مشاوره و آزمایش اچ آی وی در مراکز درمانی
محلی شما موجود است .برای کسب اطالعات بیشتر
با یکی از نهادها یا تلفن های کمک رسانی موجود
در این بروشور تماس بگیرید:
بِیکر
بنتون
کالکاماس
کالرک (واشنگتن)
کلتسوپ
کلمبیا
کوس
کروک
کاری
دشوتس
داگالس
گیلیام
گرانت
هارنی
هود ریور
جکسون
جفرسون
ژوزفین
کالمات
لِیک
لِین
لینکلن
لین
مالر
ماریون
ماروو
مالتنوما
پوک
تیالموک
اوماتیال
یونیون
والووا
واسکو -شرمن
واشنگتن
وییلر
یامهیل

541-523-8211
541-766-6835
503-655-8471
360-852-9070
503-325-8500
503-397-4651
541-756-2020
541-447-5165
541-391-3425
541-322-7400
1-877-440-2761
541-506-2600
541-575-0429
541-573-2271
541-386-1115
541-774-8209
541-475-4456
541-474-5325
541-882-8846
541-947-6045
541-682-4041
541-265-4112
541-967-3888
541-889-7279
503-588-5342
541-676-5421
503-988-3674
503-623-8175
503-842-3900
541-278-5432
541-962-8801
541-426-4848
541-506-2600
503-546-8881
541-763-2725
503-434-7525

خط تلفن اطالع رسانی اچ آی وی /بیماری های
مقاربتی اورگن
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خط تلفن اطالع رسانی ایدز /بیماری های مقاربتی
کالن شهر پورتلند
)503-223-AIDS (2437
تلفن سراسری ایالت واشنگتن برای اطالع رسانی در
زیمنه ایدز
اطالع رسانی )1-800-272-AIDS (2437
تلفن اطالع رسانی کشوری اچ آی وی/ایدز
( 1-800-232-4636انگلیسی)
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)TTY( 1-800-243-7889
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facebook.com/Prevent.HIV.OR
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در صورت درخواست ،امکان ارائه این متن با فرمت های دیگر
برای افراد ناتوان یا دچار معلولیت های مختلف وجود دارد .سایر
فرمت ها ممکن است عبارت باشند از (اما نه محدود به) چاپ با
خط درشت ،خط بریل ،نوارهای صوتی ،ارتباطات اینترنتی و
سایر روش های الکترونیکی .برای دریافت فرمت جایگزینی که
بیشترین تناسب را با نیاز شما دارد با استفاده از روش های زیر با
ما تماس بگیرید :ایمیل prevention.info@state.or.us :تلفن:
( 971-673-0153صوتی) یا .)TTY( 971-673-0372

اچ آی وی ایدز
کسب اطالعات ضروری
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اچ آی وی چیست؟
اچ آی وی (ویروس نقص ایمنی انسانی) ویروسی است
که باعث بروز بیماری ایدز می شود .اچ آی وی با
تخریب سلول های خونی خاص با نام  CD4و سلول های
لنفوسیت تی که نقشی حیاتی در مقابله بدن با بیماری ها بر
عهده دارند ،به بدن فرد مبتال آسیب می رساند .افرادی که
در آزمایش اچ آی وی ،پاسخ مثبت دریافت میکنند مبتال
به ویروس اچآی وی شناخته می شوند.

آیا اچ آی وی همواره به ایدز می انجامد؟
اگر فرد اچ آی وی مثبت تحت درمان قرار نگیرد به طور
متوسط طی  10سال پس از آلوده شدن به این ویروس
به بیماری ایدز مبتال خواهد شد .این مدت زمان می
تواند برای هر فرد به طور قابل مالحظه ای با فرد دیگر
تفاوت داشته باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد ،مانند
وضعیت سالمت فرد و رفتارهای مربوط به حفظ سالمتی.
مراقبت سریع پزشکی ،خصوصا ً استفاده از داروهای ضد
ویروس ،می تواند شروع بیماری ایدز را به تعویق انداخته
و از بروز برخی عوارض مهلک جلوگیری کند .در حال
حاضر ،فرض بر این است که اکثر ،اما نه همه ،افراد آلوده
به اچ آی وی در نهایت به ایدز مبتال خواهند شد.

ویروس اچ آی وی چگونه منتقل می شود؟
انتقال اچ آی وی وقتی صورت می پذیرد که ویروس اچ آی
وی موجود در خون ،منی ،مایعات واژنی یا شیر فرد آلوده
به بدن فرد سالم وارد شود .شایع ترین روش های انتقال اچ
آی وی عبارتند از:
·

·
·

از طریق آمیزش جنسی (رابطه جنسی مقعدی،
واژنی ،یا دهانی) با فرد آلوده بدون استفاده از
کاندوم التکس یا پلی یورتان یا دنتال دم (الیه
الستیکی دندان پزشکی)؛
استفاده از سوزن یا وسایل تزریق فرد آلوده به اچ
آی وی؛
از یک زن آلوده به اچ آی وی به فرزندش پیش از
یا حین تولد ،یا از طریق شیردهی پس از تولد.

ایدز چیست؟
ایدز مخفف عبارت سندرم نقص ایمنی اکتسابی است .این
بیماری در مراحل بعدی آلودگی با ویروس اچ آی وی و
زمانی که عفونت به بیماری های خطرناک می انجامد ،بروز
می کند .افراد اچ آی وی مثبت که هیچگونه بیماری جدی
نداشته اند نیز در صورتیکه سیستم ایمنی آنان به واسطه یک
عفونت به شدت تضعیف شود ممکن است مبتال به بیماری
ایدز تشخیص داده شوند.
مراقبت های اچ آی وی ،خطر انتقال آن را به طور کامل از
بین نمی برد .وقتی انتقال اچ آی وی رخ دهد ،ویروس اچ
آی وی باعث ضعیف شدن ،و در نهایت از بین رفتن سیستم
ایمنی بدن می شود -به خصوص سلول های  .CD4سلول
های  CD4مسئول واکنش بدن نسبت به میکروارگانیسم ها،
از جمله ویروس ها هستند .وقتی تعداد سلول های CD4
سالم در بدن کاهش یابد و سیستم ایمنی تضعیف شود ،بدن
بیشتر در معرض ابتال به عفونت های باکتریایی یا عفونت
های فرصت طلب قرار می گیرد که می تواند باعث بیماری
فرد ،و در برخی موارد منجر به مرگ وی شود .ارتباط
عادی باعث انتقال اچ آی وی نمی شود ،و این ویروس
توسط نیش پشه یا گاز حشرات نیز منتقل نمی گردد.

چه روش هایی برای کمک به جلوگیری از
انتقال اچ آی وی وجود دارد؟
خودداری از فعالیت های جنسی "پر
خطر" ،مانند آمیزش جنسی واژنی
یا مقعدی یا رابطه جنسی دهانی
بدون محافظت .استمنا ،ماساژ ،در
آغوش گرفتن و بوسیدن عموما ً به
عنوان رفتارهای بی خطر شناخته
می شوند .از روش های ایمن
برای آمیزش جنسی استفاده کنید .هر بار ،با هر شریک
جنسی ،از کاندوم التکس یا پلی یورتان یا دنتال دم استفاده
کنید .روان کننده ها یا لوبریکانت های بر پایه آب می
توانند راحتی و اطمینان کاندوم ها را افزایش دهند ،اما از
لوبریکانت های روغنی استفاده نکنید (مانند وازلین ،اکثر
روغن های مخصوص ماساژ ،و غیره) .محصوالت حاوی
نانوکسینول 9-دیگر توصیه نمی شوند زیرا این محصوالت

ممکن است در واقع احتمال انتقال اچ آی وی را افزایش
دهند .تعداد شرکای جنسی خود را محدود کنید و افرادی را
به عنوان شریک جنسی خود انتخاب نمایید که می توانید به
راحتی درباره آمیزش جنسی ایمن با آنان صحبت کنید .اگر
دارو ،استروئید ،هورمون یا هر ماده دیگری تزریق می
کنید ،بهتر است هر بار از سرنگ تازه استفاده نمایید .از
وسایل مخصوص تزریق به صورت اشتراکی استفاده نکنید،
مانند وسیله مخصوص مخلوط کردن و گرما دادن مواد،
پنبه و آب .اگر سرنگ جدید در اختیار ندارید ،می توانید
سرنگ موجود را تمیز کنید .سرنگ را از آب پر و خالی
کنید ،سرنگ را از سفید کننده شیمیایی قوی پر و خالی
کنید ،و در نهایت دوباره سرنگ را از آب پر و خالی کنید.

آیا درمانی برای اچ آی وی یا ایدز وجود دارد؟
هم اکنون درمان های پزشکی ای وجود دارند که می توانند
سرعت تضعیف سیستم ایمنی بدن توسط اچ آی وی را
کاهش دهند .درمان های زودهنگام و رفتارهای سالم می
توانند به افراد اچ آی وی مثبت کمک کنند تا خوب بمانند.
زن بارداری که اچ آی وی مثبت است می تواند حین
بارداری داروهایی مصرف کند تا خطر مبتال شدن نوزادش
را کاهش دهد .همچنین درمان هایی وجود دارد که می تواند
از برخی بیماری های وابسته به ایدز جلوگیری نموده یا
آنها را درمان کنند ،اما در هر حال این درمان ها بیماری
ایدز را معالجه نخواهند کرد .مانند همه بیماری های دیگر،
شناسایی زودهنگام باعث می شود گزینه های بیشتری
برای درمان و مراقبت های پیشگیرانه در اختیار باشد .به
عالوه ،وجود بیماری های مقاربتی (ﮐﻼﻣﻴﺪﻳﺎ ،سوزاک،
هرپس دستگاه تناسلی ،سیفلیس) نیز باعث افزایش احتمال
انتقال اچ آی وی هنگام تماس جنسی می شود .برای آگاهی
از وجود بیماری های مقاربتی آزمایش بدهید و در صورت
وجود ،آنها را درمان کنید تا احتمال آلودگی به ویروس اچ
آی وی کاهش یابد .در نهایت ،در ایاالت متحده امریکا،
حدود  1نفر از هر  4نفر آلوده به اچ آی وی ،به هپاتیت
سی ( )HCVنیز مبتال است .درباره غربالگری  HCVبا
مشاور اچ آی وی خود صحبت کنید.

