
 ایذس ٘اْ تیٕاری است وٝ تٛسط ٚیزٚس     

ٚارد تذٖ ضذٜ  ٚ در داخُ سِّٟٛای  )) اچ آی ٚی((

دفاعی تذٖ ضزٚع تٝ تىثیز وزدٜ ٚ سیستٓ دفاعی 

تیٕار را در ٔماتُ عفٛ٘ت ٚ تذٖ را ٔختُ وزدٜ ٚ 

 سزطاٖ تی دفاع ٔی وٙذ.

 : ایدز عالئم 

 :٘ٛع عالئٓ اصّی ٚ فزعی   ٔی تاضذ 2ایذس دارای 

 عالئم اصلی :

 واٞص ٚسٖ تیطتز اس دٜ درصذ -1

 اسٟاَ ٔشٔٗ تیطتز اس یه ٔاٜ -2

 تة ٞای ٔتٙاٚب تیص اس یه ٔاٜ -3

 عالئم فرعی : 

سزفٝ تیص اس یه ٔاٜ ، عفٛ٘ت پٛستی ٕٞزاٜ تا 

خارش ، تزفه دٞا٘ی ، تة خاِٟای عذد وٙٙذٜ،  

 تشري ضذٖ ؼذد اِٙفاٚی

 

 

 :مراحل بیماری

 3تا  2اس سٔاٖ ٚرٚد ٚیزٚس تا ٔثثت ضذٖ آسٔایطات 

ٔاٜ طَٛ ٔی وطذ . فزد در ایٗ  6ٞفتٝ ٚ ٌاٞی تا 

٘الُ ٔی تاضذ. تعذ اس چٙذ ٞفتٝ عالئٕی ٔثُ ٔذت 

تة ، ٌّٛ درد ، درد ٔفاصُ ٚ عضالت ، سزدرد ، تٟٛع 

، اسٟاَ ایجاد ضذٜ  ٚسٖ، استفزاغ ، ضعف ، واٞص 

 .اریٟای دیٍز است وٝ ٔا٘ٙذ عالئٓ خیّی اس تیٕ

سپس تیٕار تٟثٛد یافتٝ ٚ ٚارد ٔزحّٝ تذٖٚ عالٔت 

 ساَ طَٛ ٔی وطذ . 11تا  11ٔی ضٛد وٝ ٌاٞی 

 آسٔایص خٖٛ در ایٗ دٚرٜ ٔثثت است .

تذٖ تشري ضذٜ وٝ تذٖ در ٔزحّٝ تعذ ؼذد ِٙفاٚی 

درد است . سپس تیٕار دچار عالئٕی ٔا٘ٙذ واٞص 

تة طٛال٘ی ، ضعف ٚ ٔاٜ ،  1ٚسٖ ، اسٟاَ تیص تز اس 

تی حاَ ضذٜ ٌاٞی دچار ضایعات پٛستی ٞٓ ٔی 

 ضٛد.

در ایٗ تیٕاری لذرت سیستٓ دفاعی تذٖ واٞص 

پیذا وزدٜ ٚ فزد ٔستعذ ٞز ٌٛ٘ٝ عفٛ٘ت ٚ سزطاٖ 

ٔی ضٛد. ایٗ تیٕاری ٞیچ ٌٛ٘ٝ عالٔت ٚیژٜ ای ٘ذارد 

 تٟٙا راٜ تطخیص لطعی آٖ آسٔایص خٖٛ است .

 :   راههای انتقال بیماری

 تٕاس جٙسی حفاظت ٘طذٜ  -

 ا٘تماَ خٖٛ ٚ فزآٚردٜ ٞای خٛ٘ی  -

 ا٘تماَ اس طزیك ٔادر آِٛدٜ تٝ جٙیٗ  -

 استفادٜ ٔطتزن اس تیػ ٚ سزً٘  -

سٛسٖ آِٛدٜ ٔثُ حجأت ، خاِىٛتی ، سٛراخ ضذٖ  -

 ٌٛش

 :  ایدز از چه طریقی منتقل نمی شود

ایٗ ٚیزٚس اس راٜ تٕاسٟای ٔعِٕٛی ٔثُ دست دادٖ ، آؼٛش 

ٌزفتٗ ، عطسٝ ، سزفٝ ، رٚتٛسی ، ظزٚف ؼذا خٛری ٔطتزن ، 

حِٛٝ ، ِثاس ، حٕاْ ٔطتزن س٘ذٌی یا خٛاتیذٖ تا فزد ٔثتال ، 

ٔزالثت اس وٛدن تٛسط فزد ٔثتال ، ٚسایُ عٕٛٔی ٔثُ تّفٗ ، 

 .ٕ٘ی ضٛدٚسایُ ٘مّیٝ ، حطزات ، ٔٙتمُ  

 



آ٘چٝ ٔا ر ا در ٔعزض خطز لزار ٔی دٞذ رفتارٞای ))

 ٔاست ٘ٝ س٘ذٌی در وٙار فزد ٔثتال(( پز خطز 

 :  راههای پیشگیری

ضٙاخت ٔحیط ٞای پز خطز ٚ دٚری جستٗ اس آٟ٘ا ، 

عذْ استفادٜ اس ٚسایُ تیش ٚ تز٘ذٜ ٔطتزن ، استفادٜ 

اس وا٘ذْٚ در تٕاس جٙسی ، پیطٍیزی اس ا٘تماَ 

٘ٛساد تا ٔصزف دارٚٞای ضذ ٚیزٚس در ٚیزٚس تٝ 

 .حأٍّی

تذا٘یٓ ٞیچ ٚاوسٙی تزتی پیطٍیزی یا در ٔاٖ ٚجٛد 

 ٘ذارد ٚ درٔاٖ ٕٞاٖ راٟٞای پیطٍیزی ٔی تاضذ.

 ؟  چه خدماتی در کشور در مورد ایدز داریم 

اٌز ٔطىٛن تٝ اتتالی تیٕاری خٛد یا ٕٞسزتاٖ 

ٞستیذ ٔی تٛا٘یذ تٝ ٘شدیه تزیٗ ٔزوش ٔطاٚرٜ 

تیٕاریٟای رفتاری ٔحُ سىٛ٘ت خٛد ٔزاجعٝ وٙیذ . 

در ایٗ ٔزوش وّیٝ خذٔات  ٔطاٚرٜ آسٔایص ، درٔاٖ 

 تا حفظ راس داری ٚ تصٛرت  رایٍاٖ ا٘جاْ ٔی ضٛد.

 

 

 

در ضیزاس تزای وسة اطالعات تیطتز تٝ ایٗ ٔزاوش 

 ٔزاجعٝ  وٙیذ :

* تّٛار دالٚراٖ تسیج ، خیاتاٖ الٚاٖ ، ٔزوش ٔطاٚرٜ 

   31363111                           تیٕاریٟای رفتاری

 

* ٔیذاٖ ٕ٘اسی ، درٔاٍ٘اٜ تخصصی ٚ فٛق تخصصی 

 32121211       4أاْ رضا )ع( طثمٝ دْٚ ٚاحذ 

 

   31123* تّفٗ رایٍاٖ                        

 

 

 ٔٙاتع : 

- www. aids health  . org 

- www. cdc. gor 

 

 

 

 باسمه تعالی

 

 دا٘طٍاٜ عّْٛ پشضىی ضیزاس

 )س( ٚ اِشٞزالّة خیزیٝ  تیٕارستاٖ

 وٛدواٖ ضٟیذ حجاسی 

 

 

-  

 

 

 

 : ٜتٟیٝ وٙٙذ

 صذیمٝ ٔیز طاِثی پزستار تخص پست سی سی یٛ

 79اردیبهشت 

 

 ایدز چیست؟

 


