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وﯾﺮوس اچ آی وی

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﺾ ،ﺣﻘﻮق و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ .ﺟﺰوه از ﺳﻮی داﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول اﻣﺮاض ﺳﺎری
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ ھﻢ ﮔﻤﺎن آن ﻣﯿﺮود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻏﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
در ﻣﻮرد وﯾﺮوس اچ آی وی ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪاوی آن و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
اچ آی وی ﭼﮫ اﺳﺖ؟
اچ آی وی ﻋﺒﺎرت از وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺪن ﺗﺎﻧﺮا ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺮوز ،ادوﯾﮫ ھﺎی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه
ﺑﮕﻮﻧﮫ ی درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان وﯾﺮوس در ﺑﺪن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ آی وی آﻏﺸﺘﮫ اﻧﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ طﻮﻻﻧﯽ و ﺧﻮب داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ اﯾﻦ ادوﯾﮫ ھﺎ ﺑﮕﻮﻧﮫ ی درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاوی درﺳﺖ ،اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺑﺪن
ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺗﺪاوی ﻧﺸﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺪن در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﯾﺎ
ﺳﺮطﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺮض اﯾﺪز اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ وﯾﺮوس اچ آی وی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
اچ آی وی ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﺮدد؟
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺼﺎب ،اﯾﻦ وﯾﺮوس را از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﮭﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪی و ﺑﻌﻀﺎ ً راﺑﻄﮫ ی ﺟﻨﺴﯽ دھﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺧﻮن آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎری اﺳﺖ و وﯾﺮوس اچ آی وی از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ از طﺮﯾﻖ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،اﺧﺬ ﺧﻮن و ﯾﺎھﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﻋﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .ھﺮﮔﺎه ﺧﻮن آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
وﯾﺮوس درﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻏﺸﺎی ﻣﺨﺎطﯽ در ﭼﺸﻢ ھﺎ ،ﺑﯿﻨﯽ ،دھﻦ ﯾﺎ زﺧﻢ ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺗﺪاوی ﻣﻮﺛﺮ اچ آی وی ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ را از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯿﺒﺮد .وﯾﺮوس اچ آی وی از ﻣﺎدر ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺶ در زﻣﺎن ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدھﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻗﺒﻼً وﯾﺮوس
اچ آی وی در ﻣﺎدر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺶ را ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺼﻮرت ُﮐﻠﯽ از طﺮﯾﻖ ادوﯾﮫ و اﺟﺘﻨﺎب از
ﺷﯿﺮدھﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اچ آی وی ﺳﺎری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
وﯾﺮوس اچ آی وی ذرﯾﻌﮫ ی ﺑﻐﻞ ﮐﺸﯽ ،ﺑﻮﺳﮫ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯿﮕﺮدد .اﺷﮏ ھﺎ ،ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ ﺑﻠﻐﻢ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ
آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺮی اچ آی وی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮن روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﻦ وﯾﺮوس را در ﭘﯽ ﻧﺪارد.
ﺣﻘﻮق
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮاض ﺳﺎری ،ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎی داﮐﺘﺮ و ﺗﺪاوی اچ آی وی راﯾﮕﺎن اﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﮐﻨﺘﺮول اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی رواﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮره ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮان را از
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺎب ﺷﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ .ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺘﻦ وﯾﺮوس اچ آی وی ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ روﯾﮫ ی زﺷﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﺎ ﻣﻮﺿﻮع اچ آی وی را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺮﻓﻮی
ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی را در ﺑﺮاﺑﺮ درﺳﮭﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺮﻓﻮی ﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدھﯽ
ھﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ
وﯾﺮوس را ﺑﮫ ﮐﻮدک و ھﻤﺴﺮ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای وﯾﺮوس اچ آی وی ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ.
اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ دارای وﯾﺮوس اچ آی وی اﻧﺪ
واﻟﺪﯾﻨﯿﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و طﻔﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮول ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ ﺷﺎن را از داﮐﺘﺮ ﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد .اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ دارای
وﯾﺮوس اچ آی وی ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ اطﻔﺎل در ﺣﺼﮥ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﮫ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی وﯾﮋه ی
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻨﯿﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ طﻔﻞ ،داﮐﺘﺮ داﺧﻠﮫ ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺮض ﺳﺎری
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﻔﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻧﺪوم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮭﺒﻠﯽ ،ﻣﻘﻌﺪی و دھﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻧﺪوم ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس اچ آی وی و ﺳﺎﺋﺮ اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﺤﻔﺎظﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻧﺪوم ھﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﮭﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر دھﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روش ھﻨﻮز ﻋﻠﻤﺎ ً ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪاوی درﺳﺖ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺪوم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ھﺎی ﻣﮭﺒﻠﯽ و ﻣﻘﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اچ آی
وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺗﺪاوی ادوﯾﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮔﯽ ﮐﺎﻧﺪوم ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن ﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
وﯾﺮوس ﻣﺼﺎب ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪاوی از طﺮﯾﻖ ادوﯾﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی داروﯾﯽ ﺑﻌﺪ از در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ) post-exposure prophylaxis (PEPﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد ،وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺪاوی ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺎ
داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ اﻣﺮاض ﺳﺎری ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺻﺤﯽ ﺗﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﺼﺎب اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺪاوی ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﮫ دﯾﮕﺮان
ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اچ آی وی ﻣﺼﺎب ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎش ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﺎب ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﯾﺎ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺼﺎب ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎھﻢ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﻣﺼﺎب ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ و ﯾﺎھﻢ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﺑﺰار ﺗﺰرﯾﻘﯽ را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﮫ
اﯾﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺗﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ،ﻣﺸﺎور ،ﯾﺎ ﻧﺮس ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ
داد .آﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ردﯾﺎب ﺗﻤﺎس ھﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﺤﺮم ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻓﺮادی را ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺎش ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﺷﻮد
•
•
•

ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ ﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن ﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﺶ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺴﺘﮫ ی اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﺑﻌﺪاً دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﻟﺒﺎس ھﺎ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ھﺮﮔﺎه ﺧﻮن ﺗﺎن در ﭼﺸﻢ ،ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دھﻦ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺷﺨﺺ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺗﺎن ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ آی وی آﻟﻮده اﺳﺖ و آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
اﻣﺮاض ﺳﺎری در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ی را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﺼﺎب ﻧﺴﺎزﯾﺪ
وﯾﺮوس اچ آی وی ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮاض ﺳﺎری ،ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ی ﻣﺮض ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺻﻨﻒ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺎن آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﺪ .در ذﯾﻞ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ،
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارای وﯾﺮوس اچ آی وی ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در
ﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﺪ.
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﺑﮫ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮن ،اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﺎ ﻧﺴﺞ را ﺑﮫ ھﺪف ﭘﯿﻮﻧﺪ اھﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ھﺮﮔﺎه از ﭘﯿﭽﮑﺎری ،ﺳﻮزن ﯾﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﺑﺰار ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﮫ ھﺪف طﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،دﯾﮕﺮان را اﺟﺎز ﻧﺪھﯿﺪ ﺗﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﺮﮔﺎه از ﭘﯿﭽﮑﺎری ،ﺳﻮزن ﺑﮫ ھﺪف ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،دﯾﮕﺮان را اﺟﺎز ﻧﺪھﯿﺪ ﺗﺎ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﮫ ی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺎن ﺗﺬﺧﯿﺮ و دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت طﺐ دﻧﺪان ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ را اﺧﺬ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﻮﻧﮫ
ی ﻟﻤﺲ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﺜﻼً در ﺑﺨﺶ ﻻﺑﺮﺗﻮار ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ
ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ روی ﺑﺪن ﺗﺎن ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﮭﺎی ﺗﺎﻧﺮا ﺳﻮراخ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎھﻢ ﺧﻮاھﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻧﻮک ﺗﯿﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮔﺮدد ﻣﺜﻼً ﺳﻮراخ ﮐﺎری ﺑﺪن ،ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ در آن اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﻧﺮا از
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﺼﺎب ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ در ھﻤﮫ راﺑﻄﮫ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ دھﺎﻧﯽ و
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ھﺎی ﻣﮭﺒﻠﯽ و ﻣﻘﻌﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺪوم ھﺎ ﭘﺎره ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺻﻒ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻧﺪوم در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎب ﺑﻮدن ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﻧﺮا در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿﻦ
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ در آن آﻟﮫ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ داﺧﻞ ﻣﮭﺒﻞ ،ﻣﻘﻌﺪ ﯾﺎ دھﻦ ﻣﯿﺸﻮد ،از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﺋﺮ
راﺑﻄﮫ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺪاوی درﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮭﺒﻠﯽ و ﻣﻘﻌﺪی از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﻼم ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﻧﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻎ ﯾﺎ ﺑﺮس دﻧﺪان ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزﯾﺪ.
در ﻗﺮارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﺿﺮوری ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ھﺮﮔﺎه اﻗﺪاﻣﯽ را وﺻﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﺗﺎن درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﺎن ﺑﺎ داﮐﺘﺮ اﻣﺮاض ﺳﺎری در ﺗﻤﺎس
ﺷﻮﯾﺪ.
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