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 HIV/AIDSانواع همه گیری 

همه گيري محدود(Low level   :) 

نخواهد % 5ابتال در هيچ يك از گروه هاي جمعيتي گسترده نيست و در هيچ گروهي از جمعيت بيش از 
 .بود

 همه گيري متمركز(Concentrated:) 

 .مبتال هستند% 1درصد و  دركل زنان باردار شهرنشين كمتر  5درحداقل يك گروه اجتماعي بيش از  

 

همه گيري منتشر(Generalized:) 

 .كل زنان باردار شهرنشين مبتال هستند% 1ابتال در جمعيت عمومي تثبيت شده و بيش از  
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 اچ آی وی چیست؟

 

 اچ آی وی(HIV )از حروف اول اين کلمات گرفته شده است: 

 

Human Immune Deficiency Virus  

 «  ويروس نقص ايمنی انسانی »
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 ايدز چیست؟ 

 

يعنی وقتی اچ آی وی سیستم . ايدز مرحله نهايی ابتال به ويروس اچ آی وی است     

ايمنی بدن انسان را به حدی ضعیف کرده که ديگر نتواند فرد را در مقابل بیماری هايی 

 .که به طور عادی آنها را مهار می کرده محافظت کند
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 اين ويروس سلول های خاصی را که در بدن در مقابل انواع بیماری دفاع می کنند نابود

 .  می کند

 

 وقتی که سیستم ايمنی بدن توسط اچ آی وی ضعیف می شود، فرد دچار انواع سرطان ها و

 . عفونت ها می شود

 

اچ آی وی نام ويروسی است که باعث ايجاد ايدز می شود. 
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 ايدزAIDS  از حروف اول کلمات زير گرفته شده است  : 

Syndrome  Acquired Immune Deficiency 

 :  معنای فارسی اين کلمات

 «نشانگان نقص ايمنی کتسابی »

 

تنها مخزن انسان HIV است. 

بطور معمول بیماری از طريق حیوانات منتقل نمی شود . 
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 اتیولوژی

 

  رتروويروس های انسانیHIV- 1 و ياHIV – 2 

 شايعترين عامل عفونت ناشی از ويروس ايدز در سطح جهان

 

 سیستم دفاعی بدن

 CD4دارای گیرنده های (  Tلنفوسیت ) سفید گلبولهای 
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 منابع و مخازن بیماری

 

 انسان 

 تنها مخزن                     

 است HIVويروس                                            
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 دوره قابلیت سرايت
 

از ناشی عفونت شروع از پس رسد می بنظر HIV عمر پايان تا  و  شود آغاز  

 .يابد ادامه

بیشتر پذيری سرايت احتمال باشد بیشتر خون در ويروس تعداد چقدر هر  

   .است

دهد می  کاهش شدت به را خون در موجود ويروس های تعداد مناسب درمان. 
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 بیماريزايی

 بر روی برخی از سلول های سیستم ايمنی بدن نوعی گیرنده برای اين ويروس

 CD4وجود دارد به نام 

  ويروس وقتی وارد خون شد روی اين گیرنده ها می نشیند و از اين طريق

 .ژن های خود را وارد سلول  می کند

 از اين به بعد اين سلول مدام به تکثیر ويروس می پردازد و در نهايت از بین

 .  می رود
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 مراحل بیماری

عالئمي با ويروس ورود از بعد هفته 4 تا 2 در موارد درصد 75 در) اوليه حاد عفونت  
 (شود مي مشاهده گلودرد و خوردگي سرما مشابه

( سال 15-5 ) عالمت بدون مرحله 

و ها عفونت مدت، طوالني اسهال درصد، ده از بيش وزن تب،كاهش)دار عالمت مرحله  
    (...طلب فرصت هاي سرطان

 .است ديگر هاي بيماري از بسياري مشابه عالئم :نکته

   .شود مي پايش ويروس تعداد افزايش و CD4 تعداد شدن كم با بيماري پيشرفت
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 پرخطر  های درگروه HIVاحتمال  ابتال به 

 درمردان همجنس گرا(gay )و مردانی که با مردان ديگر ارتباط جنسی دارند(MSM) 
 بار بیشتر از جمعیت عمومی 19=  

 در بین افراد تن فروش(Sex workers ) 
 بار بیشتر 12= 

  در زنان ترا جنسیتی(Transgender) 
 بار بیشتر از ساير بالغین در سنین باروری 49= 

شیوع اچ آی وی در تزريق کنندگان مواد (IDU) 
 بار بیشتر از جمعیت عمومی 28=  

 برابر مردم عادی جامعه است 50در معتادان تزريقی که به زندان می روند تا 
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 تاريخچه اچ آي وي در ايران                        

 
هموفيلي بيماري به مبتال ساله 6 كودك در و 1365 سال در كشور در اچ آي وي به ابتال مورد اولين 

 گرديد گزارش وارداتي آلوده خون هاي طريق از و
 

نيز و كرمانشاه زندان هاي از يكي در اچ آي وي شيوع باره يك به هفتاد دهه اواسط در 
 شد واقع مسؤولين توجه مورد مخدر مواد تزريقي مصرف كنندگان

 
اين شتابان رشد از اعتياد، جايگزين درمان هاي و اچ آي وي آسيب كاهش برنامه هاي اجراي با 

 شد كاسته هشتاد دهه اواخر در زندانيان و مخدر مواد تزريقي مصرف كنندگان در عفونت
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 وضعیت در ايران

 :HIVشیوع      

گسترش برنامه هاي كاهش آسيب روند رشد در اين ) %15= در مصرف کنندگان تزریقی مواد  •
 (  گروه را تا حدي كنترل كرده، ولي اين وضعيت شکننده است

 (روند رو به افزايش% ) 4/5=  زنان دارای رفتارهای پرخطردر •

 % 4/5= در کودکان خیابانی•

اين ميزان رفته رفته در حال  (0/001درصد يا  0/1) نزديك به صفر= شیوع در بین زنان باردار•
 . اين هشدار را دريابيم. افزايش است

 لذا کشور در مرحله همه گیری متمرکز قرار دارد
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 1394اپيدمي اچ آي وي در ايران تا پاييز 
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 تعداد کل موارد ثبت شده 30183

 تعداد موارد ثبت شده مبتال به بیماری پیشرفته اچ آی وی 9394

 تعداد موارد تحت درمان ضدرترويروسی 6484

 تعداد موارد فوت ثبت شده 7387

 تخمین موارد مبتال 85000



الگوی انتقال در موارد ثبت شده اچ آی وی در 
 ايران 

 1394موارد ثبت شده در سال  1365تجمعی از سال  راه انتقال

 %39 %67 اعتیاد تزریقی

 %41 %18 آمیزشی

 %3 %2 مادربه کودك

 %17 %12 نامشخص
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مقايسه الگوی انتقال در موارد ثبت شده 
 اچ آی وی
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رفته پيش اي گونه به گذرد مي آن شناخت از كه سالي 35 طي بيماري اين با مبارزه 
 پيشرفته كشورهاي در .است مرگ با مساوي HIV ابتالي گفت توان نمي ديگر كه
 .دارد طبيعي به نزديك عمري گفت ميتوان تقريباٌ مبتال فرد

 

مناسب و موقع به  درمان با شود مي گرفته نظر در مزمن بيماري يك ايدز امروزه 
 (سال M= 82 و سال F= 88 )يابد مي افزايش مبتاليان زندگي كيفيت و عمر طول

 

متوسط؟ و كم آمد در با كشورهاي در اما 

 .بيمار نيازمند به درمان به آن دسترسي دارد 5نفر از هر  2در بهترين حالت تنها 
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کاری کنیم که کسانی که بیشتر از همه در معرض خطر قراردارند 
.بیشترین دسترسی را داشته باشند  

 

در که است کسانی و پذير آسیب گروه های میان در عفونت به ابتالی میزان باالترين 
 خدمات به دسترسی در را مشکالت بیشترين افراد اين که دارند قرار خطر بیشترين معرض

 .دارند

 

 که جايی در جامع يافته ادغام مداخالت سری يک برقراری بدون HIV پیش سرعت به 
 .داشت را AIDS با مبارزه در موفقیت انتظار نبايد رود می
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 تحقیقات جديد نشان داده
 

درمان ART دهد می کاهش %96 تا را همسر به جنسی تماس طريق از عفونت انتقال. 

 

 مناسب درمان ديگر سوی از ART عفونت به مبتاليان در هم سل به ابتالی از پیشگیری در   

 .است بوده موثر العاده فوق
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 راه های انتقال اچ آی وی

 
 94بهمن 
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های انتقال ايدز راه  

کودک به مادر 

 بارداري حين در

   زايمان زمان

 شيردهي دوران

:به گلبول سفید دست يابدبتواند چون ويروس تنها در گلبول سفید زنده است لذا از راهی وارد می شود که   

تماس جنسی 

 در تماس جنسي محافظت نشده وجود دارد احتمال انتقال            

 مرد آلوده به زن سالم بيشتر  انتقال از           

آلوده خون با تماس 

 معتادان بين در مخصوصا) سوزن و سرنگ از مشترك استفاده
 (تزريقي

 بهداشتي كاركنان ميان در آلوده وسيله يا سوزن تصادفي تماس

 آلوده خوني فرآورده هاي و خون دريافت
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 ايدز -راه های انتقال اچ آی وی

 تماس با خون آلوده

 مصرف تزريقی مواد با وسايل تزريق مشترک•

 تزريق خون و فرآورده های خونی آلوده•

 تماس های تصادفی با خون يا ابزار آلوده•

 استفاده مشترک از ابزار تیز و برنده در جريان خالکوبی و حجامت•

 پیوند عضو آلوده •
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ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

 دريافت خون و فرآورده های خونی آلوده به ويروس در

سال های پیش منجر به ابتالی بسیاری از بیماران مبتال 

(  مبتاليان به هموفیلی و تاالسمی) به بیماری های خونی 

 .شده بود

  ،در حال حاضر با بررسی و غربالگری خون های اهدايی

 .مورد جديد ابتال از اين طريق گزارش نشده است
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ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

  
 :سرنگ و سوزن مشترک در معتادان تزريقی

دومین راه انتشار ويروس در دنیا 

 شايعترين راه انتقال ويروس در ايران 
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ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

 :  عوامل تاثیر گذار در اين نوع انتقال عبارتند از 

o دفعات استفاده از يک سوزن 

oدفعات تزريق 

o  تعداد افرادی که از يک ابزار مشترک برای تزريق استفاده می کنند 

o شیوع اچ آی وی در جامعه 
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ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

سوزن اصالح، تیغ آلوده، دندانپزشکی و پزشکی ابزار نظیر ) وبرنده  تیز ابزار کلیه 

 عفونت انواع انتقال دارند،خطر مخاطی -پوستی سطح در  نفوذ  قابلیت که (...و خالکوبی

 از استفاده در و دارند را  C  هپاتیت و  Bهپاتیت اچ آی وی، نظیر خون راه از منتقله های

  .شود رعايت  بهداشتی نکات بايد آنها

 است پايین بسیار طريق اين از وی آی اچ ويروس انتقال احتمال اين وجود با. 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

 مدفوع، ترشحات بینی، خلط، عرق، اشک، ادرار، محتويات معده و بزاق قابلیت انتقال ويروس

 .مگر اين که حاوی خون قابل رويت باشنداچ آی وی را ندارند 

 

  احتمال انتقال ويروس در اهدای عضو وجود دارد و اهداکنندگان بايد از اين نظر برررسی

 . شوند
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ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

 :رفتار جنسی پرخطر و محافظت نشده 

از انتقال جهان، در اچ آی وی انتقال الگوی شايع ترين 

 .است مبتال فرد با نشده محافظت جنسی رابطه طريق

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 ايدز -راه های انتقال اچ آی وی

 

 :عوامل موثر در افزايش خطر انتقال در يک تماس جنسی

دفعات تماس و تعداد شرکای جنسی 

مرحله بیماری در فرد مبتال 

نوع تماس جنسی 

جنسیت 

سالم نبودن مخاط در حین تماس 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



از روی ظاهر افراد معلوم نمی شود که مبتال به اچ آی وی هستند  . 

حتی با يک بار ارتباط جنسی محافظت نشده  هم احتمال انتقال اچ آی وی وجود دارد. 

 در هرنوع ارتباط جنسی با فرد مبتال، ويروس اچ آی وی می تواند منتقل شود. 
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 ايدز -راه های انتقال اچ آی وی

 در افرادی که شرکای جنسی متعدد دارند، شانس اين که با فرد مبتال بهHIV  تماس پیدا

مانند )اين مسئله شانس فرد برای ابتال به ساير عفونت های آمیزشی . کنند، بیشتر است

 .را نیز افزايش می دهد( سوزاک و سیفلیس

 

  احتمال انتقال ويروس از زن مبتال به مرد، از مرد مبتال به زن، از مرد مبتال به مرد و درموارد

 .نادری از زن مبتال به زن، نیز اتفاق می افتد

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

 قدرت روی بر اکستاسی و شیشه جمله از روان گردان و محرک مواد ،الکل ،مخدر مواد فصرم   

 های تصمیم است هوشیار که زمانی با مقايسه در فرد و گذاشته تاثیر فرد تصمیم گیری

 .گرفت خواهد متفاوتی

 .در اين زمان احتمال رابطه جنسی محافظت نشده بیشتر خواهد بود   

 

 

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 ايدز -راه های انتقال اچ آی وی

 :انتقال اچ آی وی از مادر مبتال به فرزند 

  دوران بارداری 

 هنگام زايمان 

شیردهی 

     

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



ايدز -راه های انتقال اچ آی وی  

 :موارد زیر با افزایش انتقال ویروس از مادر مبتال به فرزند همراه است
 

 (در مرحله عفونت حاد ، يا در مرحله پيشرفته بيماري)مادراني كه بار ويروسي باالتري دارند 

زايمان زودرس،  تاخير در زايمان 

  كمبود ويتامينA در مادر 

 استعمال دخانيات و ساير مواد مخدر 

كوريو آمنيونيت 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 ايدز يک بیماری رفتاری است

 

آن چه، ما را در معرض خطر قرار می دهد رفتار پر خطر ماست، نه زندگی در  
 کنار افراد مبتال  

 :مطمئن ترین راه پيشگيري از ابتالي به ایدز  

 ،داشتن رفتار سالم

 پرهيز از روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده  

 .است پرهيز از اعتياد  

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 راه های پیشگیری از انتقال بیماری

 :پیشگیری از انتقال بیماری  از طريق ابزار مشترک

پرهیز از مصرف مواد مخدر و يا محرک 

 پرهیز از استفاده مشترک از وسايل تیز و برنده  نظیر وسايل تزريق، سوزن خالکوبی و تیغ

 اصالح

اجرای برنامه درمان نگهدارنده متادون 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 راه های پیشگیری از انتقال بیماری

 پیشگیری از انتقال جنسی بیماری

خويشتن داری در زمان تجرد 

 وفاداری به همسر و ارتباط جنسی در چارچوب روابط
 صحیح خانوادگی                                

                                                             استفاده از کاندوم در ارتباط
جنسی با شريک جنسی مبتال                                                                                                  

 و يا مشکوک به ابتال

 پرهیز از مصرف مواد مخدر،  محرک 

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 راه های پیشگیری از انتقال بیماری

 پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به فرزند

تحت نظر بودن مادر مبتال توسط پزشک 

مصرف داروهای ضد ويروس در مادر مبتال طی بارداری و زايمان 

 (سزارين )انتخاب زايمان ارجح 

مصرف داروهای ضد ويروس برای نوزاد متولد شده از مادر مبتال 

(تجويز شیر خشک) خودداری مادران مبتال، از شیردهی به  نوزاد 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



   HIV از اين راه ها منتقل نمی شود 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 شود هايی که باعث انتقال بیماری نمی راه

نیش حشرات  

خوردن و آشامیدن و استفاده از ظروف مشترک 

( عطسه و سرفه)راه تنفس  از 

های معمولی دست دادن و روبوسی کردن تماس 

استخر و حمام 

استفاده از وسائل عمومی مانند تلفن و... 

اشک و بزاق 

تواند يك زندگي اجتماعي عادي داشته باشد و  بدون آنكه خطري براي سايرين ايجاد كند مي مبتاللذا فرد 
 .هيچگونه نيازي به جداسازي و قرنطينه وي وجود ندارد

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 نکته

ارائه  دهند ادامه عادی زندگی به خود خانواده اعضاء کنار در توانند می اچ آی وی به مبتال افراد  

  .است کافی خانواده اعضاء و وی به جزئی های آموزش

هیچ به و نمود نخواهد بیماری انتشار از پیشگیری امر به کمکی مبتال افراد قرنطینه و سازی جدا 

 شود نمی توصیه وجه

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 انگ وتبعیض 
 و

ايدز -اچ آی وی   

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 .وجود داردداليل متفاوت و اشکال مختلف ، به سراسر دنیاانگ وتبعیض در   

 و  

متفاوت با اکثريت جامعه و اعتقاد و يا نگرش ، دينمی تواند در برابر يک گروه از افراد با 
 .کشور اعمال شود

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



کلمه ترجمه :(ننگ داغ) انگ stigma 

از حاصل) شده ايجاد بدنی عالئم به اشاره جهت يونانی ها، توسط اصطالح اين  

 .شد برده بکار مجرم افراد پوست روی بر (بريدن يا و سوزاندن

خصوصیاتی داشتن از حاصل ننگ و رسوايی بیشتر انگ، از  منظور امروزه  

 .است ديگر افراد از متفاوت

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



افراد مبتال به : یکي از گروه هایي که خيلي با پدیده  انگ روبه رو مي شوندHIV 

این بيماری در نظر افراد جامعه ترسناک بوده زیرا: 

 محرک و  ، مصرف مواد مخدرارتباط تنگاتنگ ابتال به  اچ آی وی با
 ارتباط جنسي خارج از چارچوب خانواده  و نيز روانگردان 

  در بسياری از جوامع  این رفتارها در تضاد با ارزش های مذهبي و باورهای
 .اجتماعي و فرهنگي است

 مردان همجنس گرا،  )بيماری به گروه های خاصي  نسبت داده مي شود
 (  مصرف کنندگان مواد مخدر و افراد با تعدد رابطه جنسي

 
 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



و گروهها اين از ماندن دور با که  شود تصور شده باعث موضوع همین  

 .ماند امان در بیماری به  ابتال خطر از توان می مثبت، HIV افراد همچنین

 

 به ابتال که کنند می تصور افراد بعضی  HIV است  جرم يک و الهی مجازات.  

  با مثبت  HIV افراد بین تبعیض نتیجه در و ها انگ اين تشديد باعث امر اين

 .شود می افراد ساير

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 آگاه نبودن از راه های انتقالHIV   یکي از دالیل اصلي ایجاد انگ در مقابل
 .است مثبت HIVافراد 

 

   حتي گاهي اوقات عليرغم اطالعات کافي، مردم و حتي کارکنان بهداشتي نيز
 .بين افراد مبتال و غير مبتال تفاوت قائل مي شوند

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



  در دنيا تحقيقات زيادي در خصوص بررسي تاثير انگ و تبعيض، بر
 . اپيدمي ايدز انجام شده است

نسبت به انگ و تبعيض  امروزه مي دانيم كه بين وجودHIV  با تمايل
دسترسي به داروهاي  ،HIVبراي انجام آزمايش تشخيصي افراد  براي  
 :ارتباط وجود داردتمايل به افشاي وضعيت ابتال  و  HIV  ضد ويروس

 انجام آزمايش    

 دسترسي به درمان    

 تمايل به افشاي وضعيت ابتال    

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 برای کم شدن سرعت پیشرفت اپیدمیHIV/AIDS  : 

 ،بايد میزان انگ نسبت به افراد مبتال کاهش يابد 

 تا افراد بدون نگرانی از مراجعه به مراکز مشاوره، آزمايش دهند 

  همچنین بدون هیچ ترسی از تبعیض، در زمان نیاز به دريافت خدماتی چون

 .دندانپزشکی و ساير خدمات، وضعیت ابتالی خود را اعالم کنند

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



تنها يک مشکل پزشکی نیست،  ايدز 

 ،بلکه يک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز هست 

 تلقی می شود و با هاله ای از شرم و منع های اخالقی و فرهنگی   تابواين بیماری
 همراه  است که اين موضوع مانع از اعالم بیماری از سوی افراد شده و  

  همین مساله منجر به پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در
 .نتیجه گسترش سريع آن می شود

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 پیامدهای انگ و تبعیض

طرد بیمار از خانواده و جامعه و محدوديت در معاشرت و فعالیت های اجتماعی  •
 و اشتغال  

 انگ، تبعیض، نگرش و برخورد بد مردم و پزشکان به بیماران•

عدم بهره مندی بیماران از خدمات درمانی به دلیل ترس پزشکان در ارائه  •
 خدمات

 محدوديت در ازدواج•

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 پیامدهای انگ و تبعیض

 در موارد کمتری طرد خانواده بیمار از جامعه•

 ايجاد عوارض روانی در آنان، طالق، ضرورت حفظ گمنامی در زندگی•

 احساس خجالت از ابتالی به بیماری•

 مشکالت در ادامه تحصیل•

 محدوديت در داشتن زندگی معمولی  •

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 پیامدهای انگ و تبعیض

اپیدمی ايدز باعث ايجاد واکنش های منفی در مردم شده است که: 

   از ممنوعیت ورود افراد آلوده به ويروس اچ آی وی به خانه تا ايزوله شدن آن
 ها در خانواده

اخراج از محیط کار 

عدم پذيرش کودکان مبتال در مدرسه متغیر است 

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 پیامدهای انگ و تبعیض

  افراد مبتال به ايدز حمايت های اجتماعی کمتری را در مقايسه با مبتاليان به

 . سرطان دريافت می کنند

در بسیاری از موارد تشخیص ايدز با تبعیض و طرد فرد مبتال همراه است  . 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 پیامدهای انگ و تبعیض

  افشای بیماری باعث تسريع رفتارهای تبعیض آمیز از طرف اعضای خانواده
 می شود

 

   انگ نسبت به بیماران به عنوان يک مانع مهم برای مراقبت در بیماران
 .تصور می شود

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 پيامدهاي انگ و تبعيض

 آن را به صورت احساس ترس و  ،تجربه انگ را داشتندکه افراد اچ آی وی
 .  شرم شرح دادند

  لذا برای مقابله با انگ موجود، منزوی شدند و راهکار پنهان کاری را در پیش
 . گرفتند

می تواند به اندازه خود بیماری مخرب   ،اچ  آی ویدر مورد  نگ وتبعیض ا
 .  باشد

معموالٌ انگ نسبت به زنان اچ آی وی بیشتر از مردان است.   

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



انگ مرتبط با اچ آی وی که از سوی کارکنان درمانی نسبت به بیماران اعمال 
 :می شود، به داليل زير است

  درمانگرانفقدان آگاهی 

 آن ها از تماس های اتفاقی با بیمار   ترس 

   رفتارهای غیر اخالقیبیماری ايدز با  همراهیباور آنها مبنی بر 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



تبعیض نسبت به مبتالیان ایدز موجب پنهان کردن بیماری می  
 شود  

 :وقتی انگ به اين افراد زياد باشد احتمال انتقال افزايش می يابد

 

   به دلیل اينکه اين افراد خود را به عنوان مبتال معرفی نمی کنند و کتمان اين
 .موضوع به گسترش اين بیماری کمک می کند

 

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



اجرای در ايدز به مبتاليان به نسبت آمیز  تبعیض و نامناسب برخوردهای  

   دارد نامطلوبی تاثیر “مثبت پیشگیری ”  سیاست

   و

به نسبت الزم تعهد يا کنند پنهان را خود بیماری مبتاليان است ممکن 

  تاکنون وجود اين با )باشند نداشته را ايدز انتقال از جلوگیری برای ديگران

 (نشده مشاهده کشور در وی آی اچ عمدی انتقال از گزارشی هیچگونه

 از مادر به کودک HIVدرسنامه آموزشی پییشگیری از انتقال 



 

 


