جلوگیری از انتقال به کودکان

زنده و سالمت ماندن

زنان باردار یا شیرده مبتال به  HIVمیتوانند به
مجموعهای از راهکارها دسترسی داشته باشند تا مطمئن
شوند که سالمت میمانند و فرزندشان بدون  HIVمتولد
شده و بدون  HIVزندگی میکند ،تنها در صورتی که از
وضعیت  HIVخود مطلع باشند.

انجام آزمایش  HIVهمچنین میتواند فرصتی برای
غربالگری و آزمایش برای بیماریهای دیگری نظیر سل،
هپاتیت ،فشارخون باال و دیابت فراهم کند.
هم نجات زندگی ،هم صرفه اقتصادی

پیگیری حق برخورداری از سالمت
افراد با تصمیم بر مطلع شدن از وضعیت  HIVخود را
برای برخورداری از حق سالمتشان توانمند میکنند.

برگرفته از پایگاه اینترنتی
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زودتر دانستن

ویروس  HIVآنچه که دیروز بود نیست

زودتر شروع کردن
هرچه زودتر تشخیص داده شود که فردی مبتال
به ویروس  HIVاست ،درمان نجاتبخش
زندگی زودتر میتواند آغاز گردد و نتیجه بهتری
حاصل میشود .با تشخیص زودهنگام HIV
و درمان مناسب و مراقبت ،افراد میتوانند
زندگی طوالنی و عادی داشته باشند.

مزایای آگاهی از وضعیت سالمتی
آزمایش دادن زندگیها را نجات میدهد
افراد تنها در صورتی میتوانند درمان  HIVرا آغاز نمایند که
اطالع داشته باشند آلوده به ویروس هستند ــ حدود 9/4
میلیون نفر در جهان نمیدانند که به ویروس  HIVآلوده
هستند.

افراد مبتال به  HIVکه تحت درمان زندگی میکنند

امروز زندگی با ویروس  HIVبکلی با آنچه که
دیروز بود متفاوت است .درمان ویروس

HIV

امروز آنچنان موثر است که میزان ویروس در
بدن را عمالً به صفر میرساند و خطر سرایت را
نیز بسیار کم میکند.

پیشگیری از ابتال به ویروس HIV

 HIVامروز یک بیماری مرگبار نیست بلکه یک

نتیجه آزمایش  HIVدری را به سوی مجموعهای از
راههای پیشگیری متناسب با وضعیت ابتالی افراد به
 HIVمیگشاید تا خودشان و عزیزانشان را از ابتال به
آن حفظ کنند.

عفونت مزمن اما قابل درمان بشمار میرود.

مراقبت از عزیزان
آزمایش دادن دروازهای است به سوی درمان و درمان
موثر بهترین وسیله برای جلوگیری از  HIVاست.
درمان  HIVبار ویروس ــ میزان ویروس در بدن فرد
ــ را تا سطح غیر قابل تشخیص کاهش میدهد .وقتی
سطح ویروس در حد غیر قابل تشخیص باشد ،امکان
انتقال ویروس به فرد دیگر از بین میرود.
غیر قابل تشخیص
=

غیر قابل انتقال

چنانچه درمان در زمان مناسب آغاز شود انتظار
میرود که فرد همان طول عمری را داشته باشد
که بدون  HIVمیداشته است.
ناآگاهی از اینگه زندگی با  HIVچگونه است
میتواند منجر به اعمال تبعیض نسبت به افراد
دارای  HIVشود.
به همین دلیل آگاهی عمومی در مورد ویروس
 HIVمیبایست افزایش یابد.

