درباره اچ آی وی  /ایذز چه می دانیم؟
"سالمتی ،حقی برای همه"
(با اطالع رسانی ،پیشگیری ،تشخیص زودهنگام ،درمان و حمایت از مبتالیان به اچ آی وی)
ّذف اصلی اس درهاى اچ آی ٍی کاّص بیواری اس اچ آی ٍی ،بْبَد کیفیت سًذگی ٍ بقاء افزاد هبتال است

 .بزای

تصوین گیزی در هَرد ایي کِ درهاى چِ هَقغ بایذ ضزٍع ضَد ٍ بزای چِ کسی بایذ دارٍ تجَیش ضَد ،هالحظات
اخالقی ٍجَد دارد کِ بایذ هذ ًظز قزار گیزد.
درمان اچ آی وی باعث کنترل ویروس و همه گیری بیماری می شود
درهاى هَثز اچ آی ٍی ،هیشاى ٍیزٍس را در هایؼات بذى فزد هبتال کاّص هی دّذ ،بِ حذی کِ با في آٍری ّای
آسهایطگاّی هَجَد تطخیص دادُ ًطَد .ایي حالت را "بار ٍیزٍسی غیز قابل ردیابی" هی ًاهٌذ.
ٍقتی ٍیزٍس در بذى کن باضذ ایي فزصت فزاّن هی ضَد تا سیستن ایوٌی بذى تزهین ضذُ ٍ درایي حالت خطز ابتال
بِ بیواری ّای ًاضی اس اچ آی ٍی کاّص هی یابذ  .هقذار ٍیزٍس در بذى را بِ ٍسیلِ آسهایطی بِ ًام بار ٍیزٍسی
( )Viral Loadهی تَاى تؼییي ًوَد.
اگز بار ٍیزٍسی غیز قابل ضٌاسایی باضذ بِ ایي هؼٌا است کِ خطز اًتقال اچ آی ٍی اس ضخص هبتال بِ دیگزاى کوتز
ضذُ است .افزادی کِ با اچ آی ٍی سًذگی هی کٌٌذ هی تَاًٌذ با درهاى ضذ رتزٍٍیزٍسی ،سًذگی ًزهالی داضتِ باضٌذ.
درمان برای زنذگی
درهاى ضذ رتزٍٍیزٍسی جذیذ اس دارٍّای قبلی بی خطزتز بَدُ ،سویت کوتز داضتِ ٍ راحت تز هصزف هی ضَد.
دارٍّای ضذ رتزٍٍیزٍسی کوک هی کٌذ تا افزادی کِ با اچ آی ٍی سًذگی هی کٌٌذ سًذگی طَالًی تز ٍ سالن تزی
داضتِ باضٌذ .اس ایي رٍ:
افزادی کِ در هؼزض اچ آی ٍی قزار هی گیزًذ بایذ بزای آسهایص اچ آی ٍی ،بِ هزاکش خذهاتی با کیفیت باال
دستزسی داضتِ باضٌذ.
بایذ درهاى هَثز ،بِ هَقغ بزای آًْا ضزٍع ضَد.
بیواراى بایذ جْت اطویٌاى اس پذیزش ٍ پای بٌذی بِ درهاى ،هَرد حوایت قزار گیزًذ.
بِ هٌظَر پایص ٍ ارسیابی پاسخ بِ درهاى ،بایذ بِ طَر هزتب آسهایص "بار ٍیزٍسی" اًجام ضَد.
کیفیت خذهات هزاقبت ٍ درهاى بایذ طَری باضذ کِ اطویٌاى داضتِ باضین ّوِ افزاد هبتال بزای دریافت خذهات
هزاقبت ٍ درهاى  ،هزاجؼِ هی ًوایٌذ.
پیشگیری برای زنذگی
در افزاد اچ آی ٍی هثبت ،هْن تزیي هَلفِ ای کِ تؼییي کٌٌذُ خطز اًتقال اچ آی ٍی بِ دیگزاى هی باضذ بار
ٍیزٍسی است .گستزدگی "دستزسی بِ درهاى"  ،هٌجز بِ کاّص اًتقال اچ آی ٍی در جوؼیت ػوَهی ضذُ کِ هٌافغ
سیادی در جاهؼِ خَاّذ داضت ٍ بِ آى " ،درهاى بِ ػٌَاى پیطگیزی" گفتِ هی ضَد.
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در افزادی کِ با اچ آ ی ٍی سًذگی هی کٌٌذ درهاى ضذ رتزٍیزٍسی ابشاری اضافی است کِ اس اًتقال ٍیزٍسی اس فزد
هبتال بِ ضزیک جٌسی ٍی پیطگیزی هی ًوایٌذ.
رٍس
خاًن ّای باردار ٍ خاًن ّای ضیزدّی کِ با اچ آی ٍی سًذگی هی کٌٌذ هی تَاًٌذ با هصزف دارٍّای ضذ رتزٍٍی
اس اًتقال اچ آی ٍی بِ ًَساد خَد پیطگیزی ًوایٌذ.
درهاى افزاد هبتال بِ اچ آی ٍی در یک جاهؼِ ،هی تَاًذ باػث کوتز ضذى اًتقال اچ آی ٍی در آى جاهؼِ ضَد.
خالء های موجود در پیشگیری و مراقبت را پرکنیم
ّزکسی هی تَاًذ بِ اچ آی ٍی هبتال ضَد  .ایذس هی تَاًذ ّوِ اًساى ّا را تحت تاثیز قزار دّذ .با ایي حال افزادی
ّستٌذ کِ بیطتز در هؼزض خطز بَدُ ٍ آسیب پذیزتز ّستٌذ .گزٍُ ّایی کِ بایذ بِ آًْا پزداختِ ضَد ػبارتٌذ اس:
 .1افزادی کِ با اچ آی ٍی سًذگی هی کٌٌذ
 .2سًاى جَاى
 .3سًذاًیاى
 .4هْاجزیي
 .5هؼتاداى تشریقی
 .6افزاد تى فزٍش
 .7هزداًی کِ با سایز هزداى ارتباط جٌسی دارًذ
 .8سًاى فزاجٌسیتی )(Transgender
 .9سًاى باردار
 .10افزاد بی خاًواى
 .11افزاد با هؼلَلیت

"رٍابط ػوَهی هؼاٍى بْذاضتی بابل"
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