
 
 
 

 

 

 جلوگیری از انتقال به کودکان
توانند به می HIV زنان باردار یا شیرده مبتال به

کارها دسترسی داشته باشند تا مطمئن ای از راهمجموعه
متولد   HIVمانند و فرزندشان بدون سالمت می شوند که

کند، تنها در صورتی که از زندگی می  HIVشده و بدون 
 خود مطلع باشند.  HIVوضعیت 

 پیگیری حق برخورداری از سالمت
را  خود HIVافراد با تصمیم بر مطلع شدن از وضعیت 

 کنند.شان توانمند میبرای برخورداری از حق سالمت

 زنده و سالمت ماندن
فرصتی برای تواند یهمچنین م HIV انجام آزمایش

های دیگری نظیر سل، غربالگری و آزمایش برای بیماری
 هپاتیت، فشارخون باال و دیابت فراهم کند.

 هم نجات زندگی، هم صرفه اقتصادی

 برگرفته از پایگاه اینترنتی
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 آگاهی از وضعیت سالمتیمزایای 
 دهدها را نجات میآزمایش دادن زندگی

را آغاز نمایند که   HIV  نتوانند درماافراد تنها در صورتی می
ـ  حدود  ـ   4/9اطالع داشته باشند آلوده به ویروس هستند 

آلوده   HIVدانند که به ویروس میلیون نفر در جهان نمی
 هستند.

 کنندزندگی می درمانتحت که  HIV مبتال به افراد
 

 زودتر دانستن

 زودتر شروع کردن     
هرچه زودتر تشخیص داده شود که فردی مبتال 

بخش است، درمان نجات HIV  به ویروس
تواند آغاز گردد و نتیجه بهتری زندگی زودتر می

  HIVشود. با تشخیص زودهنگام حاصل می

توانند و درمان مناسب و مراقبت، افراد می
 زندگی طوالنی و عادی  داشته باشند.

 

 HIVپیشگیری از ابتال به ویروس 
ای از دری را به سوی مجموعه HIV  نتیجه آزمایش

د به  افراهای پیشگیری متناسب با وضعیت ابتالی راه
HIV  شان و عزیزانشان را از ابتال به گشاید تا خودمی

 .آن حفظ کنند

 عزیزانمراقبت از 
و درمان  ای است به سوی درمانآزمایش دادن دروازه

 است. HIV موثر بهترین وسیله برای جلوگیری از
ـ میزان ویروس در بدن فرد  بار  HIVدرمان   ویروسـ 

وقتی  .دهدتا سطح غیر قابل تشخیص کاهش می ــ را
سطح ویروس در حد غیر قابل تشخیص باشد، امکان 

 رود.انتقال ویروس به فرد دیگر از بین می
 غیر قابل تشخیص

= 

 غیر قابل انتقال

 آنچه که دیروز بود نیست  HIVویروس 
 

با آنچه که  یبکل HIV روسیبا و یامروز زندگ

 HIV روسیبود متفاوت است. درمان و روزید

در  روسیو زانیامروز آنچنان موثر است که م

را  تیو خطر سرا رساندیبدن را عمالً به صفر م

 کند.یکم م اریبس زین

 

HIV  کیبلکه  ستیمرگبار ن یماریب کیامروز 

رود. یمزمن اما قابل درمان بشمار م ونتعف

چنانچه درمان در زمان مناسب آغاز شود انتظار 

را داشته باشد  یرود که فرد همان طول عمریم

 است.  داشتهیم HIVکه بدون 

 

 تچگونه اس HIVبا  یزندگ نگهیاز ا یناآگاه

نسبت به افراد  ضیتواند منجر به اعمال تبعیم

 شود.  HIV یدارا

 روسیدر مورد و یعموم یآگاه لیدل نیبه هم

HIV ابدی شیافزا ستیبایم . 
 




