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داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 

 آیا ایدز درمان دارد ؟ ویژه بیماران و همراهان بیمار

در حاً حاضز درّآ قطعی مٚ ٗیزٗس را اس ریٔ 

ربزد ٗج٘د ٕذارد.درّآ ٛای ّ٘ج٘د ّی ت٘إٖیذ   

طً٘ عْز ریْار را افشایش دادٙ،میفیت سٕذىی را 

 رٜتز مٖذ.

 

ْ ي ا ٕ ی   ٛ ٘ س       ّ  ٗ ا ح ذ   آ 
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خطر آلوده شدن به ویروس 

 ایدزبيشترمتوجه چه كساني است؟ 

 
فزادی مٚ در رٗارط جٖسی خ٘د احتیییاطیا     ا-

 السُ را  رعایت ْٕی ْٕایٖذ.

مسإی مٚ ّعتاد رٚ ّ٘اد ّخذر تشریقی ٛستٖذ -

ٗ اس سزٕو ٗ سز س٘سٓ ّشتزك استفادٙ ّیی    

 مٖٖذ.

 م٘دمی مٚ ّادر  آٍ٘دٙ رٚ ٗیزٗس ایذس راشذ.-

 راهههيههاش يههيههشهه ههيههرش           

 پایبٖذی رٚ اصً٘ اخالقی ٗ خإ٘ادىی-

 مإذُٗ-

استفادٙ اختصاصی اس ٍ٘اسّی مٚ ّْنٔ اسیت  -

در رذٓ خزا  یا رزیذىی ایجاد مٖذ ّإٖذ تییػ  

 خ٘دتزا ، ّس٘اك ٗ ...

استفادٙ اس سزٕو ٗ سزس٘سٓ ینبار ّصزف در -

 تشریقا 

 آّ٘س  مَیٚ افزاد جاّعٚ خص٘صا ج٘إآ-

 واحد آموزش پرستاری                    :  نشانی 

 مرکس آموزشی درمانی امیرالمؤمنین )ع( رشت      

 

33238306-8تلفن:                             



 مي دانيد كه  آیا به نام خدا
 

اس سّآ ٗرٗد ٗیزٗس رٚ رذٓ تا ّیبیبیت    -

ّیاٙ   6ٛفتٚ تا  8شذٓ تست آسّایشياٛی  

طً٘ ّی مشذ ٗ در ایٔ سّآ فزد آٍ٘دٙ ّی 

 ت٘إذ دیيزآ را آٍ٘دٙ مٖذ.

ٍذا در افزادی مٚ رفتارٛای پز خطز داشتیٚ  

ٗ ّاٙ رعذ  3اّا تست ّٖفی دارٕذ السُ است 

آسّایش شش ّاٙ در ص٘ر  تذاُٗ رفتار،ٛز 

 تنزار ش٘د.

اس سّإی مٚ فزد رٚ ٗیزٗس ٍّ٘ذ ایذس )اچ  -

آی ٗی(آٍ٘دٙ ّی ش٘د تا شزٗع ریییْیاری     

طیً٘  سیاً       01ریش اس ایذس ّْنٔ است 

رنشذ.در ایٔ ّذ  فزد ساٍِ ر٘دٙ ّی ت٘إذ  

رٚ مار ٗ فعاٍیت خ٘د اداّیٚ دٛیذ،ٍٗیی        

احتْاً إتقاً آٍ٘دىی اس طیزییا اٗ ریٚ        

 دیيزآ ٗج٘د دارد. 
 

 تعریف 

 

یل ریْاری ٗیزٗسی ٗاىیزدار است  

مٚ رٚ تذریج قذر  دفاعی ریذٓ را    

مِ ّی مٖذ رٚ ط٘رینٚ إسآ ّبتیال  

حتی در ّقارٌ ریْاریٜا ٗ یا عفٕ٘یت  

ٛای خیَی سبل ِٛ ْٕی تی٘إیذ     

ّقاّٗت مٖذ ٗ در ٕتیجٚ اس ریییٔ       

 خ٘اٛذ رفت.

ّیَی٘ٓ ٕیفیز    3...-3..3در دٕیا -

 آٍ٘دٙ رٚ ٗیزٗس ایذس ٗج٘د دارد.

ٕفز در اثز اییذس ّیی      2111رٗسإٚ -

 ّیزٕذ.

فزد ج٘آ در جٜآ  .در ٛز دقیقٚ -

 رٚ ٗیزٗس ایذس آٍ٘دٙ ّی شٕ٘ذ .

شایعتزیٔ ىزٗٙ سٖی آٍی٘دٙ ریٚ       -

ساً در اییزآ   .3-.8ٗیزٗس ایذس 

 ّی راشذ.

 مراحل بيمارش ایدز  

ّزحَٚ اٍٗیٚ 4 عالئِ شبیٚ سزّاخ٘ردىی )تب،   

ىَ٘درد، رشره شذٓ ؼذد ٍٖفاٗی ، سیزدرد،    

درد پشت ماسٚ چشِ،خستيی ٗ ری حیاٍیی،   

 درد عضالٕی،ماٛش ٗسٓ ٗ تٜ٘ع  ٗ استفزاغ(

ّزحَٚ ٕٜفتٚ 4 تا ساٍٜا حتی تا دٙ ساً ریذٗٓ   

عالّت، ٍٗی تنبیز ٗیزٗس در رذٓ فزد آٍی٘دٙ  

 اداّٚ ّی یارذ.

ّزحَٚ عالّت دار4 ؼَبٚ ٗیزٗس رز دفاع رذٓ ٗ  

 در ٕتیجٚ رزٗسإ٘اع عفٕ٘تٜا ٗ سزطإٜا

 راهياش انتقال ایدز 
 رارطٚ جٖسی-

 اس ّادر آٍ٘دٙ رٚ فزسٕذ-

 اس طزیا سزٕو آٍ٘دٙ-

 تشریا خ٘ٓ آٍ٘دٙ-

 استفادٙ اس ٗسائٌ تیش ٗ رزٕذٙ ؼیز استزیٌ-

 


