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HIV 
 برگه ی اطالعاتی مخصوص بيماران، حقوق بيمار و مقررات مربوط به بيماری

 HIV اطالعات مربوط به بيماری اچ آی وی،

يک بيماری عفونی ويروسی است که سيستم دفاعی بدن را تحت تاثير قرار می دهد. بعضی ها ممکن  HIVبيماری اچ آی وی، يا 
دچار تبی  اين بيماری سرايتبعد از  پس از يک تا چهار هفتهاست اصال متوجه نشوند که بيمار شده اند و بعضی ها ممکن است 

شوند. اين عالئم را عالئم اوليه ی بيماری می نامند. پس از کوتاه مدت، گلودرد، تورم غدد لنفاوی و جوش هايی در سطح پوست 
گذشت چند سال و تضعيف بيش از پيش سيستم دفاعی بدن، ممکن است عالئم ديگر بيماری شامل بيماری های عفونی و يا سرطان 

اده از دارو ميزان ويروس بروز نمايد که خود حاکی از اين موضوع است که فرد بيمار به مرحله ی بيماری ايدز رسيده است. استف
بيماری و تبديل آن به ايدز می گردد. کسی که به بيماری اچ آی  روندکاهش داده و باعث جلوگيری و يا کند شدن موجود در بدن را 

مبتال ميشود هرگز خوب نخواهد شد بلکه فرد بيمار در تمام طول عمر اين بيماری را با خود خواهد داشت و حتی در  HIVوی، 
 مدت درمان نيز ميتواند اين بيماری به افراد ديگر سرايت دهد. طول 

 راه های سرايت اين بيماری

از طريق تماس جنسی و همچنين از طريق خون به افراد ديگر سرايت ميکند.  همچنين يک مادر مبتال به  HIVبيماری اچ آی وی، 
اين بيماری را به کودک خود انتقال دهد.  ،از طريق شير دادنيز نهنگام زايمان و ميتواند در طول دوران حاملگی، نيز اين بيماری 

اين بيماری  همچنيندر آميزش های جنسی اين بيماری ميتواند از طريق مقاربت از راه واژن، مقعد و يا دهان سرايت داده شود. 
مشترک از وسائل تزريق سرايت ويروس و يا استفاده اين آلوده به  توسط سوزنفرد ميتواند از طريق تزريق خون، زخمی شدن 

با مخاط چشم، دهان و همچنين  HIVحاوی ويروس اچ آی وی، طريق تماس خون از اين بيماری يابد. همچنين امکان سرايت 
تماس خون آلوده با زخم موجود بر سطح پوست نيز وجود دارد. امکان سرايت بيماری در دورانی که شخص بيمار تحت درمان می 

 . رفتهرگز به صورت کامل از بين نخواهد به ديگران ابد ولی امکان سرايت بيماری باشد کاهش می ي

 انتقال نمی يابد HIVبيماری اچ آی وی، که شرايطی 

فوع، از طريق در آغوش گرفتن، بوسيدن و اشک انتقال نمی يابد. همچنين انتقال بيماری از طريق مد HIVبيماری اچ آی وی، 
د نيز انجام نمی پذيرد. چنانچه زخمی در سطح پوست بدن وجود آلوده به خون نباشاين ها که تا آن جا  بينیادرار، استفراغ و يا آب 

 وجود ندارد.  HIVحاوی ويروس اچ آی وی، در صورت آلوده شدن پوست با خون بيماری نداشته باشد امکان سرايت 

 حقوق فرد بيمار

 اچ آی وی،و درمان بيماری  مالقات با دکتر، انجام آزمايشاتن مربوط به جلوگيری از سرايت بيماری های مسری، بر اساس قواني
HIV  همچنين فرد بيمار حق استفاده از کمک های روحی برای مقابله با اين بيماری است. و بدون هزينه برای فرد بيمار رايگان

 آگاه خواهد ساخت. ر وی را از چگونگی جلوگيری از سرايت بيماری به افراد ديگر پزشک معالج فرد بيمانيز را دارا می باشد و 

 شغل و حرفه

د تاثيری بر وضعيت تحصيل و يا زندگی کاری و حرفه ای فرد بيمار ندارد. البته فر معموال HIVابتالء به بيماری اچ آی وی، 
يا کارآموزی چنانچه امکان سرايت بيماری به ديگران وجود داشته باشد از رفتن به سر کار  بيمار ممکن است تحت شرايط خاصی

 فعاليت های مشابه منع گردد. شرکت در و يا 

 دوران بارداری و شير دادن 

از "کمک های همسرتان  خود ياحامله شدن برای ميتوانيد  HIVاچ آی وی، ويروس مبتال به  مرديا يک  زنشما به عنوان يک 
به حداقل را  -که دچار اين بيماری نيست  يا همسرتان به فرزند -برخوردار شويد تا بتوانيد امکان سرايت بيماری مخصوصی" 

 هستند نبايد به کودکان خود شير دهند.  HIVاچ آی وی، ويروس ممکن برسانيد. زنانی که مبتال به 

 HIVکودکان و بيماری اچ آی وی، 

مانند کودکان ديگر دارای حق رفتن به مهد کودک و مدرسه هستند ولی همزمان نيازمند  HIVبيماری اچ آی وی، کودکان مبتال به 
ی عهده بر در اختيار قرار دادن اطالعات الزم به پدر و مادر و يا سرپرست کودک وظيفه ی نيز می باشند.  خاصیتوجهات 

به کارکنان مهد کودک يا مدرسه فقط در  انکودکاينگونه ر قراردادن اطالعات مربوط به در اختيا پزشک معالج کودک می باشد و
در طول زمان و با توجه به تدريج و صورت رضايت پدر و مادر و يا سرپرست کودک می تواند انجام پذيرد. پزشک معالج کودک 

در اختيار کودک، پدر و مادر و يا سرپرست را  "جلوگيری از سرايت امراض مسری"اطالعات الزم در مورد  ،به رشد کودک
 وی قرار خواهد داد. 
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 مقعد  دهان، واژن واستفاده از کاندوم در هنگام آميزش جنسی از طريق 

و  های مقاربتی و همچنين ساير بيماری HIVاستفاده از کاندوم راهی است مطمئن برای جلوگيری از سرايت بيماری اچ آی وی، 
از نوعی کاندوم که در  شايد بتوانهمچنين از کاندوم بايد هميشه و در تمام طول آميزش جنسی و يا تماس های جنسی استفاده نمود. 

 تاثير مثبت آن به صورت علمی به اثبات نرسيده است.  هر چندداخل واژن قرار ميگيرد نيز استفاده کرد 

 به منظور پيشگيری درمانیدارو

باشد، هر چه سريع تر با شده  منتقلشما  فردی درمحيط اطرافبه  HIVممکن است ويروس اچ آی وی، حدس ميزنيد که  اگر
به منظور  دارودرمانیهر چه سريع تر پزشک معالج خود و يا اورژانس بيماری های عفونی تماس بگيريد. اين امر از لحاظ آغاز 

اين  .)(PEP (postexpositionsprofylax)  (پيشگيری پس از وقوع) .يت داردپيشگيری از ابتالء به اين بيماری بسيار اهم
آلودگی ممکن است از طريق آميزش جنسی که در طی آن کاندوم نتوانسته از بروز سرايت جلوگيری کند يا از طريق آلوده شدن 

 فرد به خون شما و يا از هر طريق ديگری انجام پذيرفته باشد. 

سرايت امراض مسری در استکهلممرکز جلوگيری از   

 شورای درمانی استان استکهلم

 برگه ی اطالعاتی مخصوص بيماران، حقوق بيمار و مقررات مربوط به بيماری

 رديابی مجرای سرايت بيماری

بدون آن که کوچکترين  باشدآلوده  HIVبه ويروس اچ آی وی،  دميتوانفرد با توجه به اين که  -يافتن مبتاليان به اين بيماری 
رديابی مجرای سرايت "حائز اهميت فراوانی است. شما موظف هستيد که در رابطه با  -عالئمی از ابتالء به اين بيماری داشته باشد 

همکاری کنيد. دليل اين امر جلوگيری از بروز صدمات و به منظور جلوگيری از سرايت بيماری به ديگران می باشد.  "بيماری
به اين مفهوم است که شما موظف هستيد اطالعات مربوط به کسانی که اين بيماری را به شما  "مجرای سرايت بيماری رديابی"

را در اختيار فرد مسئول رديابی قرار  احتماال توسط شما بيمار شده اندکسانی که اطالعات مربوط به سرايت داده اند و همچنين 
ما با آن ها رابطه ی جنسی و يا به نوعی آميزش جنسی داشته ايد، افرادی که شما و آن ها شامل کسانی که شدهيد. اين امر ميتواند 

بصورت اشتراکی از وسائل تزريق استفاده نموده ايد و يا در بعضی موارد اعضای خانواده ی شما باشند. هدف از اين امر يافتن 
ت نموده باشد. وظيفه ی سکوت کامل در اين مورد صادق است تمامی کسانی است که احتماال ممکن است اين بيماری به آن ها سراي

بايد در مورد روابط  "رديابی مجرای سرايت بيماری"و هويت شما برای کسانی که با شما در ارتباط بوده اند فاش نخواهد شد. 
 سرايت کرده باشد انجام پذيرد. نيز اين افراد جديدی که برقرار می سازيد و ممکن است بيماری به 

 بايد برای جلوگيری از سرايت بيماری به کار بنديدشما نکاتی که 

 حتی زخم های کوچک را نيز پانسمان کنيد. •
 کسی که به شما برای پانسمان زخم تان کمک می کند بايد از دستکش پالستيکی استفاده کند. •
 نماييد.آلوده به خون را قبل از دور انداختن به دقت بسته بندی ی وسائل استفاده شده  •
 اگر لباس های شما به خون آلوده شده است آن ها را در ماشين لباسشويی بشوييد. •
بايد با وسائل يکبار مصرف پاک شده و سپس آن وسائل به دور  -به عنوان مثال بر روی کف زمين  –لکه های خون  •

 يد.انداخته شوند. پس از آن محل آلودگی را با مايع تميزکننده و آب به دقت شستشو ده
اگر فردی توسط خون شما آلوده شود، به عنوان مثال از طريق زخمی که بر روی بدن دارد و يا اگر چشم، بينی و يا  •

کسی با خون شما آلوده شود بايد فورا آن محل با آب شسته شود. شما موظف هستيد که فرد را از اين موضوع آگاه دهان 
ست و وی بايد هر چه سريع تر با نزديکترين اورژانس يا کلينيک ا HIVسازيد که خون شما حاوی ويروس اچ آی وی، 

 بيماری های عفونی تماس بگيرد.
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 به اطالع شما می رسد و بايد اجرا شود "جلوگيری از سرايت بيماری به ديگران"به منظور شما مقرراتی که از طرف پزشک 

 شما الزم تشخيص می دهد حضور يابيد. شما موظف هستيد برای انجام معاينات و آزمايشاتی که پزشک معالج •
 -می باشيد موظف هستيد شريک جنسی خود را قبل از هر گونه تماس جنسی  HIVاگر شما مبتال به بيماری اچ آی وی،  •

مطلع سازيد.  -خطر سرايت بيماری به او شود ايجاد (با توجه به توضيح در ذيل) منجر به * بصورت جدی ميتواند که 
از طريق آميزش جنسی از راه دهان، واژن و  HIVسرايت بيماری اچ آی وی، جدی خطر * . نمودن)(وظيفه ی مطلع 
 مقعد وجود دارد.

در هنگام آميزش جنسی زمانی که آلت تناسلی در واژن، مقعد و يا دهان قرار می گيرد بايد حتما و در تمام طول آميزش  •
 از کاندوم استفاده شود.

کنيد بايد از سوزن و سرنگ های شخصی خودتان استفاده نماييد و اجازه ی استفاده از آن  اگر شما ماده مخدر تزريق می •
ها را به کس ديگری ندهيد. همچنين شما نبايد از پياله ی مخلوط کردن مواد و يا وسائل ديگر به صورت مشترک استفاده 

 .وجود نداشته باشدن احتمال آلوده شدن ديگراکه  را طوری نگهداری نماييدنماييد. وسائل تزريق 
در شما نبايد و نميتوانيد به کس ديگری خون بدهيد و يا اسپرم، تخمک، اعضای بدن و يا بافت بدن خود را برای پيوند  •

 . قرار دهيدشخص ديگری  اختيار
شما موظف هستيد هنگام مراجعه به دندانپزشک و يا مراکز درمانی به کارکنان اين مراکز اطالع دهيد که خون شما  •

 می باشد.  HIVحاوی ويروس اچ آی وی، 
 انجام دهيد یهر گونه عملقصد داريد قصد سوراخ کردن گوش خود را داريد و يا  مايل به خالکوبی بدن خود هستيد،اگر  •

انجام هر اقدام و موظف هستيد قبل از  ،سيله ی تيزی استفاده خواهد شد و امکان خونريزی وجود داردکه طی آن از و
 می باشد. HIVگونه عملی اطالع دهيد که خون شما حاوی ويروس اچ آی وی، 

 .تيغ صورت تراشی خود را در اختيار کس ديگری قرار ندهيد مانند مسواک و ياوسائل نظافت شخصی خود  •
ن سرايت بيماری به ديگران وجود داشته باشد ممکن است شما از رفتن به سر کار يا کارآموزی و يا شرکت در اگر امکا •

 اجتماعات از منع گرديد.

طبقه بندی می شود. به همين دليل  "بيماری خطرناک برای عموم"جزو بيماری هايی است که به عنوان  HIVبيماری اچ آی وی، 
توصيه های پزشک معالج خود را به منظور جلوگيری از سرايت در اين زمينه و برای شما شده مقررات وضع شما موظف هستيد 
 به کار بنديد.بيماری به ديگران 

مربوط به "جلوگيری از سرايت ن که در قواني از اصطالح "خطر جدی" ،"وظيفه ی مطلع نمودن"در مورد  ،مقررات فوق در
از اين اصطالح  زمانی استفاده ميشود که "خطر جدی سرايت" به تشريح شده است، استفاده می شود. نيز بيماری های مسری" 

معنای واقعی کلمه وجود دارد. اگر شما تحت درمان منظمی قرار داريد و شرايط خاص ديگری نيز وجود ندارد که امکان سرايت 
 کان سرايت بيماری از شما به آن چنان ام ،بيماری را افزايش دهد، ممکن است پزشک معالج شما

در  -در اين حالت ممکن است پزشک معالج شما را کم و ناچيز تشخيص دهد که آن را از حالت "خطر جدی" خارج سازد.  ديگران
در مورد "وظيفه ی مطلع نمودن" تجديد نظر نمايد. همچنين شما اين حق را داريد که از "پزشک  -رابطه با مقررات خاص شما 

را مورد بازبينی  "مقررات وضع شده ی خاص شما"ر جلوگيری از امراض مسری" مستقر در استان خود بخواهيد که متخصص د
. البته توجه داشته باشيد بدون کرده باشيدعمل بر اساس مقررات وضع شده انجام هر گونه بازبينی الزم است شما  قرار دهد. قبل از

اص برای شما، شما موظف هستيد در صورت بروز "خطر جدی" و يا ريسک در نظر گرفتن هر گونه مقررات وضع شده ی خ
بروز "خطر جدی" مراتب را به شخص مربوطه گزارش دهيد. در مورد چگونگی به وجود آمدن اين شرايط با پزشک خود 

 صحبت کنيد. 

 


