگاهي وپيشگيري،آزمايش ودرمان
  همه دريك كشتي نشسته ايم

 ماه آذر  9 – 15  "ايدزهفته اطالع رساني 

  

ت رعا الزم ا د  ن دار م ند و  ط ی   سا ای  وی  ی مادی و  ما  عا از  اض با ا و  ا رش ا ری از  و   ج

  مقام معظم رهبري                                                                                                  
ناشي از نوعي ويروس است كه بعد  از ورود به بدن انسان وارد سلولهاي سيستم  قابل كنترل ايدز يك بيماري عفوني

 نهايت با كاهش عث كاهش كارائي آنهاشده ودرآنجا تكثير يافته و باشده در) گلبولهاي سفيد (انسان  بدن دفاعي
  سرطانها مبتال  ي ازو انواع انواع بيماريهاي عفوني و بيماري هاي فرصت طلب به بدن،فرد  سيستم ايمني قدرت 

  مي گردد
 ):ويروس نقص ايمني( HIVانتقال ويروس  سه راه اصلي 

  تماس جنسي  – 1
  مادر به كودك  – 2
   خون و فراورده هاي خوني  -  3
  

و هر گونه وسيله يا ،لوازم پزشكي آلوده،تزريقي لوده مشترك در معتادانآسرنگ ،و فراورد هاي آن آلوده تزريق خون
  ...........خالل دندان و. مسواك  حجامت، .خالكوبي . كه در بدن ايجاد خراش كند مثل تيغ سلماني آلوده ايابزار

  :قالتراههاي عدم ان
نيش حشرات، حمام و توالت عمومي، خوردن وآشاميدن مشترك،تماسهاي معمولي مثل دست دادن، روبوسي وبغل 

  كردن،عطسه و سرفه، عرق بدن
  :پيشگيري اصول

 و اجتناب از بي بندو باريخانوادگي  ،اصول و موازين اخالقي  پايبندي به - 1

  جنسي خطر  پرپرهيز از انجام هر گونه رفتار  -  2
  استفاده از كاندوم در روابط جنسي خارج از چهار چوب خانواده- 3
  راهكارهاي مناسب جهت مبارزه با مواد مخدر خصوصا نوع تزريقيايجاد  – 3
  به جامعه خصوصا نسل جوانآموزش بيماري ايدز و خطرات آن و راه هاي انتقال ايدز – 4
ايل و ابزاري كه در بدن ايجاد خراش مي كند مانند تيغ مشترك  و نظارت بر آن در مورد تمام وس عدم استفاده – 6

 ........خال كوبي  وسايل حجامت و پزشكي و دندانپزشكي و. سلماني  

  الكلي ، داروهاي روانگردان ومحركمصرف مشروبات  اجتناب از – 7



  
  

  
  

  :نكات كليدي كه بايد در مورد ايدز به آن توجه كنيم
  

 .همه ما نياز دارند افراد مبتال به ايدز به همراهي -

باعث طرد كردن آنها  ئل شدن بين آنها و ساير افراد وافراد مبتال به ايدزهم جزئي از افراد اين جامعه هستند و تبعيض قا -
 گسترش بيماري خواهد شد

 يشگيري ي وي دو عامل موثر درپخودمراقبتي و انجام آزمايش اچ آ.همه افراد ممكن است در معرض خطر ابتال به ايدز باشند -
 . است

و  عوارض ناشي از بيماري تشخيص زودرس عالئم و شروع به موقع درمان ميتواند كمك زيادي در افزايش طول عمر و كاهش -
 .دداشته باش كاهش انتقال ويروس

 نآنچه كه مارا در معرض خطر ابتال به ويروس عامل ايدز قرار مي دهد رفتارهاي پرخطر ماست، نه زندگي در كنار مبتاليا -

 .در برابر گسترش ايدزهريك از ما مي توانيم نقشي هرچند كوچك اما موثر داشته باشيم -

مصرف مواد محرك و يا شيشه  ر پرخطر جنسي ويا تزريق مشترك، در صورت سابقه رفتامراجعه به مركز مشاوره ايدز  -
  هرچند يكبار و در هر مدت زماني  جهت مشاوره و در صورت لزوم آزمايش محرمانه و رايگان اچ آي وي

  
  
  
  
  
  
  
  

  )آذرماه9-15(مخاطبين روزهاي هفته اطالع رساني ايدز      
  يو ياچ آ رسانه و: آذر 9شنبه  
 يو يسازمان ها و اچ آ: آذر 10 يكشنبه   

 اچ آي وي و مسئوليت اجتماعي: آذر 11 دوشنبه 

 زندگي با اچ آي وي: آذر 12 سه شنبه   
 خانواده و اچ آي وي   :آذر 13 چهارشنبه  
  جوانان، نوجوانان و اچ آي وي: آذر 14پنج شنبه 

   آزمايش و اچ آي وي: آذر 15جمعه  
  

 صبح ها مركز مشاوره ايدز واقع در خيابان امام، مركز خدمات جامع سالمت گالبچي
آماده پاسخگويي به سواالت افراد و ارائه خدمات پيشگيري و مشاوره اي در زمينه 

  55463344:شماره تماس .         ايدز به صورت رايگان و محرمانه مي باشد


