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 نوزادتان و خود از حراست

رموردد يددار احتياج باشيد، املهح است ممکن کنيدمي فکر يا و هستيد املهح اگر
 .شيداب مطلع ودميش

HIV ریمابي وجبمکه است وسیروي که AIDS 

 سالمت و ودخ سالمت خاطر ایبر مرتب وربط را پزشکی اتمعاين و کرده مراقبت ودخ سالمت از بايستی حاملگی، دوره طول در
 تیاشهدب مراقبت کننده تأمين

-پيش پزشکی مراقبت اين از قسمتی عنوان به . 
 اگونینگو ضعيتهایو نظر از را ماش و ردک خواهد واالتیئس شما از شما انیمدر-.کنيد يافتدر نوزادتان
 ردياو انیمزاياشيدب سالم است قدورم که آنجا تا نوزادتان و شما تا ردک هدخوا معاينه
 HIV يشآزما حمل، وضع موقع
 .است نوزادتان و شما ایبر املگیح طول در

 نشگزي بهترين HIV يشآزما .ائيدنم امتناع مايشآز آن شدن انجام از اينکه مگر گرفت، واهدخ انجام

HIV ت؟سيچ 
 بدن برای را عفونتها با مبارزه و هشد بدن نیيما دستگاه شدن ضعيف موجب که است ریيماب يک (HIV) انسانی ايمنی کمبود وسوير

ندميک دشوار

HIV 
HIV 

. 

 ؟دميکن سرايت نهچگو
 که صیشخ با زريقت )سرنگ( وزنس از مشترک دهافتسا يا و حراستی وسايل از استفاده ونبد جنسی مقاربت طريق از بيشتر

 مردها با جنسی مقاربت طريق از اند شده HIV عفونت دچار متحده اياالت در که زنانی اغلب .ندميک سرايت رددا را HIV عفونت
 .است بوده

 از دادن شير يا و حمل، وضع حاملگی، طی در را HIV است ممکن است AIDS به مبتال يا و دارد HIV عفونت که ای حامله زن
دهد سرايت نوزادش به سينه

 HIV 

. 

ميکند؟ نوزادم به کمکی چه يشآزما
 يافترد به احتياج از بود، مثبت HIV يشآزما نتيجه که درصورتی که ندميک کمک نوزادتان و شما به ورتص اين به HIV يشآزما
 .دهد کاهش را اننوزادت به HIV کردن سرايت احتمال واندميت حمل وضع و حاملگی ولط در مداوا .شتاد خواهيد آگاهی اوادم کردن

 نوزادتان به شما از HIV کهاين احتمال ندميتوا صحيح اروهاید با وامدا باشيد، تهاشد را HIV عفونت اگر که اند کرده کشف پزشکان
 .دهد اهشک ادیيز مقدار به را کند سرايت

 ر؟وطچ بود مثبت HIV يشآزما نتيجه اگر
 خود انیمدر-تیشاهدب مراقبت کننده تأمين با خود ایمداو گزينشهای رموردد است بهتر بود، مثبت HIV ايشمآز نتيجه صورتيکه در

 را شما است ممکن .ودشيم شناخته ايمن حاملگی طول در آنها از استفاده که ردک خواهد توصيه را داروهائی ًالامتحا وی .نيدک صحبت
 عامل چند به بستگی موضوع اين که بدهيد، ادامه داروها آن از استفاده به خود سالمت خاطر برای حمل وضع از بعد که کند ترغيب

 .ددار

 :کنيد ستحرا HIV رايتس مقابل در خود از زير طرق به ميتوانيد
 ليزانه يعام از تنها .ستيده املهح اگر حتی جنسی، اربتمق موقع در )انهنز يا مردانه( يورتن پلی\التکس کاندم از استفاده •

 ترکم راآن اثر و شده کاندم شدن ضعيف جبمو وغنر بر مبنی های ليزانه .کنيد استفاده است آب بر مبنی آن جنس که )نتکاريبول(

• 
 .ندميکن
 )سرنگ( سوزن از مشترک استفاده از

 :کمک درياف برای ديگر منابع
HIV/AIDS 

 .نيدک اجتناب بدن کردن سوراخ و خالکوبی، امين،ويت استروئيد، ر،دخم وادم زريقت ایبر

HIV  بگيريد، تماسمشاوره منابع و ارجاع تدرياف ایبر (AIDS) 2437-367-800-1 شماره بهنیلفت قرمز باخط
 .شما محلی ناحيه در HIV انیمزاي-پيش وایامد متخصصين شامل
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