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وﯾﺮوس اچ.آی.وی – اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اچ.آی.وی ,اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺮگ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﯾﺖ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ُﻣﺴﺮی
ﭼﺮا اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺷﻤﺎ دارای ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس اچ.آی.وی ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ داروی ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪه درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﮫ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎن وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ:
•
•
•

وﯾﺮوس در ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ داروی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً  2ﺗﺎ  4ﻣﺮﺗﺒﮫ در ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان
وﯾﺮوس و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﭼﯿﺴﺖ؟
اچ.آی.وی وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺮوزه داروھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ
ﺷﯿﻮۀ درﺳﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان وﯾﺮوس ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن را ﮐﺎھﺶ داده و اﻣﮑﺎن ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ طﻮﻻﻧﯽ و ﺧﻮب را ﺑﺮای
ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اچ.آی.وی را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اچ.آی.وی ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﯾﺴﮏ ﺳﺮاﯾﺖ در ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اچ.آی.وی ھﺮﮔﺰ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد دارای وﯾﺮوس اچ.آی.وی اﯾﻦ وﯾﺮوس از طﺮﯾﻖ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻆ ،ﺷﺎﻣﻞ آﻣﯿﺰش واژﻧﯽ ﯾﺎ
آﻣﯿﺰش ﻣﻘﻌﺪی و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد آﻣﯿﺰش دھﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮن دارای وﯾﺮوس اچ.آی.وی ُﻣﺴﺮی اﺳﺖ
و وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،ﺳﻮزن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ،از ﻓﺮدی ﺑﮫ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﮫ اچ.آی.وی ﻣﯿﺰان وﯾﺮوس در ﺧﻮن را ﺑﮫ اﻧﺪازه ای
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد ھﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ وﯾﺮوس را ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .رﯾﺴﮏ ﺳﺮاﯾﺖ از ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺗﯿﺰی در ﺑﺪن و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺸﺘﺮک از ﺳُﺮﻧﮓ ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ رﯾﺴﮏ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﺮوس
اچ.آی.وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ در طﻮل ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﺮ دادن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچآیوی
ﻣﺎدر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺴﮏھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﮐﻮدک را از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده
از دارو و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﯿﺮ دادن ،ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮد.

وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

وﯾﺮوس اچ.آی.وی از طﺮﯾﻖ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﻮﺳﯿﺪن و ﯾﺎ ﻧﻮازشﮐﺮدن ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﺷﮏ ،ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع،
اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ آب ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ در آن ﺧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻢ ﻧﺎﻗﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون زﺧﻢ
ﺑﺮﯾﺰد ھﻢ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی واﮔﯿﺮدار ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶھﺎ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن
اچ.آی.وی راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﯾﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ،راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری و ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮ دادن
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ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﯾﺎ ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷﻮد طﻮری ﮐﮫ رﯾﺴﮏ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس اچ.آی.وی در اواﯾﻞ ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اطﻼع
دھﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .زﻧﺎن دارای وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن دارای وﯾﺮوس اچ.آی.وی
واﻟﺪﯾﻦ /ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﮐﻮدک از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺮور اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن دارای وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺣﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی وﯾﮋهای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ُﻣﺴﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اطﻼﻋﺎت
ﻻزم را ﺑﺪھﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﻣﺪرﺳﮫ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺣﺪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﯾﻦ اﻣﺮ اطﻼع ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ھﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش واژﻧﯽ ،ﻣﻘﻌﺪی و دھﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اچآیوی و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﻣﺎن وﯾﺮوس
اچ.آی.وی ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ھﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ واﮔﯿﺮدار ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮن ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد
• ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
•

دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل از طﺮﯾﻖ زﺧﻢ ﺑﺎز ﯾﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺗﯿﺰی ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ او اطﻼع دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﯾﺖ دھﻨﺪۀ وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ اورژاﻧﺲ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ او ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.

ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺮوس ﺑﮫ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ
وﯾﺮوس اچ.آی.وی ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ُﻣﺴﺮی ،ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﯿﺪ از اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس
زﻣﯿﻨﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ھﻤﮫ اﻓﺮاد دارای اچآیوی
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﮫ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﻘﺮرات ﻻزماﺟﺮاﺋﯽ زﯾﺮ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اھﺪای ﺧﻮن ،اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ از آﻣﭙﻮل/ﺳُﺮﻧﮓ/دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دھﯿﺪ دﯾﮕﺮان از
آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ از آﻣﭙﻮل/ﺳُﺮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دھﯿﺪ دﯾﮕﺮان از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ظﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮادﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﮫ اﺑﺰار ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﺤﻮی
ﺟﻤﻊآوری و دور اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺗﯿﺰی ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ در آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،اطﻼع دھﯿﺪ ﮐﮫ
دارای ﯾﮏ "ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮن" ھﺴﺘﯿﺪ .ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎده روزﻣﺮه در ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن و ﺗﺰرﯾﻘﺎت ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 .5ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻟﻮازم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻎ رﯾﺶﺗﺮاﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .6ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺷﻤﺎ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی
ُﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﺑﮭﺪاری اُﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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