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 این ویژه نامه از امداد ایدز بهره برده است

 

 

 HIV Myths       پندارهای غلط 

 

 !!  ايدز تنها در بين همجنس گرايان رواج دارد◄

 !!  فقط مال سياهپوستان است◄

 !! تنها جوانان به آن مبتال می شوند◄

 !!فرزندان ما با شناختن مسايل جنسی به راه فساد کشيده می شوند ◄

 !! عه ما عرف نيست که با فرزندان مان درباره اين مسايل گفتگو کنيم در جام◄

 !! فرزندان ما اجازه ندارند که پيش از ازدواج با مسايل جنسی آشنا شوند◄

 

 

 

 HIV Facts——— — دانش صحيح

 

 .  انسان با هرنوع تمايلی ممکن است مبتال شود◄

 . ايدز رنگ پوست نمی شناسد◄

 . سنی مشاهده می شود ايدز در همه گروه های◄

 

 .  فرزندان شما پس از گرفتن آموزش با آگاهی بهتری در محيط جامعه رشد می کنند◄

 . شما با صالحيت ترين شخصی هستيد که می توانيد اين مسايل را به آنان آموزش دهيد◄

  اگر شما به آن ها آموزش ندهيد ممکن است از طريق اشخاص ناباب با اين مسايل آشنا شوند◄

 

 

 !توجه
 !!را دارد. وی. آی. رابطه جنسی مقعدی هم در مردان و هم در زنان بيشترين ميزان خطر انتقال ويروس اچ 

 !!هيچ وقت بالفاصله بعد از رابطه جنسی مقعدی، پيش از شستشوی خود، تماس جنسی واژينال انجام ندهيد 

 !! درباره کاندوم را به دقت بخوانيدبخش همه چيز. هرگز در استفاده صحيح از کاندوم کوتاهی نکنيد 

 !!در اين رابطه با رهبران دينی خود تماس بگيريد. از نظر مذهب رابطه مقعدی منع شده است 
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 يادی از قربانيان ايدز 
 برای آنان استثنا قايل شود؟. وی. آی. شما چه صنف و قشری را می شناسيد که ويروس اچ

    هنرمندان

   
 فردی مک کويين

 خواننده اصلی گروه موسيقی کويين 
  زنگبار1947 سپتامبر 5متولد 

 نام اصلی فرخ بولسارا
  1991 نوامبر 24مرگ 

 "بيماری ايدز" مرگ بر اثر

 تور آلمندوروس  نس
 فيلمساز اسپانيايی

  بارسلونا1930 اکتبر 30متولد 
  نيويورک1992 مارس 4مرگ 

 "بيماری ايدز" مرگ بر اثر

 بين کروزبی را
 rock bandگيتاريست گروه 

1960 – 2002 
 ابتال بر اثر تزريق با سرنگ آلوده

 "بيماری ايدز" مرگ بر اثر

ژورناليستورزشکارفيلسوف

   
 ميشايل فوکالت 
 فيلسوف فرانسوی

  Poitiers 1926 اکتبر 15متولد 
  پاريس1984 ژوئن 26مرگ 

 "بيماری ايدز" مرگ بر اثر

 تامی مورريسون
 بوکسور آمريکايی قهرمان جهان

  اوکالهاما 1969 اکتبر 15متولد 
  1996مثبت . وی. آی. تست اچ

 ."وی. آی. اچ" زندگی با ويروس 

 اندرو سوليوان 
 نامه نگار آمريکايیروز

  1963 آگوست 10متولد 
 مثبت . وی. آی. تست اچ

 ."وی. آی. اچ" زندگی با ويروس 
  ورزشکار  

  

 

  

  

 آرتور اش 
 بازقهرمان آمريکايیتنيس 
  1943 ژوالی 10متولد 
  1993 فوريه 6مرگ 

 " بيماری ايدز" مرگ بر اثر
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 .وی. آی. توصيه هايی برای افراد آلوده به ويروس اچ
. در صورتی که شما با اچ. دارد. وی. آی. داشتن نگاه مثبت به زندگی جايگاه مهمی در زندگی شخص آلوده به ويروس اچ

ندگی می کنيد، توصيه های ارايه شده از سوی کارشناسان را، برای مراقبت از خود مطالعه کنيد و سعی مثيت ز. وی. آی

اين توصيه ها به شما کمک خواهد کرد تا کيفيت بهداشت وزندگی خود را با توجه به . کنيد آنها را در زندگی خود اعمال کنيد

 . نيازهای جغرافيايی افزايش دهيد

 . هر وقت خسته ايد استراحت کنيد. سعی کنيد هر شب هشت ساعت بخوابيد.  نياز داردبدن به استراحت کامل •

. آرامتر باشيد. سعی کنيد زياد نگران نباشيد، استرس، فشار و نگرانی می تواند به سيستم دفاعی بدن لطمه بزند •

کارهايی که دوست داريد، .با کسانی که دوستشان داريد، با اعضای خانواده، فرزندان و دوستان خود آرامتر باشيد

 . مثًال موسيقی گوش دهيد، يا روزنامه و کتاب بخوانيد. انجام دهيد

داشتن احساس خوب، بخشی از سالمتی . سعی کنيد نگاه مثبت به زندگی داشته باشيد. با خود مهربان باشيد •

 . است

 . ورزشی را انتخاب کنيد که دوست داشته باشيد. ورزش سبک انجام دهيد •

با متخصصان بهداشتی مشورت کنيد، زيرا بسياری از مشکالت و . ايت و توصيه های افراد آگاه استفاده کنيداز حم •

 . ناراحتی های جسمی را می توان با درمان بر طرف کرد

 . اگر احتياج به کمک داريد، مطرح کنيد و اگر به شما کمک کردند، بپذيريد •

اندام های ديگر بدن آسيب می رساند و کار عفونت ها را برای حمله سيگار به ريه ها و بسياری از . سيگار نکشيد •

 . به بدن شما آسان تر می کند

آسيب پذيری بدن را در برابر آلودگی بيشتر می کند و . مشروبات الکلی برای بدن، به خصوص برای کبد مضر است •

جنسی ميزان ريسک پذيری رابطه غير ضمنًا تاثير الکل ممکن است در روابط . ويتامين های بدن را نابود می کند

 . محافظت شده را تشديد کند

داروهای غير ضروری مصرف نکنيد، چون معموًال عوارض جانبی ناخواسته دارند و می توانند روی تغذيه و مواد غذايی  •

دقت اگر دارو مصرف می کنيد، تحت نظر پزشک معالج مصرف کرده و دستورالعمل آن را به . تاثير منفی بگذارند

 . بخوانيد

 

 .وی. آی. مراقبت از فرد آلوده به ويروس اچ
را به عهده می گيرد، بهتر است که عضوی از خانواده او، يا اگر فرد . وی. آی. شخصی که مراقبت از فرد آلوده به ويروس اچ

کار آسانی . وی. آی. اچمراقبت از فرد آلوده به ويروس . آلوده تنها زندگی می کند، همسايه، قوم و خويش يا دوستش باشد

نيست و هر کس که برای چنين فردی غذا را آماده می کند، می پزد، او را تشويق به خوردن می کند و به او می خوراند، 

 . خود نياز به حمايت دارد

ر اعضای خانواده از جمله کارهايی که بايد انجام شود، تامين نيازهای فرد بيمار و ايجاد تعادل بين اين نيازها و احتياجات ساي

. کمک بيش از حد ممکن است که اثر معکوس داشته باشد و حيثيت، استقالل و عزت نفس فرد آلوده به ويروس اچ. است

در حالی که بی توجهی هم ممکن است، حمايت الزم برای برخورداری شخص بيمار از تغذيه . را جريحه دار کند. وی. آی

 لودگی را تامين نکندکافی و الزم برای مقاومت در برابر آ
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 توصيه هايی به مراقبت کنندگان

درباره غذاهايی که برای به دست آوردن وزن و . بگذرانيد. وی. آی. مدتی از وقت خود را با فرد آلوده به ويروس اچ •

 ندارد، نظرش را درباره غذاهايی که دوست دارد يا. حفظ وزن بدن خود و بيمار به آن ها نياز داريد، با او حرف بزنيد

 . او را در برنامه ريزی در تهيه غذايش شريک کنيد و نظرش را بخواهيد. بپرسيد

مراقب هرگونه . در صورت امکان، مرتبًا آنان را وزن و در جای خاصی يادداشت کنيد. مواظب وزن بدن شان باشيد •

  .کاهش غير منتظره وزن آنان باشيد و در صورت کاهش وزن، دست به اقدام الزم بزنيد

توصيه های دارويی را بخوانيد تا بدانيد چه ساعاتی بايد دارو . بر داروهايی که مصرف می کند، نظارت داشته باشيد •

 . را بخورد، با هر دارويی چه غذايی را نخورد و يا هر دارو چه عوارض جانبی دارد

ممکن است . راهم کنيدهر وقت غذای خاصی می خواهد، سعی کنيد برايش ف. با محبت و مهربانی رفتار کنيد •

. شخص آلوده به ويروس اچ. ناگهان از غذايی بدش بيايد يا غذايی را که حاضر کرده ايد، نخورد و چيز ديگری بخواهد

 . اين تغييرات ناگهانی در ذائقه و سليقه او ناشی از بيماری است. نمی خواهد عمدًا مشکل درست کند. وی. آی

دادن . اشيد و مدام او را به خوردن تشويق کنيد، اما مجبوربه خوردنش نکنيددر مورد اهميت غذا خوردن سرسخت ب •

 . غذای زياد در يک وعده، ممکن است باعث شود از خوردن خودداری کند

اگر خود دچار بيماری ديگری شده ايد و به علت شدت بيماری قادر به بلند شدن از بستر نيستيد، مايعات و تنقالت  •

 . قرار دهيد. وی. آی. ه به ويروس اچرا در دسترس فرد آلود

 . اينکه اتاق تميز باشد، بهداشت رعايت شود و مواد غذايی کافی موجود باشد. مراقب همه چيز باشيد •

. تنها زندگی می کند، از او برای صرف غذا با اعضای خانواده خود دعوت کنيد. وی. آی. اگر فرد آلوده به ويروس اچ •

 ديگران را نيز تشويق کنيد

 

  نگرانی در مورد سالمت ساير افراد خانواده

، نگرانی ها و اضطراب های خاص خود، ترس برای آينده، نگرانی برای .وی. آی. مراقبت کنندگان از افراد آلوده به ويروس اچ

 . سالمت خانواده خود و سالمت خودشان را خواهند داشت

، به قدر کافی استرحت کنند و اطالعات و حمايت مناسب برای بسيار مهم است که اين افراد مراقب سالمت خود نيز باشند

 . داشته باشند. وی. آی. انجام وظيفه دشوار مراقبت از فرد آلوده به ويروس اچ

 : از اهميت نکات زير هر چه بگوييم کم گفته ايم

 . از راه غذا و يا آب منتقل نمی شود. وی. آی. ويروس اچ •

است و استفاده . وی. آی. نجان، بشقاب، کارد و چنگال فردی که آلوده به ويروس اچليوان، ف: استفاده ازظروف مانند •

 . يا بيماری ايدز نمی شود. وی. آی. از وسايل آشپزی و ظروف مشترک باعث انتقال ويروس اچ

الزم نيست از . و بيماری ايدز با لمس کردن، در آغوش گرفتن، دست دادن منتقل نمی شود. وی. آی. ويروس اچ •

 . اجتناب کنيد. وی. آی. مس کردن و تماس معمولی با فرد آلوده به ويروس اچل
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  از اين راه ها انتقال پيدا نمی کند. وی. آی. ويروس اچ 

پس بهتر . آلوده شويم، ترسی کامًال بيجاست. وی. آی. ترس از اينکه در اثر تماس های روزمره و کارهای روزانه به ويروس اچ

 : است که بدانيم

 .از راه های زير انتقال پيدا نمی کند. وی. آی. ويروس اچ

 بوسيله روبوسینه ـ 

در صورتی که در دهان زخم و يا بيماری لثه که باعث انتقال ويروس از راه خون (بوسيله بوسه و معاشقه و يا آب دهان نه ـ 

 )شود، وجود نداشته باشد

 بوسيله بغل کردن و درآغوش گرفتننه ـ 

  دست دادنبوسيلهنه ـ 

 بوسيله تماس معمولی افراد در منزل، محل کار و يا اجتماع با بيمارنه ـ 

 بوسيله استفاده از وسايل غذاخوری مشترکنه ـ 

 بوسيله آب و غذانه ـ 

 بوسيله نوشيدن مشروبات الکلینه ـ 

 بوسيله عطسه و سرفهنه ـ 

 بوسيله تماس با اشک و عرق بيماراننه ـ 

 های عمومی  شنای عمومی و توالت  از استخرهایبوسيله استفادهنه ـ 

 بوسيله دستگيره در، گوشی تلفن و بليط اتوبوسنه ـ 

 بوسيله استفاده از البسه دست دومنه ـ 

 بوسيله استفاده از وسيله نقليه عمومینه ـ 

 بوسيله نيش حشرات و يا تماس با حيواناتنه ـ 

اگر تيغ و يا سوزنی که استفاده می شود فقط برای يکنفر ن بوسيله ريش تراشيدن، خالکوبی يا ختنه کردنه ـ 

 استفاده شود

 

  و يا مبتال به بيماری ايدز در خانه. وی. آی. مراقبت از فرد آلوده به ويروس اچ

ط و يا مبتال به بيماری ايدز است چراآه بيمار توس. وی. آی. خانه يكی از بهترين مكانها جهت مراقبت فرد آلوده به ويروس اچ

 . افرادی آه به او عالقه دارند پرستاری می شود

. بسياری از بيماران برای مدتهای طوالنی قادرند زندگی فعالی بدون نياز به بستری شدن در بيمارستان داشته باشند

ران به پرستاری از بيمار در خانه هم هزينه آمتری را در بر دارد و هم احساس آرامش، آسايش و استقالل بيشتری برای بيما

همچنين مشاهده شده است بيمارانی آه در منزل تحت مراقبت همسر، والدين و يا سايربستگان . ارمغان خواهند آورد

آلوده می شوند، بهبود حاصل می . وی. آی. قراردارند خيلی سريعتر از بيماريهای رايجی آه ديگر افراد آلوده به ويروس اچ

 . وردار خواهند بودآنند و در آل از سطح سالمت بيشتری برخ

بخاطر داشته باشيد هر چند جهت مراقبت بيماران بايد از توصيه ها و داروهای پزشكی سود جست وليكن همراهی بيماران 

در انجام آارهای بسيار جزيی روزمره از جمله خريد رفتن ، تميز آردن منزل و يا ساير آارهای خانه نقش بسزايی در حفظ 

 . می تواند داشته باشد. وی. ای. ه به ويروس اچسالمت و روحيه فرد آلود
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، همراه با فشارهای روحی فراوانی هم برای فرد آلوده و هم برای .وی. آی. همچنين به ياد داشته باشيد آه زندگی با اچ

 به ايدز مسئوليت و يا مبتال. وی. آی. قبول مراقبت از فرد آلوده به اچ. شما آه مراقبت از او را بر عهده گرفته ايد همراه است

در ابتدا شما بايد بدانيد آه قادريد چه نوع آمك هايی و تا چه حدی به بيمار . سنگينی است آه نيازمند تالش بسيار است

 . ارائه دهيد؟ و همچنين الزم است تا بتوانيد تشخيص بدهيد چه زماني برای آمك از ديگران بايد اقدام آنيد

شما مشاهده خواهيد آرد آه نيروهای معنوی جديدی ) مراقبت از عزيزان در منزل(اين مسير اما به تدريج با قدم گذاشتن در 

را آه پيش از اين در خويش سراغ نداشته ايد در خود آشف خواهيد نمود و به نوعی رضايت و اغناء معنوی دست خواهيد 

 .يافت

 يا مبتال به ايدز مراقبت می آنيد بايد به فكر سالمت و و. وی. آی. اما هرگز فراموش نكنيد؛ همانگونه آه از فرد آلوده به اچ

 .شادابی خود نيز باشيد

 

 .وی. آی. ويتامين ها و مواد معدنی مهم مورد نياز افراد آلوده به ويروس اچ

  منابع  نقش آن ها  ويتامين ها و مواد معدنی

.گلبول های سفيد خون را می سازد  ويتامين آ

مخاط ست وبرای بينايی، بهداشت پو

اندام ها و رشد دندان ها و استخوان ها

  .ضروری است

در جلوگيری از عفونت های ناشی از

مرگ و پيشرفت بيماری ايدز، افزايش

مير بزرگساالن، انتقال ويروس ايدز از

 مادر به فرزند، مرگ و مير زياد کودکان و

نوزادان و کاهش رشد کودکان در اثر

  .است، موثر .وی. آی. ويروس اچ

 جگر، زرده تخم مرغ

 ماهی های چرب،

ها و سبزی های زرد تمام ميوه لبنيات،

و نارنجی، سبزيجات با برگ پهن سبز

  تيره، يونجه

  تيامين

  1ويتامين ب 

برای سوخت و ساز انرژی الزم است و

عملکرد موجب تقويت اشتها و بهبود

  .سيستم عصبی بدن می شود

 انواع لوبيا، ماهی،،  گوشت قرمز، مرغ

  غالت سبوس دار

  ريبو فالوين

  2ويتامين ب 

برای سوخت و ساز انرژی مهم است و

پوست در بينايی، بهداشت و سالمت

  .موثر است

 سبزيجات، شير، ماست، گوشت قرمز،

  غالت سبوس دار

  نياسين

  3ويتامين ب 

برای سوخت و ساز انرژی، بهداشت و

 سالمت پوست، جهاز هاضمه و

  .يستم عصبی الزم استس

 ماهی، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ،

  بادام زمينی دار، غالت سبوس شير،

سوخت و ساز و جذب چربی ها و  6ويتامين ب 

گلبول پروتئين ها را آسان و به ساختن

سبزی  ماهی، گوشت قرمز، تخم مرغ،

يونجه، سيب  های دارای برگ پهن،
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 يرين، ذرت، کلم، آووکادو، موز،زمينی ش  .های قرمز خون کمک می کند

 سبوس دار، غالت لوبيا سفيد، حبوبات،

  تخمه ها و بادام، گردو

برای ايجاد گلبول های جديد، مخصوصًا  اسيد فوليک

های گلبول های قرمز خون و سلول

  .معده و روده الزم است

،  گوشت قرمز، جگر، زرده تخم مرغ

برگ  سبزيجات دارای  ماهی، صدف،

حبوبات، بادام ، هن و آووکادوسبز پ

غالت  دانه های روغنی،  زمينی،

  دار سبوس

  ويتامين

  12ب 

برای ايجاد سلول های جديد و حفظ

  .سلول های عصبی مهم است

گوشت قرمز، ماهی، مرغ و پرندگان، 

ساردين،  غذاهای دريايی،  تخم مرغ،

  شير، پنير،، گياهان و جلبک دريايی

  غالت سبوس دار

به بدن کمک می کند تا از کلسيم و  امين ثويت

استخوان ساير مواد الزم برای ساختن

.ها و جدار رگ های خونی استفاده کند

مقاومت. جذب آهن را افزايش می دهد

را در برابر عفونت باال می برد و به بدن

.عنوان آنتی اکسيدان عمل می کند

 .ساز پروتئين مهم است برای سوخت و

سبزيجات، گوجه فرنگی،   ،مرکبات کلم

هندی و  سيب زمينی، سيب زمينی

  بارهنگ

ويتامين ث ميوه ها و سبزيجات به: توجه

کردن آن علت قطعه قطعه کردن و خرد

ها، گرم کردن دوباره غذا و يا کهنه

  .شدن آن ها از بين می رود

از ساختمان و اجزای سلول ها حفاظت  ويتامين ای

برابر بيماری  درکرده و مقاومت بدن را

  .افزايش می دهد

سبزيجات، سبزيجات با برگ پهن سبز 

روغن های  غالت سبوس دار، تيره،

  بادام زمينی، آجيل، تخمه گياهی،

باعث ايجاد و استحکام دندان ها و  کلسيم

قلب و به کارکرد. استخوان ها می شود

ماهيچه ها، تنظيم فشار خون و

  جلوگيری از

 ،)با استخوان(ی ميگو، ماهی دود

  آجيل لوبيا، نخود و شير، سبزيجات،

رشد و عملکرد دست مغز و سيستم  يد

  .عصبی را تضمين می کند

نمک يد  شير، ماهی، غذاهای دريايی،

  دار

اکسيژن را به خون می رساند، گلبول  آهن

حذف می کند قرمز از کار افتاده خون را

  .و گلبول های تازه می سازد

ز، گوشت پرندگان، جگر، گوشت قرم

  دريايی، ماهی، غذاهای تخم مرغ،

لوبيا،   گياهان برگ دار سبز، يونجه،

  بعضی از غالت، غالت سبوس دار،

  بادام زمينی، تخمه ها
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عضالت را تقويت می کند وبرای عملکرد  منيزيوم

در .درست سيستم عصبی مهم است

رشد استخوان و نگهداری دندان ها موثر

  .است

گياهان دارای برگ  ذاهای دريايی،غ

  آجيل و حبوبات غالت، سبز تيره،

از آسيب ديدگی عضله قلب جلوگيری  سلنيوم

  .می کند

 غذاهای دريايی، گوشت قرمز، جگر،

  سير، يونجه، قارچ، هويج، پياز، شير،

  غالت سبوس دار

سيستم دفاعی بدن را تقويت، هضم را  روی

  .می کند ه جاآسان و ويتامين آ را جا ب

 گوشت قرمز، جگر، مرغ، زرده تخم مرغ،

 شير، صدف ماهی، غذاهای دريايی،

 گياهان سبز برگ دار، کدو، سير،

آجيل،  دار، غالت، غالت سبوس حبوبات،

  تخمه کدو

 

 .وی. آی. حفظ ايمنی و بهداشت غذا برای افراد آلوده به ويروس اچ
فردی که چنين غذايی را بخورد، ممکن است . مضر، آلوده و مسموم شودغذا ممکن است بر اثر باکتری و ويروس های 

بر روی سيستم ايمنی بدن اثر گذاشته و مقاومت بدن کم می شود، . وی. آی. از آنجا که ويروس اچ. مسموم و بيمار شود

 . ذاهای آلوده اجتناب کنندلذا افراد آلوده به آن، در برابر ميکروب ها و باکتری ها آسيب پذيرتر بوده و بايد از خوردن غ

اين افراد اگر دچار مسموميت غذايی شوند، وزن بدن شان کاهش يافته و ضعيف تر می شوند و مقاومت آن ها در برابر 

 . عفونت های آتی کمتر خواهد شد

افراد آلوده تدابير بهداشتی برای . با رعايت بعضی اصول بهداشتی، می توان از بيشتر مسموميت های غذايی پيشگيری کرد

 : ، به دو منظور انجام می شوند.وی. آی. به ويروس اچ

 پيشگيری از آلودگی محيط تهيه غذا  .1

 . پيشگيری از تکثير ميکروب ها در غذا و رسيدن به مقدار خطرناک .2

ر رعايت اصول بهداشتی به صورتی که در زير توصيه شده، سبب دستيابی به دو هدف شده و حداکثر حفاظت در برابر خط

 ميکروب هی مضر را تضمين می کند

 

  دفع بهداشتی مدفوع 

 : بنابراين به نکات زير دقت کنيد. اکثر ميکروب هايی که باعث مسموميت غذايی می شوند از طريق مدفوع پخش می شوند

 . از توالت استفاده کنيد، توالتی که پاکيزه و بدون مگس و حشرات باشد •

 .  نگهداريدهمواره محيط اطراف خود را پاکيزه •

لباس ها، ملحفه ها و رختخوابی را که ممکن است به مدفوع آلوده شده باشند را با آب داغ و صابون شستشو  •

 . دهيد
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 رعايت بهداشت فردی

همواره قبل، در طول و بعد از تهيه يا خوردن غذا، در صورت رفتن به توالت، دست هاس خود را با آب تميز و صابون،  •

 . و با حوله، يا پارچه تميز خشک کنيديا خاکستر بشوييد 

 . روی کليه زخم ها را برای پيشگيری از آلودگی در طول تهيه و مصرف غذا بپوشانيد •

از آب سالم بهداشتی مانند آب لوله کشی، چشمه ها و چاه های حفاظت شده استفاده کنيد و اگر از سالمت آب  •

طول جمع آوری و ذخيره آب، مخزن آن را تميز و بدور از هرگونه در . اطمينان نداريد، قبل از مصرف آن را بجوشانيد

زمانی که افراد . مخازن آب در منزل بر اثر فرو بردن ظروف يا دست کثيف در آن ها، آلوده می شوند. آلودگی نگهداريد

 . آب آلوده بنوشند، به بيماری های مختلف دچار خواهند شد

 

 رعايت بهداشت آشپزخانه

از ظروف و لوازم تميز برای نگهداری، تهيه و آماده سازی و خوردن غذا استفاده . ا پاکيزه نگهداريدمحل تهيه غذا ر •

 . کنيد

 . سبزيجات و ميوه ها را با آب پاکيزه و سالم بشوييد •

 . روی غذاها را بپوشانيد تا حشرات و گردو غبار آنها را آلوده نکنند •

بًا خالی کنيد، تا سبب ايجاد بوهای نامطبوع و جذب حشرات که خود زباله را در ظرفی در دار گذاشته و آن را مرت •

 . سبب آلوده شدن غذاها با ميکروب ها خواهند شد، نشود

 

 آشپزی و ذخيره کردن مواد غذايی

نگهداری غذا در يخچال يا مکانی سرد، رشد ميکروب ها را کندتر . ميکروب ها به سرعت در غذای گرم تکثير می شوند

غذا را به محض پخته شدن بايستی .  پخت و پز در دممای باال نيز سبب کشته شدن اکثر ميکروب ها خواهد شد.خواهد کرد

 . خورد

 . غذا را در ظرف های در بسته، دور از حشرات، موش و ساير حشرات نگهداری کنيد •

 . غذای تازه را در جای سرد يا در صورت وجود در يخچال نگهداری کنيد •

 . کامل پخته اما سبزيجات را زياد نپزيدغذاها را به طور  •

 . غذا را بالفاصله بعد از پخت ميل کنيد و برای پيشگيری از تکثير ميکروب ها آن را در هوای اتاق رها نکنيد •

 . برای پيشگيری از تماس، آنها را در ظروف جداگانه بريزيد. مواد خام و پخته را در کنار هم نگهداری نکنيد •

آنها را بيش از يک يا دو روز، نگهداری . ده غذاها، مگر در يخچال و يا مکانی سرد، خودداری کنيداز نگهداری پس مان •

  .نکنيد و هميشه دوباره با حرارت زياد گرم کنيد
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 غذاهای گوشتی

 . گوشت نبايد پس از پخت دارای خونابه باشد. گوشت و ماهی را خوب بپزيد •

 .  با فراورده های حيوانی در تماس بوده اند را با آب گرم و صابون بشوييدقبل از تهيه غذاها، ابزار و سطوحی که •

 . گوشت و ماهی را جدا از ساير مواد غذايی نگهداری کنيد •

 . تخم مرغ عسلی، خام، ترک خورده يا هيچ غذای محتوی تخم مرغ خام نخوريد. تخم مرغ را بايد کامًال جوشاند •

در صورتی که مسموميت . از ممکن است آلودگی غذايی و مسموميت اتفاق بيفتدبا اين حال انسان هر قدر دقت کند، ب

غذايی شديد باشد، برای اجتناب از کاهش وزن و ابتال به بيماری های ديگر، بايد بالفاصله به مددکار اجتماعی و يا پزشک 

 مراجعه کرد

 

 منظوراز آموزش های جنسی چيست؟
برای جوانان، . مسايل سکسی و يا آموزش روابط جنسی ناميده می شوندآموزش های جنسی که گاه آموزش درباره 

اين آموزه ها برای شکل دادن به طرز برخورد . روندی ازفراگيری و تحصيل مجموعه ای ازاطالعات و دانش الزم و ضروری است

 شان آگاه خواهد کرد و به همچنين آنان را از ازهويت جنسيتی. و روش رفتاری آنان و باورهايشان درباره موضوع سکس است

 .آنها آموزش خواهد داد که روابط جنسی صحيح چيست وچه روابطی برای جنسيت آنان نادرست است

اين آموزش ها همچنين توانايی و تجربه جوانان را پرورش خواهد داد که آنها با آگاهی درباره انتخاب نوع رفتارشان فکر کنند و 

 .  کنش های رفتاريشان داشته باشنداحساس مطمئن و شايسته ای درباره

ضمنًا بايستی قبول کنيم که برای جوانان در شرايط امروزه اجتماعی وجهانی امکان بيشتری نسبت به سال های پيش 

اين آموزه ها سالحی خواهد بود تا آنها خود را در برابر سواستفاده . وجود دارد تا آنها در جامعه با اين مسايل مواجه شوند

 .حفاظت کنند. وی. آی. سی، بردگی جنسی، بارداری ناخواسته و آلودگی به ويروس اچهای جن

 

 هدف از آموزش های جنسی چيست؟
هدفی که آموزش های جنسی دنبال می کند، کاهش دادن دو مشکل و نتيجه منفی است که فعاليت های جنسی افراد 

نامه که زندگی افراد را دچار تنش می کند و ديگری آلودگی هايی اولی بارداری ناخواسته و خارج ازبر. ممکن است به بار آورد

رسيدن به اين هدف . است که در نتيجه تماس جنسی ممکن است بوجود آمده و به بيماری های مقاربتی منجر می شود

اب تر می به باال بردن کيفت زندگی زناشويی و روابط بين انسان ها کمک می کند و در نتيجه جامعه را سالم تر و شاد

 .سازد

اين آموزه ها همچنين در جوانان اين شايستگی را پرورش خواهد داد تا آنها در زندگی پس از مواجه با مسايل گوناگون و 

 .ناخواسته، انتخابی درست و تصميمی شايسته بگيرند

 دادن آموزش های صحيح جنسی با. شما والدين و آموزگاران تنها مراجع با صالحيت در ارايه اين آموزش ها به جوانان هستيد

 .به جوانان از سوی خود می توانيد رسيدن به اين دو هدف را ممکن کنيد
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 شکل دادن گرايش های رفتاری و باورهای نوجوانان
جوانان در معرض طيف وسيعی از رفتارها و عقايد مربوط به سکس و رفتارهای جنسی قرار می گيرند که گاهی اين عقايد و 

به طور مثال بعضی پيامهای بهداشتی بر روی خطرات ناشی از رفتارهای جنسی تاکيد .  تناقض با يکديگر هستندرفتارها در

 . دارند و از سوی ديگر رسانه ها، سکس را نشانه ای از بلوغ و پختگی و جذابيت معرفی می کنند

عقايد محکمی در مورد رفتارهای به علت حساسيت مسايل جنسی، ممکن است که جوانان و مربيان گاهی ديدگاه ها و 

 . صحيح جنسی و چهارچوب های اخالقی مرتبط با آن داشته باشند که کامال با هم در تضاد هستند

اخالقی مرتبط با مسايل جنسی عالقه زيادی نشان می دهند و دوست دارند تا فرصتی -جوانان به چهارچوب های فرهنگی

ين، روابط جنسی قبل از ازدواج و همجنسگرايی و پيشگيری از بارداری صحبت پيش بيايد تا در مورد مسايلی مثل سقط جن

 . کنند

بايد توجه داشت اگر روشی صحيح برای صحبت درباره اين مسايل داشته باشيم بحث در مورد اين موضوعات، لزومًا به معنی 

 -حث درباره مسايل فرهنگی يا اخالقیبايستی ياد بگيريم که هنگام ب. قبول و يا نفی کردن اين ديدگاه ها نخواهد بود

 . مذهبی می توانيم با ديدگاه مطرح شده، مخالف يا موافق باشيم

آموزش صحيح مسايل جنسی، اين فرصت را به جوانان می دهد تا درباره داليل روابط جنسی و ارتباط آن با بيان احساسات 

 . ات و تصميمات هر شخص احترام بگذارندتفکر کنند و به اين ترتيب به خود و ديگران و عقايد و احساس

بايستی به جوانان فرصت تفکر درباره تفاوتهای مرد و زن، و تفاوتهای نژادی و نحوه تاثير آن بر مسايل جنسی داده شود تا 

 . بتوانند درک کنند که يک رابطه سالم چگونه می تواند باشد

و سواستفاده های جنسی بر ) در روابط جنسی( خشونت نکته مهم دیگر در آموزش مسايل جنسی، تفهيم تاثير منفی

 .روابط اشخاص با يکديگر می باشد

چيست؟ کاندوم  

 
کاندوم يک پوشش پالستيکی بسيار نازک است که پس از سخت شدن و ايستادن  

روی عضوجنسی مرد ) آلت تناسلی زنانه(آلت تناسلی مرد و پيش از ورود به واژن 

يق هنگام انزال مرد مايع منی در داخل غالف کاندوم ريخته از اين طر. کشيده می شود

شده و مانع ازتماس اسپرم مرد با ترشح های داخل واژن شده وازرسيدن آن به دهانه 

 .رحم جلوگيری می کند

 
 . امروزه کاندوم های زنانه نيزعرضه شده که خانم ها قبل ازنزديکی می توانند آن را در داخل واژن خود قرار دهند

در صورت استفاده صحيح، پزشکان کاندوم را به عنوان يک وسيله بسيار مناسب وکامًال موثردر پيشگيری از بارداری و ابتال به 

 . می شناسند و توصيه می کنندبيماری های مقاربتی 

 هم می شناسند) غالف( و ) عايق پالستيکی(، )کاپوت(کاندوم را با اسامی ديگری چون 
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 ی مقعدی چيست؟رابطه جنس 
. ارتباط جنسی مقعدی بر خالف تصور عمومی تنها يک رابطه جنسی بين مردان همجنسگرا نيست

و خواسته ها تشکيل می دهند که رابطه مقعدی هويت جنسيتی انسان ها را مجموعه ای از اميال 

  .يکی از اشکال آن می باشد
ميل به رابطه جنسی از طريق مقعد در ادوار گذشته و در فرهنگ های مختلف وجود داشته وشناسايی 

 . شده است و امروزه نيز دربسياری کشورها در مورد آن تحقيق انجام می گيرد

راد لذت بخش نمی باشد، اما ممکن است که برای بعضی شرکای جنسی که رابطه اين شکل از نزديکی برای بسياری اف

 . هميشگی بين شان، تازگی و جذابيت خود را از دست داده و تکراری شده است، رابطه لذت بخشی محسوب شود

دوار و جوامع ديگر در ادوار مختلف، در بعضی فرهنگ ها و ملل به عنوان رابطه ای طبيعی مورد قبول جامعه ثبت شده و در ا

 تقبيح و منع شده است

باالترین در تماس جنسی مقعدی در مقایسه با سایر راههای تماس جنسی، . وی. آی. بدليل اینکه خطر انتقال ويروس اچ

را به همراه دارد ، توصيه می شود در صورت انتخاب آن حتمًا محافظت های بهداشتی و احتياط های جانبی الزم خطر 

 .صورت بگيرد

 

 چرا بعضی افراد از رابطه جنسی مقعدی لذت می برند؟ 
 . لذت بخش بودن رابطه جنسی از طريق مقعد به علت وجود ميزان زياد پايانه های عصبی در بخش مقعد است

عضوی که در مرحله اوج تحريک جنسی، احساس لذت را (در مردان رابطه مقعدی همچنين باعث تهيج و تحريک پروستات 

 . می گردد) يسر می سازدکنترل و م

اما از طرف ديگر به دليل وجود پايانه های عصبی بسيار، ممکن است که در صورت کم توجهی و يا عدم آگاهی هر يک 

ممکن است . ازشرکای جنسی، درد زيادی در اولين تجربه رابطه مقعدی تجربه شود و خوشی يا لذت نزديکی فروکش کند

 .اری از اين نوع آميزش چشم پوشی کنندچنين تجربه ای باعث شود که بسي

 

 چه گروه هايی بيشتر به اين نوع رابطه روی می آورند؟
در کشورهای اسالمی و همچنين کشورهای فارسی زبان، آمار علمی قابل ارجاعی وجود ندارد و با توجه به نوع نگرش 

ا با توجه به جايگاه و بينش افراد نسبت به ام. فرهنگی موجود نمی توان تحقيق علمی جامعی در اين زمينه به عمل آورد

موضوعاتی مانند پرده بکارت و همچنين وجود محدوديت های اجتماعی و مذهبی و همچنين عدم پذيرش نزديکی بين 

دخترهای جوان و پسرهای جوان پيش از ازدواج در بين بسياری از اقشار اين جوامع، احتمال آن داده می شود که رويکرد به 

در ابتدای بلوغ جنسی و گذار به مرحله سن بلوغ و )  پسر–پسر(و چه در رابطه )  پسر–دختر(قعدی چه در رابطه آميزش م

شکل گيری هويت جنسی، به عنوان شکلی از پاسخگويی به کنجکاوی های جنسی و رشد شکل شخصيت جنسيتی آنان 

 . بيشتر مورد توجه اين گروه سنی باشد

ه دليل توجه به حفظ پرده بکارت ممکن است که دختران پيش از ازدواج بيشتر به چنين شيوه به خصوص در بين زنان جوان ب

که اين خطر انتقال بيماریهای آميزشی از جمله ایدز را مانند مردان همجنسگرا دربين زنان جوان به يک ميزان . ای روی آورند

 .باال می برد
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آيا پسران 
 تمايل به رابطه مقعدی در بين پسران جوان در کشورهای فارسی زبان و مسلمان، الزامًا 

ن پسران جوان خود شدند، بهتر است که پيش از هر نوع تصميمی با 

 ک جنسی اجازه نزديکی از راه مقعد را داد؟يا بايستی به شري
 مذهبی وجود داشته و حرام 

ذهبی شکل می دهد، روی آوردن به 

شريک جنسی مطمئنی دارد که می تواند به او و سالمت او اطمينان داشته باشد و در صورتی که از 

در صورتی که فردی از اين عمل لذت نمی برد هيچ فردی . باشد

 .ه شرح آن پرداخته می شود

 در رابطه جنسی مقعدی. وی. آی. ميزان خطر انتقال ويروس اچ
 درصد خطر اننقال را به يزان

ريسک انتقال در صورت آلوده بودن هر يک از شرکای جنسی، 

 رند الزامًا همجنسگرا هستند؟جوانی که به اين نوع رابطه روی می آو
مشاهده رفتار

به داليل اشاره شده باال ممکن است که هم افراد ناهمجنس . نشانه گرايش آنان به نوع همجنس نيست

د اين نوع از رابطه را بدليل کنجکاوی تجربه خواه و هم اشخاص همجنس خواه، به خصوص در سنين رش

کنند، اما نمی توان در صورت مشاهده چنين رويکردی در سنين بلوغ جنسی، به طور قطعی آنان را جزو افراد متمايل به نوع 

اين نوع رفتار تا رشد کامل فرد جوان، کشف و شناخت دقيق تمایالت جنسی اش ،نمی تواند . همجنس دسته بندی کرد

 .ر قطعی مشخص کننده تمايل وی به همجنسگرايی باشدبطو

در صورتی که والدينی متوجه چنين رفتاری در ميا

 .مشاورين پرورشی و روانشناسانی که در زمينه مسايل جنسی و جوانان متخصص هستند، مشاوره کنند

 

آ 
منع) مرد، مرد(و چه بين ) زن، مرد(در بسياری از ملل و فرهنگ ها برای رابطه مقعدی چه بين 

در صورتی که شخصی هويت جنسی . بنابراين بسياری آن را تابو به شمار آمده و از آن اجتناب می کنند. شمرده می شود

 . ود را براساس باورهای دينی پرورش می دهد، دستورالعمل پرهيز از آن وجود داردخ

در صورتی که شخصی هويت جنسی خود را بر اساس مسايلی به غير از باورهای م

انتخاب، تربيت و "ه ای از اين نوع رابطه نيز مانند همه ديگر راه های ارتباط جنسی بين دو شريک جنسی، مجموعه پيچيد

 . است" اميال بيولوژی

تا زمانی که شخصی 

ه سابق"مشکل عمومی اين است که در اغلب موارد افراد از . اين ارتباط لذت می برد، لزومی به ترک اين عمل وجود ندارد

 . شريک جنسی خود اطالعی ندارند" رفتارهای پر خطر

نزديکی برای لذت و ارضای روحی و روانی انسان ها می 

 . حتی شوهر، اجازه مجاب کردن شريک جنسی برای تن دادن به اين خواسته را ندارد

مسايل بهداشتی و نکات خاصی رعايت شود که در زير بدر اين نوع رابطه الزم است که 

 

باالترين ماز طريق رابطه جنسی مقعدی، همچنان . وی. آی. بر اساس آمار، انتقال ويروس اچ

در بين افراد آلوده از طريق آميزش جنسی، مردان همجنسگرايی که به رابطه مقعدی گرايش دارند، . خود اختصاص می دهد

 . بيشترين قربانيان اين ويروس را تشکيل می دهند

: مجددًا به اين نکته توجه کامل داده می شود که

ساير بيماری های آميزشی که از طريق خون انتقال می يابند، در تماس جنسی از راه مقعد و . وی. آی. ويروس ويروس اچ

 . بسيار باال می باشد
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 از راه نزديکی مقعدی. وی. آی. داليل ميزان باالی خطر انتقال ويروس اچ
 . را دارد

 حرکت 

 دارد که 

مايعات درونی بدن با 

 قعدی امن تررابطه جنسی م
داشت و خود را در مقابل تری که چگونه می توان رابطه جنسی مقعدی امن 

 . ار کرد

 رعايت بعضی 

 :مواردی که می تواند ميزان خطر را کاهش دهد
صورت مفعول به اين نوع رابطه روی می آورند می 

 . به خصوص اعضای جنسی می باشدشستشوی کامل و دقيق بدن .2

مان از 

د .4

س و ارتباط جنسی .5

ن به خون خود قابليت جذب مستقيم مواد و انتقال مستقيم آ) بخش داخلی مقعد(ديواره داخلی روده بزرگ 

 از طرفی، حلقه خروجی جداره مقعد به دليل اينکه مانند واژن قابليت ارتجاعی و انعطاف پذيری الزم برای نزديکی و •

. را ندارد، در نتيجه احتمال خراش برداشتن و خون ريزی آن بسيار باال می باشد) آلت تناسلی مرد( رفت و برگشتی پنيس 

 . ريدگی ها اغلب در بافت و بسيار ريز می باشد و معموًال با چشم غير مسلح قابل ديدن نيستنداين خراش ها و ب

 همچنين، نوک آلت تناسلی مردان نيز به دليل عدم وجود محيطی مناسب برای حرکت رفت و برگشتی احتمال •

 . هم افزايش می دهددچار خراش در سطح گردد که اين مورد خطر دريافت ويروس را در شخص فاعل 

در اين نوع رابطه، مهم ترين خطری که اشخاص را تهديد می کند تماس خونی مستقيم و همچنين 

به . وی. آی. خون شريک جنسی می باشد که در صورت آلوده بودن هر يک از شرکای جنسی، احتمال سرايت ويروس اچ

 .شريک سالم وجود دارد

 

 
سوالی که اغلب مطرح می شود اين است 

 محافظت کرد؟ ) عامل بيماری ایدز. ( وی. آی. سرايت بيماری های مقاربتی و به خصوص ويروس اچ

در نزديکی مقعدی برقرتری  ايمن در صورتی که احتياط های جانبی الزم صورت بگيرد، می توان رابطه

اگر شما از سالمت خود و شريک جنسی تان اطمينان کامل داريد خطری متوجه شما نيست و می توانيد با

مشکل عمومی اين است که در اغلب . نکات بهداشتی و پيشگيری، بدون دغدغه ونگرانی از اين رابطه جنسی لذت ببريد 

 .شريک جنسی خود اطالعی ندارند" سابقه خونی و رفتارهای پر خطر "از موارد افراد 

 

 
افرادی که به . می گردداستفاده از کاندوم توصيه اکيد به  .1

همه چيز درباره کاندوم و نحوه استفاده صحيح از  حتمًا بخش. توانند از کاندوم های زنانه استفاده کنند

 .  را به دقت مطالعه کنيدکاندوم

رعايت بهداشت و دومين توصيه  

دقت کنيد که در صورت استفاده همز. می باشده استفاده از مواد نرم کننده و ليز کنندتوصيه بعدی  .3

استفاده کاندوم و مواد ليز کننده، از مواد روغنی ليزکننده مانند وازلين که از مشتقات نفتی تهيه می شوند، 

 ) همه چيز درباره کاندومرجوع به بخش (به دليل اينکه باعث سايدگی و پاره شدن کاندوم می شود، . نکنيد 

در صورتی که ماهيچه های مقع. به هنگام انجام اين روش آميزش استرلکس بودن و آرامش توصيه سوم  

سفت باشد احتمال پارگی و درد شديد وجود دارد که زخم و خونريزی خود باعث تماس مستقيم خونی و در نتيجه 

 . می شود. وی. آی. ماری های مقاربتی سرايتی و از جمله ويروس اچباالتر رفتن خطر انتقال بي

پيش از تماپرهيز از نوشيدن مشروبات الکی و عدم استفاده از مواد مخدر توصيه ديگر  

 به علت اينکه پس از اثرگذاری الکل و مواد مخدر شما کمتر قادر به کنترل و تصميم گيری هستيد که اين. می باشد

 . خود ميزان پذيرش خطر را در افراد باال می برد
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در اين نوع رابطه وجود . وی. آی. راه ها و شکل هايی که احتمال انتقال ويروس اچ 

 :دارد

 

 ): زن و يا مرد(ورد شخصی که مفعول واقع شده بدون توجه به جنسيت در م

 : در صورتی که پنيس وارد نشود و تنها با جداره خارجی مقعد تماس داشته باشد •

 : خطر بالقوه

اين می باشد، بنابراين معموًال در . وی. آی. پوست سالم خود محافظ خوبی در برابر ورود انواع ويروس ها از جمله ويروس اچ

شکل خطر زيادی متوجه شخص نمی شود، اما در صورتی که جداره مقعد دارای زخم خارجی تازه و باز باشد که منجر به 

 . وجود دارد. وی. آی. ارتباط خونی مستقيم شود احتمال انتقال ويروس اچ

 : خطر مستند

ديکی صورت می گيرد، بنابراين نمی توان معموًال به دليل اينکه شکل های ديگری از آميزش جنسی همزمان با اين نوع نز

 . به اين شيوه ارايه داد. وی. آی. موارد مستدل و مستندی از انتقال ويروس اچ

 : درصورتی که پنيس وارد شود اما انزال صورت نگيرد •

 : خطر بالقوه

ه انتقال اسپرم و ديگر مواد در طول زمان آميزش جنسی، آلت مردانه به ترشح مايعاتی می پردازد که مانند مايع منی قادر ب

 . بنابراين خطر انتقال آن به صورت نظری وجود دارد. می باشد. وی. آی. موجود در خون و از جمله ويروس اچ

 : خطر مستند

هر چند در اين مورد ميزان خطر انتقال مانند ارتباط همراه با انزال بسيار باال نمی باشد اما موارد ثبت شده ای از انتقال 

 . در اين مورد گزارش شده است. وی. آی. س اچويرو

 : در صورتی که پنيس وارد شود و انزال صورت پذيرد •

 : خطر بالقوه

در صورتی که شخصی به صورت مفعول در . به ميزان قابل توجه ای می باشد. وی. آی. مايع منی قادر به حمل ويروس اچ

، خطرزياد انتقال در صورت آلوده بودن فاعل د بدن وی شود، آميزش مقعدی شريک باشد، و مايع منی از طريق مقعد وار

 . به وی وجود دارد. وی. آی. ويروس اچ

 : خطر مستند

از طريق تماس جنسی، مربوط به انتقال . وی. آی. بر اساس آمار موجود، بيشترين موارد گزارش شده از انتقال ويروس اچ

 مرد به دليل اينکه بيشترين رويکرد را به اين نوع تماس دارند، همجنسگرايان. ويروس در آميزش جنسی مقعدی می باشد

  .آمار بااليی را به خود اختصاص می دهند

تنها همجنس خواهان مرد، گروه در معرض خطر آلودگی نمی باشند بلکه به داليل شرح داده اما توجه داشته باشيد، 

به اين نوع نزديکی جنسی و رعايت نکردن موارد مراقبتی  در صورت روی آوردن -چه زن و چه مرد  -شده فوق، هر گروهی 

و ابتالء به ديگر بيماريهای آميزشی . وی. آی. بهداشتی که در باال شرح داده شده است، در معرض دريافت ويروس اچ

 .سرايتی می باشد
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در اين نوع رابطه وجود . وی. آی. راه ها و شکل هايی که احتمال انتقال ويروس اچ

 :دارد

 

 : در مورد شخصی که در اين نوع رابطه فاعل باشد

 : در صورتی که پنيس وارد نشود و تنها با جداره خارجی تماس داشته باشد •

 : خطر بالقوه

الم و پاکيزه هيچ نوع بيماری را منتقل نمی کند، بنابراين معموًال در اين شيوه نزديکی در صورتی که زخم تازه و پوست س

اما در طول مدت نزديکی و پيش از . بازی در محيط اطراف مقعد وجود نداشته باشد، خطری متوجه شخص فاعل نمی شود

در صورتی که .  اصطالح ترشحات پيش از منی را برآن نهاده اندانزال طول آلت تناسلی مردانه آغشته به مايعی است که

می . وی . آی. محيط اطراف مقعد دارای زخم خارجی تازه و باز باشد که منجر به ارتباط خونی مستقيم شود، ويروس اچ

 چيست؟ رفرانس شما برای این قسمت ! ن نيستممئمط. تواند حتی از طريق مايعات پيش از انزال نيز انتقال يابد 

 : خطر مستند

به دليل اينکه معموًال همزمان شکل های ديگر ارتباط جنسی نيز در اين مورد انجام می شود نمی توان موارد مستدل و 

 . مستندی در اين مورد ارايه داد که ويروس انتقال يافته است

 : درصورتی که پنيس وارد شود اما انزال صورت نگيرد •

 : خطر بالقوه

يواره داخلی روده بزرگ محيط بسيار مناسبی برای تکثير و زنده ماندن انواع ميکروب ها می مخاط مقعد و د .1

 . باشد

از طرفی عالوه بر احتمال باالی ايجاد زخم در مقعد، احتمال پديد آمدن خراش بر روی آلت تناسلی مردانه  .2

 . نيز وجود دارد که تماس خونی مستقيم را نيز ميسر می کند

در طول مدت تماس جنسی، آلت مردانه به ترشح مايعاتی می پردازد که ويروس ها، از ضمن اين موارد،  .3

 . قادر خواهد بود به بدن شخص فاعل راه پيدا کند. وی. آی. جمله ويروس اچ

در صورت آلوده بودن شريک بنابراين به شکل نظری خطردريافت اين ويروس و ساير بيماری های مقاربتی سرايتی 

 . فاعل هم وجود داردبرای شخص جنسی 

 : خطر مستند

هر چند در اين مورد ميزان خطر انتقال مانند ارتباط همراه با انزال بسيار زياد نمی باشد، اما موارد ثبت شده ای از انتقال 

 . در اين شيوه نزديکی گزارش شده است. وی. آی. ويروس اچ

 : در صورتی که پنيس وارد شود و انزال صورت پذيرد •

 : وهخطر بالق

مخاط مقعد و ديواره داخلی روده بزرگ محيط بسيار مناسبی برای تکثير و زنده ماندن انواع ميکروب ها می  .1

 . باشد

از طرفی عالوه بر احتمال ايجاد زخم در مقعد، احتمال پديد آمدن خراش بر روی آلت تناسلی مردانه نيز  .2

 . اردبنابراين احتمال تماس خونی مستقيم نيز وجود د. وجود دارد
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ضمن اين موارد، انزال باعث باز شدن مجرای پنيس شده و امکان راه يابی ويروس به بدن راحت تر می  .3

می تواند به راحتی جذب و وارد بدن شخص . وی. آی. بنابراين انواع ويروس ها، از جمله ويروس اچ. شود

 . فاعل شود

آلت تناسلی (نيز در داخل مجرای پنيس ويروس قادر خواهد بود از طريق مايعات منی که بعد از انزال  .4

 . باقی می ماند جذب خون شود) مردانه

در صورت آلوده بودن در صورتی که شخصی به صورت فاعل تماس جنسی مقعدی داشته باشد و منی وی انزال شود، 

 . ، امکان آلوده شدن وی وجود داردشريک جنسی 

 : خطر مستند

از طريق آميزش جنسی مقعدی در مورد مردانی که نقش فاعلی داشته . وی. آی. موارد ثبت شده ای از انتقال ويروس اچ

 .اند وجود دارد

 

از طريق تماس جنسی، مربوط به . وی. آی. بر اساس آمار موجود، بيشترين موارد گزارش شده از انتقال ويروس اچ :توجه

نس خواهان مرد و چه غير همجنس چه همجشرکای جنسی مفعول . انتقال ويروس در آميزش جنسی مقعدی می باشد

اما اين به . قرار دارند. وی. آی. خواهان زن که به اين نوع آميزش روی می آورند، بيشتر در معرض خطر دريافت ويروس اچ

 . معنای عدم وجود خطر دريافت ويروس برای شرکای جنسی فاعل نيست

، باشد . وی. آی. آلوده به ويروس اچچه مرد، در صورتی که شريک جنسی شما در يک رابطه جنسی مقعدی چه زن و 

 . قادر به انتقال آن به شخص فاعل بيشتر از رابطه واژينال می باشد

تنها همجنس خواهان مرد، گروه در معرض خطر آلودگی نمی باشند بلکه به داليل شرح داده اما توجه داشته باشيد، 

آوردن به اين نوع نزديکی جنسی و رعايت نکردن موارد مراقبتی  در صورت روی -چه زن و چه مرد  -شده فوق، هر گروهی 

و ابتالء به ديگر بيماريهای آميزشی . وی. آی. بهداشتی که در باال شرح داده شده است، در معرض دريافت ويروس اچ

 .سرايتی می باشد

 

  )سکس دهانی(تماس جنسی از راه دهان 
و يا با آلت تناسلی مرد را تماس جنسی امن نمی ) جنسی زنانهعضو (تماس جنسی و تحريک از راه دهان با واژن 

و عالوه بر آن ديگر بيماری های . وی. آی. تحقيقات تاکنون ثابت کرده اند که تماس از راه دهان می تواند ويروس اچ. شناسند

 . مقاربتی سرايتی را انتقال دهد

 

 تحريک جنسی از راه دهان مسئله ای که عموميت دارد
، و )آلت تناسلی مرد(اين کار از طريق مکيدن پنيس .  راه دهان تحريک بر انگيزبوده و قوه جنسی را تحرک می دهدتماس از

 .و مقعد صورت می گيرد) عضو جنسی زنانه(يا لسيدن واژن

"Fellatio "نام التين روشی است که در آن آلت مرد توسط زبان تحريک می شود. 

"Cunnilingus "و چوچوله می پردازد) عضو جنسی زنانه(ود که دهان به تحريک واژنبه روشی گفته می ش. 

"Anilingus "اصطالح التين روشی است که دهان با مقعد برای تحريک در تماس است. 
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مطالعات نشان می دهد که تماس جنسی دهانی معموًال دربين همه گروه های سنی که اين جوانان را هم شامل می 

 .بسياری از شرکای جنسی زن و مرد وهمچنين بين شرکای جنسی هم جنس رواج داردشود، رايج است و در بين 

دربين جوانان به خصوص خانم های جوان ممکن است به دليل عدم تمايل به دخول و حفظ بکارت به عنوان نوعی تمرين در 

جه به خطر انتقال ويروس رشد توانايی جنسيتی ويا پاسخ به کنجکاوی های روابط جنسی اين عمل جالب باشد که با تو

 .بهتر است که با هيچ يک از گروه های شرکای جنسی انجام ندهيد

 .)البته درتحريک دهانی آلت تناسلی مردانه در صورت استفاده صحيح از محافظ کاندوم، خطر انتقال بسيار ناچيز خواهد بود(

 

 .وی. آی. تماس جنسی دهانی و خطر انتقال ويروس اچ
. از يک شريک جنسی آلوده از طريق تماس جنسی دهانی بسيار کمتر از ريسک انتقال اچ. وی. آی. خطر انتقال ويروس اچ

. از اين جهت که، مشخص کردن ميزان دقيق خطر ريسک انتقال ويروس اچ. از طريق نزديکی مقعدی و واژينال است. وی. آی

که بيشتر اشخاص در روابط جنسی شان شکل های ديگری از تماس بعالوه اين. از راه سکس دهانی مشکل است. وی. آی

به اين دليل مشکل می توان مشخص کرد که . مانند دخول در واژن و يا مقعد. های جنسی را عالوه بر رابطه دهانی دارند

 .اين انتقال نتيجه تماس دهانی بوده و يا نتيجه تماس های خطرناک ديگربوده است

در تماس دهانی بيماری هايی سرايتی مقاربتی نيز از اين راه منتقل . وی. آی. طر انتقال ويروس اچضمن اين که عالوه برخ

 . می شوند

" خطر بالقوه"وی را توصيف می کنند بيشتر از اصطالح . آی. وقتی که پزشکان خطرانتقال دادن يک آلودگی مسری مانند اچ

يعنی انتقال از يک شخص به شخصی ديگر ممکن " خطر بالقوه "به زبانی ساده تر. استفاده می کنند" خطر نظری"ويا 

 .است، هر چند که تاکنون مدارکی مستند برای اثبات قطعی آن وجود ندارد

" نظری ممکن"از نظر . وی. آی. به کالم ديگر انتقال آلودگی با ويروس اچ. نيست" خطر مستند"به معنی " خطر بالقوه" 

استفاده می شود که " انتقالی"در توصيف " خطر مستند. "ت که حتمًا اتفاق خواهد افتاداست اما الزامًا منظور اين نيس

 .مدارک مستند علمی کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد

 

 )آلت تناسلی مردانه( خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با پنيس 

 :خطر بالقوه

کسی که (ل برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد خطر انتقا" نظری"در تماس دهانی با آلت مردانه به شکل 

بدليل اينکه آلودگی از طريق ترشحات پيش ازمنی و منی به دهان راه پيدا . وجود دارد) آلت را با دهان خود تحريک می کند

 .می کند

ل آلودگی وجود خطر انتقا" نظری"برای شخصی که آلت وی بوسيله دهان شريک جنسی اش تحريک می شود نيز، از نظر 

دارد به دليل آن که آلودگی مستقيمًا از ترشحات دهان بوسيله خراش، بريدگی روی پنيس و همچنين از طريق منی با خون 

 . تماس پيدا می کند

 :خطر مستند

 .البته ميزان خطر به مراتب بسيار کمتر از خطر تماس جنسی مقعدی و واژينال است

ند به شخص دريافت کننده انتقال پيدا کند حتی در مواقعی که انزال صورت نگرفته و مايع می توا. وی. آی. ضمنًا ويروس اچ"

 ."منی خارج نشده باشد
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 )عضو جنسی زنانه(خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با واژن 

 :خطر بالقوه

انجام می دهد خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را " نظری"در تماس دهانی با عضو جنسی زنانه به شکل 

بدليل اينکه مايعات مهبلی آلوده و خون واژن آلوده می تواند به . وجود دارد) کسی که واژن را با دهان خود تحريک می کند(

 .) اين مسئله محدود به خون دوران قاعدگی نمی شود. (داخل دهان راه پيدا می کند

خطر انتقال " نظری"ک می شود نيز، از نظر برای خانمی که عضو جنسی وی بوسيله دهان شريک جنسی اش تحري

 . آلودگی وجود دارد، اگر ويروس و يا خون آلوده ازمايعات دهان و به واژن و زخم های مهبلی و يا ديواره واژن تماس پيدا کند

 :خطر مستند

يق تماس جنسی مقعدی و در اين مورد نيز به مراتب بسيار کمتر از خطر انتقال ويروس از طر. وی. آی. ميزان خطر انتقال اچ

در هر صورت در چندين مورد گزارش شده از انتقال ويروس ازطريق دهان، بيشتر تماس دهانی با واژينال . واژينال است

 .گزارش شده است

 

 خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با مقعد

 :خطر بالقوه

کسی که مقعد (تماس دهانی را انجام می دهد خطر انتقال برای شريکی که " نظری"در تحريک دهانی مقعد نيز به شکل 

بدليل اينکه اين عضو در معرض خون آلوده قرار دارد که از ضايعات، ترشحات و . وجود دارد) را با دهان خود تحريک می کند

 .خونی که بر اثر برش، زخم و يا خراش در اطراف مقعد پديد می آيد به داخل دهان راه پيدا می کند

خطر انتقال آلودگی وجود دارد، " نظری"که مقعد وی بوسيله دهان ديگری تحريک می شود نيز، از نظر برای شريک جنسی 

 . اگر ويروس و يا خون آلوده ازمايعات دهان و با مقعد تماس پيدا کند

 :خطر مستند

 .مواردی مستدل ومستند از انتقال بوسيله تماس دهانی با مقعد ثبت شده است

 

 در تماس جنسی دهانی. وی. آی. وس اچکاستن خطر انتقال وير
 .از طريق تماس جنسی دهانی انتقال يافته است. وی. آی. پزشکان مواردی را گزارش کرده اند که ويروس اچ

از طريق تماس جنسی دهانی را می توان با استفاده از کاندوم های التکس . وی. آی. خطر دريافت آلودگی به ويروس اچ

 .کاهش داد
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 اید از کاندوم استفاده کنيم؟چرا ب
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آنچه که امروزه نياز به شناخت و آموزش استفاده صحيح از کاندوم را ضروری می کند، نقش 

کاندوم . موثر و اثبات شده آن در جلوگيری از بيماری های آميزشی و از جمله ايدز می باشد

م صرفنظر از چون کاندو. بهترين محافظ در برابر بيماری های آميزشی محسوب ميشود

جنسيت افراديکه با يکديگر نزديکی جنسی انجام ميدهند، مانع از ارتباط و آميختن ترشح های 

داخلی و يا راه پيدا کردن ويروس های احتمالی به خون شرکای جنسی می شوند که اصلی 

 .ترين راه انتقال بيماری های آميزشی است

تفاده آسان آن در مقابل ابتال به انواع بيماریهای استفاده از کاندوم با توجه به ارزان بودن و اس

های درمانی سنگين و خالهای روانی بسياری را  مقاربتی و ایدز امری عقالنی است، چرا که ابتال به اين بيماری ها هزینه

 .درپی خواهد داشت

اندوم باعث پایين آمدن لذت به علت پایين بودن فرهنگ مصرف و کم بودن اطالعات، گاهی افراد اظهار ميکنند که مصرف ک

 . ميشود که این فقط وهم و تفکر غلط است ومصرف کاندوم هيچ تاثيری در این پدیده ندارد

 داليل استفاده از کاندوم

 در صورت .کاندوم تنها وسيله ای است که قادر به پيشگيری از بيماری های آميزشی و از همه مهمتر ايدز است. 1

 استفاده صحيح و هميشگی

 . کاندوم يکی از مطمئن ترين راه های پيشگيری از بارداری ناخواسته در صورت استفاده صحيح و هميشگی است.2

 .کاندوم بر خالف بعضی از راه های پيشگيری از بارداری دارای هيچگونه عوارض جانبی نمی باشد. 3

يه می شوند که می توانند لذت در نزديکی را کاندوم ها درشکل ها، رنگ ها، طعم و بو، بافت ها و اندازهایی متنوع ارا. 4

 .افزايش دهند

کاندوم را می توان به راحتی از داروخانه ها، سوپر مارکت ها و مغازه ها تهيه کرد و مانند ديگر راه های پيشگيری نيازی . 5

 . به نسخه پزشک ندارد

  .کاندوم مشکالت موجود در نزديکی مانند زود ارضايی را کاهش می دهند. 6

تنها با کمی تمرين در مورد نحوه استفاده صحيح از آن شما قادر خواهيد بود از لذت . استفاده از کاندوم بسيار ساده است. 7

 .ارتباط جنسی با اطمينان خاطر کامل بهره ببريد

ما بايستی زمان بر خالف ديگر راه های پيشگيری که ش. کاندوم را تنها در موقع نزديکی و همخوابگی بايد استفاده کرد. 8

 . مصرف و نوع استفاده از آن ها را مد نظر داشته باشيد

 

 

 

 

 

 

 



 

 : نکات مهم در مورد استفاده از کاندوم
و مشتقات نفتی مانند وازلين برای ) لوسيون( از استفاده همزمان مواد چرب کننده، روغن، مواد ضد عفونی کننده پزشکی ◄

تنها از ژل ها يا کرم های مخصوص و . مواد می توانند کاندوم را سوراخ ويا پاره کننداين . چرب تر کردن کاندوم خودداری کنيد

 .يا اسپرم کش های مکمل مخصوص که درداروخانه ها قابل دسترسی است استفاده کنيد

 . بسته حاوی کاندوم را بدقت و به آرامی باز نماييد و به هيچ وجه از قيچی و اجسام نوک تيز استفاده نکنيد◄

کاندوم را در حالت سخت شدن آلت تناسلی مردانه قبل از انجام نزديکی استفاده نماييد، زيرا در ترشحات مرد قبل از انزال  ◄

 . کاندوم بايد تمام طول آلت تا قاعده را بپوشاند. نيز اسپرم وجود دارد

 . در هر بار نزديکی از يک کاندوم جديد استفاده شود◄

 .استفاده کنيد از هر کاندوم فقط يک بار ◄

 . قبل از استفاده به تاريخ پايان مصرف آن توجه کنيد◄

 .  از مصرف کاندومهای تاريخ گذشته، چسبناک و شکننده بدليل افزايش احتمال پارگی اجتناب نماييد◄

فزايش می يابد و  کاندومها را از حرارت، نور، فشار و رطوبت دايمی دور نگاه داريد زيرا احتمال سوراخ شدن و پارگی در آن ا◄

نمی توان به آن اطمينان کرد مثال کيف پول جيبی شما که هر روز متحمل فشار است جای مناسبی برای نگهداری کاندوم 

 نيست

 

 چگونگی استفاده از کاندوم مردانه 

 : قبل از نزديکی و مقاربت

 

با دقت بسته کاندوم را باز کنيد تا .1

چيزهایقيچی و يا  از.( کاندوم پاره نشود

تيزمانند ناخن و يا دندان برای باز کردن آن

 ).استفاده نکنيد

کاندوم را پيش از استفاده از حالت

  .رول و پيچ خورده باز نکنيد

اگر شما ختنه نکرده هستيد ابتدا  .2

کاندوم را پوسته بااليی را عقب کشيده

برروی آلت تا انتهای قسمت سخت آلت

  .بکشيد

م را برعکسکاندو دقت کنيد که اگر احيانًا

بر روی آلت قرار داده ايد سعی نکنيد که

حتمًا ازيک کاندوم .مجددًا آن را برگردانيد

  .جديد استفاده کنيد
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ک کاندوم دارایقسمت بااليی و نو .3

آن را نگه با انگشتان خود. هوا می باشد

داريد تا هوای باقی مانده تخليه شود و

ازحالت بعد کاندوم را برطول سخت آلت،

 .رول باز کنيد

دقت کنيد که هوای اضافی امكان پارگی

  .ميكند آاندوم را بيشتر

  

اطمينان پيدا کنيد که در قسمت نوک .4

وجود دارد آن جای خالی برای مايع منی

 .و پاره نشده است

با کاندوم کشيده شده بر روی آلت آن را

  .وارد کنيد در نزديکی
  

بعد از نزديکی پيش از شل شدن آلت .5

نماييد و به تناسلی اقدام به خروج آلت

هنگام خروج حلقه انتهايی کاندوم را با

دقت دست نگه داشته همراه با آلت به

  .ن درز نکندخارج کنيد تا مايع داخل آ
  

کاندوم را از روی آلت بيرون کشيده، در .6

پيچيده در سطل يک دستمال کاغذی

 .زباله بيندازيد

 

 از دفع و انداختن آن در توالت

 .خودداری نماييد
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 کاندوم زنانه

. انتقال يابند، جلوگيری می کند. ی

 طرز استفاده کاندوم زنانه 
 فاده می شود؟

پا را بر روی يک صندلی با زانوی خم شده قرار  ه و يکايستاد

 

وتا  نگه داريد، حلقه را داخل واژن کرده

 

 :ذکر

ابتدا کمی سفت يا بسيار لغرنده  انه ممکن است که در

آنرا 

 

 کاندوم زنانه چيست؟

 دو جنس الستيکی بسيار نازک، نرم و لطيف و بسيار راحتی است که کاندوم زنانه دارای

يکی از اين حلقه ها کمک می کند که . درهردو سرانتهايی آن وجود دارد حلقه قابل انعطاف

همزمان حلقه ديگر کاندوم بيرون . واژن خانم ها در آخر رحم ثابت جای بگيرد کاندوم در داخل

 .دارد واژن قرار

  کاندوم زنانه چگونه عمل می کند؟

. ساخته شده است) Polyurethane(ی اورتان کاندوم زنانه از نوعی پالستيک به نام پل

آلت تناسلی (پالستيک کاندوم زنانه قسمت داخلی، گردنه و لب های بيرونی واژن 

اين وسيله نيز مانند کاندوم مردانه از بارداری ناخواسته، انتقال . را می پوشاند) زنانه

و. آی. يروس اچميکروب ها و ويروس هايی که می توانند از طريق تماس جنس از جمله و

 . ساعت قبل از تماس جنسی داخل واژن خانم ها جای داده شود8اين وسيله می تواند تا 

 

چگونه کاندوم زنانه جای داده و است

ممکن است شما . حالت راحت و مناسبی را پيدا کنيد  - 1

 .ها را از زانو جم کرده و باز کنيد دهيد ويا بر روی زمين دراز بکشيد و پا

قرار  يک کاندوم زنانه را به صورتی که انتهای باز آن به سمت پايين - 2

ميانه قسمت داخلی با انگشت نشانه و انگشت. دارد در دست بگيريد

  .پايين خم کنيد به سمتحلقه را 

قسمت داخلی حلقه را با هم  -3

 .قسمت رحم در کانال واژن وارد کنيد

 

ت

کاندوم زن

سعی کنيد تا  قبل از استفاده برای نزديکی و آميزش، يکبار. باشد

 اطمينان حاصل. ارد کرده و امنحان کنيد که جگونه استفاده می شودو

کنيد که کاندوم در قسمت داخلی واژن عمودی و راحت بدون پيچ و 

 .است تاپ جای گرفته

 

 

 

 

 



 

 
 ویژه نامه پيش شماره هفتم                                                                  چراغ–نشریه همجنسگرایان ایرانی 

 

در هنگام آميزش . بيرون آويزان خواهد ايستاد وقتی که به شکل مناسب داخل واژن جای گرفت، حلقه بيرونی اندکی 

 در طول مدت آميزش

سب خواهد بود اگر آلت مردانه را هنگام ورود به سمت 

يا باال پايين  مت طرفين و

 آورند؟ چگونه يک کاندوم زنانه را بعد از مصرف بيرون می

 .فشرده و بپيچانيد ی را

  .توالت خودداری کنيد ن در

 سوال های عمومی و پاسخ های امداد ايدز

  .ست

 را انجام داد؟. وی. آی. آيا بالفاصله بعد از تماس مشکوک بايد آزمايش اچ .1

ت •  ماه 6 هفته تا 2نی بين حداقل بعد

. اولين آزمايش اچ. دفعه اول دوهفته بعد از تماس جنسی مشکوک توصيه می شود:  شمالی

انجام می شود که دو هفته بعد از ورود ويروس قادر به جستجو و رديابی  ) HIV-PCR( به روش تست . وی. آی

4-

 .اين قسمت تنگ خواهد شد لت مردانه داخل واژن می شودوقتی که آ

 

منا در هنگام آميزش •

  .زنانه هدايت کنيد داخل واژن با دست داخل کاندوم

حلقه خارجی ممکن است که در زمان مقاربت به س •

 .اين حرکت مشکلی نيست. حرکت کند

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نگه داشتن اسپرم درداخل کاندوم، حلقه قسمت خارج  -1

 .کنيد به آرامی کاندوم را به سمت خارج حرکت داده و خارج  -2

از انداختن آ.  سطل زباله دفع کنيدکاندوم استفاده شده را در - 3

  .کنيد از شستن و استفاده مجدد کاندوم خودداری  -4

 

 

 

 

 .پاسخ های داده شده به سواالت شما تنها جنبه مشورتی دارد

معالج اتصميم گيری نهايی درباره راه های درمانی تنها با پزشک 

 

ماس مشکوک معموًال در اغلب کشورها دو بار انجام  تست با فاصله زما از 

 . توصيه شده است

در اروپا و آمريکای
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در اي

که سرعت و ميزان توليد آنتی بادی در بدن 

 .ود

انجام ) وظ نگاه داشتن نام و دريافت يک شماره کددر ب

می

در صورتی که . کنيد. وی. آی. به پزشک خانواده خود مراجعه کرده و درخواست تست اچ آمريکای شمالی 

بنابر اين بايد دقيقًا نام آزمایش ! نمی باشد) جهت چک آپ

اريد جام آرمايش ايدز د

بله 

ش  البته بايد به خاطر . بر روی خون انجام می شود) WESTERN BLOT (و) HIV-ELISA(در سازم

HI ( درصد دقت تست . ندارد% 100حساسيت و دقت)HIV-ELISA ( است که % 97.5در حدود

 .روش دقيق تری است

 .دبار کنترل می شود

 .شود مراجعه 4سوال 

 دارد؟6  

 هفته 12بنابراين برای دفعه دوم .  درصد است95اطمينان به اين تست تنها . قيم ويروس در خون می باشدمست

ها يی که خون شخص آلوده ) آنتی بادی( نيز توصيه می شود که ميزان پادتن  ) HIV-ELISA( بعد يک تست 

 . توليد کرده است را اندازه گيری می کند. وی. آی. برعليه ویروس اچ

در ايران انجام می گيرد که  ) HIV-ELISA( معموًال تست .  هفته بعد توصيه می شود12 تا 8دفعه اول بين : ران

به دليل اين. استاندارد جهانی در بيمارستان ها و مراکز بانک خون می باشد

 .وصيه می شود ماه بعد تکرار آن ت6اشخاص ممکن است متفاوت باشد 

 مراجعه کرد؟. وی. آی. کجا می توان برای انجام يک آزمایش اچ .2

 به درمانگاه های مثلثی و مراکز انتقال خون مراجعه شدر ايران .3

محف (ناشناس و مجانیيشتر اين مراکز آزمايش و مشاوره بصورت 

 . شود

 . دريافت کنيد" مراکز ايدز در ايران"سياری از اين مراکز را می توانيد از همين سايت، بخش جستجوی آدرس های ب

در اروپا و

 .اين تست انجام می گيردپزشک شما را به آزمايشگاه فرستاده باشد، در تمامی آزمايشگاه ها، 

 مراکز امداد ايدز نيز وجود دارد که شما می توانيد با محفوظ نگاه داشتن – به طور مثال اتريش –ضمنًا دربسياری از کشورها 

 .نام خود و به صورت ناشناس برای انجام اين تست مراجعه کنيد

 نيز انجام می گيرد؟. وی. آی. اچو آزمايش های صحت مزاج ، آيا آزمايش " چک آپ"درصورت انجام . 3  

(آزمايش ايدز به جز در موارد خاص، جزو آزمايشات روتين پزشکی 

پس در صورتی که تمايل به ان. در برگه ذکر شود تا آزمايشگاه آن را انجام بدهد) HIV test. (وی. آی. اچ

 .بايد دقيقًا قضيه را با پزشک خود در ميان بگذاريد

روی آن انجام می گيرد؟آيا نتيجه آن قابل . وی. آی. درصورت اهدای خون در سازمان انتقال خون ايران، آيا آزمايش اچ .4

 استفاده و معتبر است؟

 .و نتيجه آن معتبر است

ان انتقال خون ايران، آزماي

V-ELISA(داشت که آزمايش 

ست اين به آن معنی است که اين ت. البته بستگی به روش آزمايش و همين طور شرکت سازمانده کيت متفاوت می باشد

احتمال دارد که تست مثبت % 97.5از مبتاليان را شناسايی می کند، به عبارت ديگر اگر شخصی مبتال باشد % 97.5تنها 

است که با خصوصيت کيت و کيت فرق می کند وآن به اين معنی می باشد که اگر % 98.5دقت تست در حدود . باشد

می " مثبت کاذب"و يا " فالس پوزتيو"که به آن فاصله . ال نباشداحتمال دارد که واقعًا مبت% 1.5شخصی مثبت گزارش شود 

 .گويند

نيز مجددًا چک ) WESTERN BLOT(مثبت دارد الزم است که با روش ) HIV-ELISA(در هر صورت شخصی که جواب آزمايش 

شود که 

بنابراين جوابی که بيمار گرفته است در صورتی که مثبت . آزمايشگاه ها معموًال قبل از اعالم نتيجه اين کار را انجام می دهند

باشد قابل اطمينان است چون چن

 در سازمان انتقال خون ايران، آيا نتيجه آن قابل استفاده و معتبر است؟. وی. آی. درصورت آزمایش اچ .5

برای توضيح بيشتر به جواب . بله نتيجه آن معتبر است

مقاربتی وجود  و ديگر بيماری های. وی. آی. ، آيا خطر انتقال ويروس اچ)زن و يا مرد(درصورت خود ارضايی . 
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کدام از کارهايی که شما تنها با خودتان انجام 

ر دارای 

. آی. ويروس اچوجود داشته باشد، خطر انتقال لب ها يا لثه يا روی در دهان باشد در صورتی که زخمی 

در مورد ب

 .وی. آی. قال ويروس اچدر. 8   

د س

 و تنها تماس سطحی با واژن و يا مقعد)  مرد با مرد–د با زن 

و ديگر . وی. آی. ويروس اچ انتقال

 .) اگر چه خطر کمتر است. (نين بوسيله ترشحات قبل از انزال نيز انتقال پيدا می کند

ن و 

ارتباط م

 خطر انتقال و زخمی

 . آلوده احتمال خطر انتقال را دارد

نکبخش 

دقت مطا

 ود دارد؟

 هيچ –. آلوده نخواهيد شد. وی. آی. شما از طريق خود ارضايی به ويروس اچ

تنها در صورتی انتقال خواهد يافت که دو نف. وی. آی.  اچ–.نخواهد شد. وی. یآ.  ويروس اچدريافتمی دهيد باعث 

، يکی ازآن دونفرو ...)  استفاده از سرنگ مشترک و–رابطه جنسی (ارتباطی باشند که به تماس خونی آنان منجر شود، 

 .آلوده شده باشد. وی. آی. قبًال به ويروس اچ

و ديگربيماری های مقاربتی وجود . وی. آی. اشتن، آيا خطر انتقال ويروس اچدرصورت بوسيدن شخصی و معاشقه د .6

 دارد؟

رو بوسی و بوسيدن عادی باعث انتقال ويروس نمی شود و اگر منظور از معاشقه بوسيدن عميق و رابطه دهان به  •

دهان 

 . وجود دارد که البته ميزان خطر پايين است و آمار دقيقی در اين باره وجود ندارد. وی

 .وسيدن عميق به شکلی که زبان وارد دهان شود، ظاهرًا خطر ابتالء وجود دارد ولی آمار مستندی موجود نيست

د، آيا خطر انتصورت داشتن تماس جنسی دهانی با واژن، پنيس و مقع

 و ديگر بيماری های مقاربتی وجود دارد؟       

هانی "برای دريافت پاسخ اين سوال بخش   .را در همين سايت مطالعه نماييد" خطر انتقال ويروس در تما جنسی 

مر( صورت عدم دخول پنيس در. 9       

 و ديگر بيماری های مقاربتی وجود دارد؟. وی. آی. ، آيا خطر انتقال ويروس اچ)مالش(       

 . شودنمی. وی. آی. باعث انتقال ويروس اچ) حتی پوسته واژن و يا مقعد(تماس ترشحات جنسی با پوسته سالم 

، آيا خطر ) مرد با مرد–مرد با زن (در صورت دخول پنيس و عدم تخليه شدن اسپرم . 10     

 بيماری های مقاربتی وجود دارد؟

به دليل اينکه ويروس نه فقط از طريق . وجود دارد. وی. آی. در چنين وضعيتی مطمئنًا خطر آلودگی به ويروس اچ •

بلکه همچ) منی(م اسپر

حتی اگر پوست آسيب . در چنين وضعيتی ويروس می تواند از مخاط مقعد عبور کند) آنال(ارتباط مرد با مرد 

ته باشيد که احتمال زخم شددر تماس جنسی مقعدی بايستی توجه داش. نديده باشد و زخمی در آن نباشد

 . که ميزان احتمال خطر انتقال ويروس را بيشتر می کند. انتقال مستقيم از طريق خون نيز وجود دارد

حتی اگر پوست آسيب نديده باشد . در چنين وضعيتی ويروس می تواند از ديواره واژن عبور کند) واژينال(رد با زن 

ماس جنسی واژينال بايستی توجه داشته باشيد که در دوران عادت ماهيانه،در ت.  در آن نباشد

 .که ميزان احتمال خطر انتقال ويروس را بيشتر می کند. مستقيم از طريق خون نيز وجود دارد

. آی. انتقال ويروس اچآيا خطر  ،) مرد با مرد–مرد با زن (در صورت استفاده از کاندوم درارتباط جنسی با شخص آلوده . 11   

 و ديگر بيماری های مقاربتی همچنان وجود دارد؟. وی

 البته هميشه –. در صورتی که کاندوم سالم باشد و ترشحات جنسی از آن خارج نشود احتمال انتقال صفر است •

بايد به خاطر داشت که همخوابگی با شخص 

رادی که اطمينان کامل نسبت به سالمتی آنها نداريد، استفاده صحيح از کاندوم اکيدًا توصيه در ارتباط جنسی با اف

 . می شود

را در همين سايت به چگونگی استفاده از کاندوم مردانه  و همچنين ات مهم در مورد استفاده از کاندوم

 .لعه نماييد

آيا احتمال آلوده شدن  ،) مرد با مرد–مرد با زن (در صورت عدم استفاده از کاندوم در ارتباط جنسی با شخص آلوده . 12       

در اولين ارتباط نيز وج
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. وی. آی. آيا خطر انتقال ويروس اچ ،) مرد با مرد–مرد با زن (دوم در زمان انجام ارتباط جنسی 

و بيماری های مقاربتی  .وی. آی. ش ، ميزان خطر آلوده شدن به ويروس اچ

به دليل داشتن شرکای جنسی متعدد و عدم آشنايی هر کدام از آنها با ) تری و شخص خود فروش

و شما با )  بعضی کشورهای اروپايی

رابطه برقرار می کنيد، ميزان " تباط جنسی مطمئن تر 

سيار مهم آن می توان به سه 

عدم انجام آ

 ، احتمال آلوده شدن کدام يک) با مرددر. 15       

خطر دريافت ويروس در بين مردان همجنسگرا در فرد مفعول بيشتر .است) Heterosexual(همجنسگرا 

       16. 

 ی های مقاربتی وجود دارد؟ويرو       

مواره

ند و مردانی را که در رابطه مرد با مرد فاعل هستند را به ند را همجنس گرا به شمار می آور

 .از مرد به زن وجود دارد% 1.1از زن به مرد و در حدود % 0.9ط اين شانس در حدود بله، حتی در اولين ارتبا

در صورت پاره شدن کان. 13    

 و ديگر بيماری های مقاربتی همچنان وجود دارد؟

 . مراجعه شود12 و 11 دريافت پاسخ دقيق تر به سوال برای. بله وجود دارد

در صورت ارتباط جنسی با اشخاص خود فرو. 14 

 به چه ميزان است؟

برای هر دو، ( گروه در بين اين. وی. آی. به طور طبيعی ميزان درصد خطرانتقال بيماری های مقاربتی و ويروس اچ •

شخص مش

متاسفانه آمار . سابقه خونی شريک جنسی و همچنين سابقه شرکای جنسی قبلی وی، بسيار باال می باشد

 . نمايددقيقی وجود ندارد که ميزان خطر را به شکل دقيق تعريف و مشخص 

 . فاکتور بسيار مهم در اين مورد کنترل می باشد

مانند(در صورتی که شما در کشوری هستيد که اين کار شکلی قانونی دارد، 

ار" به شيوه دارای شناسنامه بهداشتی اشخاص 

خطری که متوجه شما می باشد به آن شدت و ميزان بااليی نيست که در شيوه های به اصطالح زيرزمينی و 

 . مخفی وجود دارد، دليل آن کنترل بهداشتی اين افراد به شکل منظم می باشد

، )شخص مشتری و شخص خود فروش(س جنسی بين اين افراد به عنوان نمونه در ايران، در صورت برقراری تما

از داليل ب. ميزان درصد خطری که متوجه اين گروه است، بسيار باال می باشد

 : مشکل مهم موجود در بين افرادی که به اين کار به عنوان شغل روی آورده اند، اشاره کرد

 تی کافی ومناسب، عدم دسترسی به سرويس های بهداش .1

 عدم کنترل بهداشتی وانجام معاينات منظم سالمتی،  .2

 .زمايش های اجباری سالمتی در طی دوره های زمانی منظم

 مرد–مرد با زن ( صورت ارتباط جنسی با شخص آلوده 

 بيشتر است؟       

باالتر و در حدود تقريبًا دو برابر ) Homosexual(در مورد مردان همجنسگرا . وی. آی.  ويروس اچهمواره خطر انتقال •

مردان غير 

درصد انتقال آلودگی از زن به مرد ميزان . می باشد% 1.1ميزان درصد انتقال آلودگی از مرد به زن در حدود  .است

 .می باشد% 0.9در حدود 

در صورت فاعل بودن در ارتباط جنسی بين دومرد، آيا احتمال آلوده شدن شخص فاعل نيز به 

و ديگر بيمار. وی. آی. س اچ

ه بايد به خاطر داشت که احتمال انتقال در مردان .  مفعول استبله اين احتمال وجود دارد ولی کمتر از فردی است که

 . همجنسگرا رقم بااليی است

جالب توجه اين است که گاه در بين گروه هايی افراد در ايران نوعی نگاه خاص وجود دارد که تنها مردانی را که در رابطه 

جنسی مرد با مرد، مفعول هست

در حالی که از نظر . بنابراين گمان می کنند که خطر تنها شخص مفعول را تهديد می کند. عنوان همجنس گرا نمی شناسند

سگرا می  را که به نوع همجنس گرايش دارد، همجن– فاعل يا مفعول –علمی و هم در بيشتر فرهنگ ها، هر مرد و زنی

 .شناسند
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تنها راه . در بدن خود داشته باشيد ولی از نظر سالمتی کامًال سالم به نظر برسيد. وی. آی.  است که ويروس اچ

 ورود ويروس از زمان. م آزمايش خون در آزمايشگاه می باشد

 .اکزی که آزمايش ايدز را انجام می دهند، مراجعه کنيد

 . می پذيرد، انجام)کد و دريافت تنها يک شماره

 دارد؟. وی. ی
 : صورتی که شما سابقه انجام هر کدام از رفتارهای خطرناک زير را داشته ايد

 )يك بار

 . ايد

 .ته ايد

 . داشته ايد 

 .شته ايد

 .ايد

وصًا اگر رابطه 

مثًال بعضی آشورهای آفريقايی، کشورهای تازه .  باشد

•

شما به هر يك از موارد فوق مثبت باشد، به . آزمايش اچ و انجام مشاوره و يا جهت گرفتن  پزشک خوددر صورتي

 .ود مراجعه کنيدآی

 .وی. آی. تشخيص آلودگی به ويروس اچ 
شما ممکن

مطمئن تشخيص آلودگی و يا عدم آلودگی به ويروس ايدز انجا

 طول شش ماه تا دو هفته ممکن است فاصله زمانی بين  به بدن انسان تا زمانی که شواهد آزمايشگاهی ظاهر شود،

در اين دوران شخص آلوده بوده و می تواند ديگران را نيز آلوده کنند، ولی ممکن است . بکشد که به آن دوره پنجره می گويند

 .اهی متداول را در خود بروز ندهدهيچ يک ازعاليم بالينی و آزمايشگ

 و يا برای پزشک خوددر صورتی که شما به رفتارخطرناکی دست زده ايد و نگران سالمت خود شده ايد، می توانيد به 

 مستقيمًا به مراکز انتقال خون و ديگر مر.وی. آی. آزمايش اچانجام 

 ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض رفتار خطرناک قرار 6يارمهمی آه نبايد فراموش شود اين است آه درطی اين نكته بس

 .دهيد

بدون معرفی (به صورت رايگان و ناشناس . وی. آی. اچ در بسياری از مراکز درمانی اغلب کشورها، مشاوره و انجام آزمايش

خودتان 

 

آ. چه کسی نياز به انجام آزمايش اچ 
در

حتی برای  ( در اعتياد تزريقی اده از سوزن و سرنگ مشتركاستف •

 )مثل سوزاك، سيفليس، تبخال و زگيل تناسلی(ابتالء به بيماری های آميزشی  •

داشته" حفاظت نشده"تماس جنسی . وی. آی. با فرد آلوده به ويروس اچ •

داش" شدهحفاظت ن"تماس جنسی ) حتی همسر(با فرد تزريق آننده مواد مخدر  •

"حفاظت نشده"تماس جنسی با فرد دارای سابقه ابتالء به بيماريهای آميزشی  •

دا" حفاظت نشده"تماس جنسی بدون اطالع از سابقه ابتالء فردی به بيماريهای آميزشی  •

داشته " حفاظت نشده"تماس جنسی با فرد دارای سابقه روابط جنسی با مردان يا زنان ديگر  •

خص. (داشته ايد" حفاظت نشده"تماس جنسی با فرد دارای سابقه روابط جنسی با نوع همجنس  •

 .)بين دو مرد بوده و در اين رابطه وی مفعول بوده باشد

مناطقی آه در آن . (داشته ايد" حفاظت نشده" تماس جنسی با فردی آه در نواحی پر خطر زندگی می آند، •

زياد می. وی. آی. ميزان افراد آلوده به ويروس اچآمار

 ) استقالل يافته روسيه، افغانستان و آشورهای ناحيه خليج فارس

ترياك، هروئين، قرص اآستاسی، حشيش، گرس (قبل از تماس جنسی استفاده از مشروبات الكلی و مواد مخدر  

 .... ) و 

 قرار گرفتن سابقه تجاوز و سوء استفاده جنسی  •

كه پاسخ 

به مراکز درمانی و مشاوره نزديک محل سکونت خ. وی. 
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   توجه– – توجه – – توجه – –توجه 

بايستی که در برگه . جزو آزمايش های روتين پزشکی جهت چک آپ نمی باشد به جز در موارد خاصی،. وی. آی. يش اچآزما

بعضی افراد به دليل داشتن شرم و ترس از افشاء . دهد آزمايشگاه آن را انجام

 داد؟. وی. آی. چه زمانی بعد از رفتار خطرناک بايستی آزمايش اچ

 : 

 رفتار خطرناک 

اين نوع آزمايش در ايران برای . سهل تر است  ) HIV-ELISA( در ايران 

ولی به دليل اينکه سرعت و ميزان توليد پادتن . توصيه می شودبار اول 

 ک 

اولين آزمايش ) HIV-PCR(دسترسی سهل تر به روش تست در کشو

هفته بعد از ورود ويروس قادر به جستجو و رديابی مستقيم  2

 . انجام می پذيرد

اين تست استاندارد جهانی مورد استفاده در بيمارستان ها، بانک .  استHIV-ELISA، تست .وی. آی. آزمايش استاندارد اچ

 .1ل خون می باشد

 . ی شود

بنا براين اگر بدن شخصی پادتن . بت به عفونت می باشند

ذکر شود تا  .وی. آی. آزمايش اچ دقيقًا نام

 دگی به ويروس ايدز، از پزشک خود تنها درخواست آزمايش صحت سالمتی و يارابطه با آلو رازشان، بدون ذکر نگرانی خود در

در صورتی که تمايل به انجام  .چک آپ می کنند تا به اصطالح از وضع سالمتی خود با خبر شوند که اين کافی نمی باشد

 .خود در ميان بگذاريد داريد، بايستی دقيق آن را با پزشک. وی. آی. آزمايش اچ

 

 .وی. آی.  اچاولين تست

اگر شما در ايران زندگی می کنيد

  هفته بعد از رفتار خطرناک 8اولين آزمايش   •

 ماه بعد از 6تکرار آزمايش   •

. وی. آی. معموًال دسترسی به آزمايش استاندارد اچ

بعد از رفتار خطرناک به مراجعه کنندگان  هفته 8

 6ی را ارائه داد، خون در بدن افراد متفاوت است و برای انجام آزمايش دقيقی که بتوان به نتيجه آن استنتاج کرد و جواب قطع

 . بعد از رفتار خطرناک بايستی که آزمايش تکرار شودماه 

 : اگر شما در اروپا و يا آمريکای شمالی زندگی می کنيد

 هفته بعد از رفتار خطرنا2اولين آزمايش   •

  هفته بعد از رفتار خطرناک 12تکرار آزمايش   •

وًال به دليل رهای اتحاديه اروپا و آمريکای شمالی معم

اين روش دو . بعد از رفتار خطرناک توصيه می شودهفته 

بعد يک تست   هفته12بنابراين برای دفعه دوم .  درصد است95اطمينان به اين تست تنها . ويروس در خون می باشد

)HIV-ELISA ( نيز توصيه می شود که ميزان پادتن)توليد . وی. آی. ها يی که خون شخص آلوده برعليه ويروس اچ) آنتی بادی

 .کرده است را اندازه گيری می کند 

 معرفی بدون(به صورت رايگان و ناشناس . وی. آی. اچ در بسياری از مراکز درمانی اغلب کشورها، مشاوره و انجام آزمايش

،)کد خودتان و دريافت تنها يک شماره

 

 HIV-ELISAآزمايش  

های خون و يا سازمان های انتقا

هایی که بدن شخص آلوده ) آنتی بادی( در اين روش، ميزان پادتن . اين آزمايش مستقيمًا خود ویروس را جستجو نمی کند

توليد کرده، اندازه گرفته م. وی. آی. برعليه ویروس اچ

شيميايی خاصی از سوی سيستم دفاعی توليد می شود که وارد بدن می شود، يک ماده . وی. آی. وقتی که ويروس اچ

پادتن ها واکنش بدن نس. ناميده می شود) آنتی بادی( پادتن 
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 .تباط خطرناک توصيه شده است

 .در خون را جستجو می کند. وی. آی.  زبان بسيار ساده اين آزمايش مستقيمًا وجود ويروس اچب

. آی. ان. ده شده باشد، دیاگر شخصی آلو. را در خون رديابی می کند. وی. آی. ويروس اچ. 

 روز تا 5معموًال بين . ، توصيه می کنند3 هفته بعد4و بعضی ديگر ابتدا ) ر شود

 شود، مايکوباکتريوم توبرکلوزيس نام دارد؛ سل اکثرموارد ريه ها را گرفتار می سازد ولی ميکروبی که باعث بيماری سل می

 . ميکروب ممکن است بصورت نهفته و يا بصورت فعال باشد. را هم مبتال کند

وس، سيستم 

هنگاميکه شخصی که بيماری سل ريوی و يا گلو دارد، عطسه يا . می شوداين بيماری از طريق هوا به ساير افراد منتقل 

کروب سل است در هوا پراکنده می شود، شخص ديگری که 

 

.آلوده شده است. وی. آی. توليد کرده باشد، به معنای آن است که شخص به ويروس اچ. وی. آی. عليه ويروس اچ

 .2يد پادتن در بدن به مدت زمان بين چند روز تا سه هفته نياز داردتول

آزمايشی را که بتوان به نتيجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سالمت خود با اطالع کرد، دربعضی 

 ماه بعد از ار6 هفته تا 8 ماه و بعضی ديگر بين 6 هفته تا 6منابع بين 

 

 HIV-PCRآزمايش  
ه

آی. ان. ، دیHIV-PCRتست 

 .ويروس ايدز در خون او وجود خواهد داشت

بعضی منابع اين آزمايش را دو هفته بعد از داشتن ارتباط خطرناک . می باشد% 95ميزان اطمينان به دقت اين تست 

ارتباطی که به تماس مشکوک با خون منج(

 .يک هفته طول می کشد تا نتيجه اين آزمايش دريافت شود

 .می باشد) HIV-ELISA(از نظرهزينه، اين تست به طور معمول بسيار گران تر از تست 

 

 بيماری سل چيست؟

می تواند ساير اعضای ديگر بدن 

ای سل نهفته باشيد، عاليم سل را اگر شما دار. نهفته يعنی ميکروب در بدن فرد وجود دارد ولی باعث بيماری نشده است

 باشيد، ويرHIVنخواهيد داشت و نمی توانيد بيماری را به فرد ديگری منتقل نماييد ولی درصورتيکه آلوده به 

ايمنی شما را به حدی تضعيف می کند که بدن نمی تواند در مقابل ميکروب مقاومت نمايد بنابر اين ميکروب سل شروع به 

 ). که بيماری سل نيز ناميده می شود( کرده و موجب سل فعال می شود تکثيرورشد

 . يکی از نشانه های ورود به مرحله بيماری ايدز است، فعال ؛ ابتال ريه ها و يا هر عضو ديگری به سِل HIVدرفرد آلوده به 

 

 ميکروب سل چگونه سرايت پيدا می کند؟

سرفه بکند و يا آواز بخواند قطره های خيلی کوچک که حاوی مي

 . همان هوای حاوی ميکروب را تنفس کند ممکن است مبتال به بيماری سل شود

نی و نزديک منتقل می شود، لذا افرادی که هر روز با بيمارمبتال به سل در تماس هستند مانند بيماری سل در تماس طوال

 . افراد خانواده، دوستان وهمکاران در معرض خطر بيشتری قرار دارند

  .بيماری سل از طريق دست دادن، استفاده از دستشويی و يا قاشق و ظرف مشترک پخش نمی شود
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  به بيماری سل پيشگيری کرد؟گونه می توان ازابتال
ض خطر 

ه 

ميزان بيشتری شما را تهديد می کند 

 فعال دارد ولی 

و

 قرار داشتيد، حتی اگر جواب تست سل برايتان منفی بوده است، فورًا به دکتر 

 گونه می فهميم که مبتال به سل فعال هستيم؟

معموًال ميکروب سل ريه ها را درگير .  کرده است

 ساي

 ی زياد، 

 اشتها 

 

 شبانه 

 

چ
هستند بيشتر در معر برخی از مشاغل که بيشتر در تماس با مبتال يان به سل 

و درمانگاه يا زندان و يا خان ابتال به بيماری سل می باشند، مثل افرادی که در بيمارستان

يم بگيريد که آيا به پزشکتان بايد باهم تصم شما و. فقرا برای افراد بی سرپناه کار می کنند

 .يا خير صالحتان است که در چنين محيطی کار بکنيد

چنانچه در شرايطی قرار داريد که خطر ابتالی سل به 

 . حتمًا بايد آزمايش بيماری سل بيش از سالی يک بار برايتان انجام بگيرد

صی که بيماری سلچنانچه برايتان مقدور است سعی کنيد از شخ

فردی که به مدت چندين هفته .  يا اينکه تازه شروع به خوردن دارو کرده است دوری کنيد

داروهايش را مصرف کرده است طبيعتًا ديگر بيماری سل را منتشر نمی کند و پزشک به وی خواهد گفت که چه موقع 

 . تال تهديد نمی کندهمراهان وی را خطر اب

اگر بر حسب اتفاق با چنين فردی در تماس

داروهايش را مصرف نمی کند 

 .شروع کند) جهت پيشگيری( مراجعه تا در صورت لزوم برايتان دارو ضد سل 

 

چ
ی بستگی به اين دارد که ميکروب به کدام عضو حملهعالمتهای اين بيمار

 : می کند وعالمت های سل ريوی شامل

  هفته ، 3سرفه شديد بيش از  •

 درد قفسه سينه ،  •

 خلط خونی  •

: رعاليم عبارتند از

ضعف يا خستگ •

 کاهش وزن،  •

از دست دادن  •

 تب  •

رز و ل •

عرق  •
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 آيا بيماری سل فقط ريه ها را مبتال می سازد؟
می تواند  ای ديگر بدن راهم

به ساير افراد   تواند اين بيماری راد معموًال نمی

HIVمثبت است بيشتر در خطر ابتال به بيماری سل است؟  

در چنين شخصی 

  مثبت باشم؛ بايد آزمايش بيماری سل را انجام بدهم؟HIVآيا اگر من 

مًا جهت انجام آزمايش 

 روز بايد مجددًا 3 تا 2بعد از . ن در ناحيه ساعد تزريق می شود

به دليل سل نهفته است؛ ولی با اين وجود ممکن است هنوز نياز به آزمايشهای معموًال شد ب آزمايش مثبت با

ی يک بار آزمايش بيماری سل را بايد تکرارکنيد وهميشه از دکتر خود در مورد 

 12 تا 9ديد بدنيا آمده است؛ حتمًا فرزندتان در سن  مثبت شHIVکه فرزندتان بعد از اينکه 

خير، هرچند بيماری سل فعال اغلب ريه ها را درگير می کند ولی اعض 

  .مبتال سازد، از جمله کليه ها و ستون مهره ها

فردی که مبتال به سل ريوی و يا سل حنجره نباش

 منتقل کند

 

آيا فردی که  
است، به دليل اينکه سيستم دفاعی بدن مثبت زياد  HIVبله، احتمال فعال شدن سل نهفته در بدن فرد 

 .ديد به خوبی مبارزه کندضعيف است بنابراين بدن نمی تواند با ميکروب ج

 

مثبت سل را نداريد، حت ) PPD( بله، چنانچه سابقه ابتال به بيماری سل و يا سابقه آزمايش پوستی 

 . پوستی به پزشک و يا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنيد

 انجام اين آزمايش، مايعی به نام توبرکولين به زير پوستتاجهت

به دکتر مراجعه کنيد، پرستار و يا دکتر به محل تزريق نگاه کرده و مشخص خواهد کرد که نتيجه آزمايش مثبت يا منفی بوده 

 . است

اگر جوا

اين آزمايش ها شامل عکس . هستيد يا خير) سل فعال(بيشتری داشته باشيد تا مشخص شود آيا مبتال به بيماری سل 

مله کند لذا گاهی ممکن است ريه ها و آزمايش خلط می باشد، چون ميکروب سل به اعضای ديگر بدن هم ممکن است ح

 . آزمايشهای بيشتری هم در خواست شود

اگر جواب آزمايش منفی باشد؛ حداقل سال

 . احتمال ابتال به سل بپرسيد

 مثبتی هستيد HIVاگر مادر 

 ماهگی بايد آزمايش سل بدهد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اگرمن مبتال به سل نهفته باشم؛ آيا با دارو می توان از پيشرفت و تبديل شدن آن به 

 بيماری سل فعال جلوگيری کرد؟

  

برای  .يری می کندبله، داروی ايزونيازيد ازتبديل شدن سل نهفته به بيماری سل فعال جلوگ

از صدمه   هم تجويز می شود که6مثبت هستند همراه ايزونيازيد، ويتامين ب  HIV افرادی که

مثبت هستيد آزمايش سل  HIV به محض اينکه متوجه شديد  .دستگاه عصبی پيشگيری می کند

  .بدهيد

مدت  ک برای؛ احتمال زياد پزش)ولی سل فعال نداشتيد(در صورتيکه نتيجه آزمايش مثبت بود 

جهت جلوگيری ازتبديل شدن سل نهفته به بيماری سل فعال داروی ايزونيازيد   ماه12حداقل 

اين مدت به اين دليل طوالنی است که ميکروب های سل به آهستگی . برايتان تجويز خواهد کرد

 .داروها را دقيقٌا طبق دستور پزشک استفاده کنيد . از بين می روند

 ماهگی 3ولی معموًال توصيه خواهد کرد که بعد از (حتماًال بازهم دکتر برايتان ايزونيازيد تجويز خواهد کرد اگر حامله هستيد ا

جهت ) احتماًالريفامپين(چنانچه ميکروب سل با داروی ايزونيازيد از بين نرفت دکتر داروی ديگری ). شروع به مصرف بکنيد

 پيشگيری از سل فعال تجويز خواهد کرد

 

 بتال به بيماری سل فعال باشم، آيا بهبود پيدا خواهم کرد؟اگر من م

  

عمل می  HIV مثبت بخوبی بدن اشخاص بدون HIV بله ؛ داروهای ضد سل در بدن اشخاص

  . کند

داروی  داروهای متعددی برای درمان سل فعال وجود دارد و درچند هفته اول ممکن است چند

می شوند   بعد از چند هفته عاليم بيماری ناپديدمختلف بطور همزمان برايتان تجويز شود که

بنابراين  ولی به خاطر داشته باشيد که ميکروب بيماری سل خيلی آهسته از بين می رود

همان مقدارو در  يعنی به(حتمًا داروهايتان راهمان طوريکه د کتر دستور داده است مصرف کنيد 

 .(کنيد رده داروها را مصرفو طول مدتی که توسط پزشک مشخص ک) ساعت(همان زمان 

 

 

 آيا بيماری سل از من به ديگران سرايت می کند؟
 

 . بله ، اگرمبتال به بيماری سل ريوی و يا سل گلو باشيد احتماًال می توانيد بيماری را به ديگران منتقل کنيد

 . رده و استراحت کنيدبنابربه مدت چند هفته بايد درمنزل بمانيد و از حضوردرمحل کار و يا مدرسه خودداری ک

 ماه ديگر هم به مصرف 9 تا 6بعد از چند هفته از شروع مصرف داروها ديگر خطر سرايت وجود ندارد ولی بايد حداقل 

 . داروهايتان ادامه بدهيد تا بيماری بطور کامل درمان شود

 . گرديدمعموًال پزشک به شما خواهد گفت که چه زمانی می توانيد به محل کار و يا مدرسه بر
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داروهای ضد سل موجی ضعف وبی حال نمی شود همچنين برقدرت کار کردن و همينطور توانايی جنسی شما اثر بدی 

 نخواهد داشت

 

مصرف می کنم؛ ) protease inhibitors(من برای بيماری ايدز داورپروتئاز اينهيبيتور 

 آيا می توانم داروی ضد سل را هم بطور هم زمان بخورم؟
انيد بطورهم زمان مصرف کنيد، ولی بايد بدانيد که اين دو دارو ممکن است روی يکديگر اثر داشته باشند بنابراين بله می تو

 .انتخاب ترکيب دارويی برای شما برعهده پزشک خواهد بود

  

 بيماری سل مقاوم به درمان چيست؟
 . يندوقتيکه ميکروب سل با داروی خاصی از بين نرود به آن ميکروب مقاوم می گو

 . سل زمانی مقاوم به درمان می شود که بيمار داروهايش را به مدت کافی و يا به ميزان کافی مصرف نکرده است

 . بنابراين هميشه دقيقًا طبق دستورپزشک داروهايتان را مصرف کنيد

 . بيماران مبتال به سل مقاوم به درمان می توانند بيماری خود را به ديگران پخش کنند

 :  به درمان معموًال در بيمارانی ديده می شود که در مناطقی که شيوع سل زياد است زندگی می کنند مانندسل مقاوم

 . آفريقا، آسيای جنوب شرقی و آمريکای التين

) MDR TB" (مقاومت چند دارويی "قتی که تعداد زيادی از داروها نتوانند بيماری سل را درمان کنند، ميکروب سل دارای 

بيمارانی بايد حتمًا به پزشکانی مراجعه کنند که در امر معالجه مقاومت چند دارويی تبحر خاص دارند و قادرند چنين .است

 .بهترين گروه دارويی را برای مبارزه با ميکروب توصيه کنند
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 سایت های مرتبط

 وابسته به سازمان ملل متحد -  ايدز سازمان ملل

http://www.unaids.org

 ابتکاری از ايدز سازمان ملل - ائتالف جهانی برای زنان و ايدز

http://womenandaids.unaids.org 

 سرويسی از کتابخانه ملی پزشکی آمريکا - پاپ مد

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed

 انستيتوی بين المللی تحقيقات سالمتی -  اس. اچ. آی. آی

http://www.iihs.ca 

 مرکز تحقيقاتی داروهای درمانی ايدز - اتحاد تحقيقات ايدز

http://www.aidsresearch.org 

 مرکز مراجعه و تست ويروس - کمک ايدز وين

http://www.aids.at

 مرکز اطالع رسانی درباره ايدز - ايدز آلمان

http://www.info-med.de/aids-deutschland.htm

 ن وفرآورده هاى خونى سالممرآز تأمين آننده خو - سازمان انتقال خون ايران

http://www.ibto.ir/epage.asp

 از پندار تا واقعيت: ايدز - بی بی سی

http://www.bbc.co.uk/persian/news/cluster/2003/11/031023_s_aids.shtml

  

روش های پيشگيری از بارداری

http://www.sexaktuellt.com/_html/vshow.asp?id=3&s=7&show=1

  

مثبت. وی. آی. از افراد اچسرگذشتی 

http://www.hivaids.webcentral.com.au

 

 

 با کمال تشکر از امداد ایدز

  چراغ-نشریه ی همجنسگرایان ایرانی 
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