
 
 

      

آخرين آمار مربوط به 
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  در جمهوري اسالمي ايران 1390سال   سومسه ماهه  HIV/AIDS گزارش موارد ثبت شده
  

 1/10/1390تـا تـاريخ    جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني،   بر اساس آمار 

را زنـان  % 9ن و آنان را مـردا % 91در كشور شناسايي شده اند كه  HIV/AIDSنفر افراد مبتال به  23902مجموعاً 

 5/46 .نفر از افراد مبتال فوت كـرده انـد   4562نفر مبتال به ايدز شناسايي شده و  3305 تا كنون. دهند تشكيل مي

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

   .ددهن 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 هاي  ،)درصد 3/10(، رابطه جنسي )درصد 7/69(مشترك در مصرف كنندگان مواد وسائل 

نامشـخص  ايـن گـروه   از % 1/18 راه انتقـال در . بوده است) درصد 9/0( مادر به كودكاز انتقال  و )درصد 1(خوني 

  .مانده است

برقـراري   ، درصد 1/66 گزارش شده است، اعتياد تزريقي  1389در سال در مقايسه اين آمار با موارديكه ابتال آنان 

مـوارد   درصـد از  10/ 5در . را تشـكيل داده اسـت   7/2 به كودكمبتال مادر  از انتقال و درصد، 7/20روابط 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

٢١٧۶١٩١٫٠٢٩٣١٨٨٫٧۴٣٧٠٩۵٫٨مرد

٢١۴١٩٫٠٣٧۴١١٫٣١٩٢۴٫٢زن

٢٣٩٠٢١٠٠٣٣٠۵١٠٠۴۵۶٢١٠٠جمع

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
 90/10/1تا تاريخ 

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

مرد
91%

زن
9%



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-4٨۶٠٫۵۶٢٣٫٣١۴٨٠٫٧

5-14٨٧٠٫۵۵٠٢٫۶١٣٧٠٫٧

15-24٢٠١٩١١٫١٣١١١۶٫۴٢٣٣٠١١٫۶

25-34٨۵٠۶۴۶٫٧٨٣٢۴٣٫٨٩٣٣٨۴۶٫۵

35-44۵١٢۶٢٨٫٢۴٢۶٢٢٫۴۵۵۵٢٢٧٫۶

45-54١٩٧٨١٠٫٩١۵٨٨٫٣٢١٣۶١٠٫۶

55-64٣۵٢١٫٩۵٠٢٫۶۴٠٢٢٫٠

سن
جمعزنمرد

ابتال برحسب  جنس و سن   HIVموارد مبتال به
 90/10/1در ايران تا تاريخ 

65۴۵٠٫٢١٢٠٫۶۵٧٠٫٣ به باال

١٨١٩٩١٠٠١٩٠١١٠٠٢٠١٠٠١٠٠جمع

نامشخص
٢١٧۶١٢١۴١٢٣٩٠٢جمع كل

*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  .

3802( 15.9 درصد) 240 ( 11.2 درصد) 3562*( 16.4 درصد) 



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
١۶۴۴٣٩٨٫٧١٠١٣۴١٫٣٢٢۵٩١٫۵١١٣۵٠٫٩٣٩۶٧٩١٫٩٢١٧۶١٩١٫٠مرد

٢٢١١٫٣١۴۴٢۵٨٫٧٢١٨٫۵١٠٩۴٩٫١٣۴٨٨٫١٢١۴١٩٫٠زن

١۶۶۶۴١٠٠٢۴۵۵١٠٠٢۴۶١٠٠٢٢٢١٠٠۴٣١۵١٠٠٢٣٩٠٢١٠٠جمع
۶٩٫٧١٠٫٣١٫٠٠٫٩١٨٫١١٩۵٨٧
٨۵٫١١٢٫۵١٫٣١٫١

جمعنامشخصمادر به كودك
جنس

**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي

%۶٩٫٧; اعتياد تزريقي

و ايدز برحسب جنس و راه انتقال   HIVموارد مبتال به
 90/10/1در ايران تا تاريخ 

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

%١٠٫٣; آميزشي

%١; خون و فراورده هاي خوني

%٠٫٩; مادر به آودك

%١٨٫١;نامشخص



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-4٠٠٫٠٠٠٫٠٢٠٫٨١٣٩۶٩٫۵٧٠٫٣١۴٨٠٫٧

5-14٩٠٫١١٠٫٠۴٩٢٠٫٣۵٩٢٩٫۵١٨٠٫٧١٣۶٠٫٧

15-24١۶٢٣١٠٫٩٣۵٩١۵٫٩۵٨٢۴٫١٢١٫٠٢٨٨١١٫۴٢٣٣٠١١٫۶

25-34٧٢٨۵۴٩٫٠٩٧۵۴٣٫١۶۴٢۶٫۶٠٠٫٠١٠١۵۴٠٫١٩٣٣٩۴۶٫۵

35-44۴٢٧٣٢٨٫٧۶١٨٢٧٫٣٣٧١۵٫۴٠٠٫٠۶٢۴٢۴٫٧۵۵۵٢٢٧٫۶

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

و ايدز برحسب  راه انتقال و سن HIVموارد مبتال به 
  90/10/1در ايران تا تاريخ 

45-54١۴١٧٩٫۵٢٣٨١٠٫۵٢٠٨٫٣٠٠٫٠۴۶١١٨٫٢٢١٣۶١٠٫۶

55-64٢٢٨١٫۵۶٢٢٫٧٨٣٫٣٠٠٫٠١٠۴۴٫١۴٠٢٢٫٠

65٣١٠٫٢١٠٠٫۴٣١٫٢٠٠٫٠١٣٠٫۵۵٧٠٫٣ به باال

١۴٨۶۶١٠٠٢٢۶٣١٠٠٢۴١١٠٠٢٠٠١٠٠٢۵٣٠١٠٠٢٠١٠٠١٠٠جمع

نامشخص
جمع كل

** 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.

۴٣١۵٢٣٩٠٢ ٢۴۶٢٢٢
3802( 15.9 درصد) 

*درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد .
١۶۶۶۴٢۴۵۵

1785( 41.4 درصد) 1798*( 10.8 درصد)  22( 9,9 درصد) 5( 2 درصد) 192( 7.8 درصد) 
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