آیا در مورد  HIVسوال دارید؟

چگونه از ابتالی خود به  HIVمطلع شویم؟

تنها راه انجام آزمایش است .این آزمایش رایگان است و اگر
تمایل داشته باشید ناشناس خواهید ماند .شما میتوانید با حضور در
دفاتر  ,Noaks Arkکلینیک های امراض عفونی ،کلینیک های
امور جنسی ،کلینیک های جوانان ،درمانگاه های امراض پوستی،
کلینیک های امراض مقاربتی  ,توسط متخصصان امور زنان و
ی خود این آزمایش
ماما و یا در نزدیکترین درمانگاه محل زندگ 
را انجام دهید.

انجام آزمایش  HIVدر محل دفاتر Noaks Ark

Luleå: 0920-23 06 50
Umeå: 076- 776 18 88
Sundsvall: 076- 298 01 60, 070-239 39 65
Gävle: 026-18 33 01
Stockholm: 08-700 46 00
Norrköping: 011-443 37 00
Växjö: 0470-193 81
Göteborg: 031-361 46 00
Malmö: 040-611 52 15

ما خدمات رایگان آزمایش تشخیص  HIVبا پاسخ فوری
( 15دقیقه) را در بسیاری از دفاتر خود ارائه میدهیم.
www.noaksark.org/hivtest

برای پیدا کردن محل دفاتر ما و همچنین دفاتر ما

تارنمای کلینیک های ارائه دهنده این خدمات در سرتاسر سوئد
www.hivtest.nu

www.noaksark.org/vi-finns-har

کلینیک آزمایش  HIVخود را پیدا کنید

که خدمات آزمایش  HIVبا پاسخ فوری را در سرتاسر
سوئد ارائه میدهند به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید:

در این انجمن ما برای کاهش شیوع ویروس  HIVو دیگر
بیماری های مقاربتی فعالیت میکنیم .ما خدمات رایگان
آزمایش  HIVبا پاسخ فوری را ارائه میدهیم .ما به حمایت از
افراد مبتال به  HIVو دیگر اعضا خانواده آنها می پردازیم و
همچنین پشتیبانی های فردی و فعالیت های اجتماعی را در
اختیار این افراد قرار میدهیم .منتظر تماس تان هستیم!

برای حمایت و عضویت در انجمن ما به این

Farsi

با  Noaks Arkبه شماره  020-78 44 40تماس بگیرید.
www.noaksark.org

تلفن دفاتر Noaks Ark

Noaks Ark

آدرس اینترنتی مراجعه کنید:
www.noaksark.org/medlem

از خود و دیگران محافظت کنید

کنترل و درمان عفونت های ناشی از HIV

 HIVچگونه منتقل می شود؟

ممکن است فرد بدون اینکه بداند به  HIVمبتال باشد.
استفاده از کاندوم روشی خوب برای محافظت از خود و
دیگران در برابر HIVو سایر بیماری های مقاربتی است.
هرگز از تجهیزات تزریقی شخص دیگری استفاده نکنید.

امروزه داروهای کنترل  HIVآنقدر موثر هستند که تعداد
ویروسی های بدن به حدی کاهش پیدا میکنند که به سختی
قابل اندازه گیری هستند .این بدان معنی است که خطر
انتقال از طریق تماس جنسی عمال وجود نخواهد داشت.

اگر شک دارید آزمایش  HIVبدهید و همیشه این جرات
را داشته باشید که از شریک جنسی خود بپرسید که آیا این
آزمایش را انجام داده است یا خیر.

اگر کنترل ویروس زود آغاز شود خطر انتقال  HIVدر
دوران بارداری یا هنگام زایمان بسیار کم میشود .در حال
حاضر میزان خطر سرایت ناشی از استفاده از تجهیزات
تزریقی فرد مبتال که مورد درمان قرار دارد برای ما
معلوم نیست .مطالعات نشان میدهد که استفاده فرد مبتال
از داروهای کنترل ویروسی به طور قابل توجهی خطر
انتقال از طرف او به افراد دیگر را بشدت کاهش میدهد.

خطر انتقال  HIVاز فردی به فرد دیگر در ماه های اولیه
ابتال و قبل از اینکه برای کنترل تعداد ویروس ها در بدن
فرد مبتال بتوان اقدامی انجام داد بسیار زیاد است و این
درست در زمانی است که فرد مبتال از ابتالی خود به این
ویروس آگاهی ندارد HIV .می تواند از طریق مقاربت
های بدون محافظت ،مقعدی ،واژینال و دهانی و یا از
طریق استفاده مشترک از تجهیزات تزریقی فرد مبتال به
 ,HIVمنتقل شود.

احتمال انتقال  HIVبه دیگران یا ابتال به این ویروس در
صورتی که عفونت های مقاربتی دیگری داشته باشید
افزایش می یابد.

ویروس همچنین می تواند در دوران بارداری ،زایمان
یا تغذیه با شیر مادر مبتال به این ویروس به نوزاد منتقل
گردد HIV .از طریق تماس های اجتماعی منتقل نمیشود.

 HIVچیست؟

 HIVویروسی است که باعث عفونت های مزمن اما
قابل کنترل دربدن افراد میشود .در حال حاضر هیچ
درمان قطعی برای رهائی از  HIVوجود ندارد .در
سوئد داروها برای درمان عفونتهای ناشی از این ویروس
خیلی موثرهستند به طوری که افراد مبتال به این ویروس
میتوانند عمری طوالنی مانند دیگر افراد داشته باشند.
اگر ویروس  HIVبا کمک داروها کنترل نشود عوارض
عفونی این ویروس جان فرد را تهدید میکند .به همین دلیل
انجام آزمایش برای تشخیص ابتال به این ویروس سبب
کمک هر چه سریعتر برای کنترل آن دربدن می شود.

از صفحات اطالعاتی ما در اینترنت بازدید کنید:
www.noaksark.org/omhiv

