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 یتشادھب تبقارم ھئارا یاه لحم رد HIV شیامزآ
 
 

 ار HIV شیامزآ کی هک دهاوخب امش یتشادھب تبقارم تیزیو لوط رد نات یکشزپ تبقارم هدننک نيمأت زورما تسا نکمم
 :دیآ یم ریز رد دنسرپ یم HIV شیامزآ دروم رد مدرم بلغا هک یتالاوس هب خساپ .دهد ماجنا

 

HIV ؟تسیچ 
 تنوفع اب ندب هلباقم ،هدرک فيعضت ار ینمیا متسيس هک دوش یم یراميب یعون بجوم (HIV) یناسنا ینمیا دوبمک سوریو

 .دنک یم لکشم ار اه

HIV ؟دنک یم تیارس روطچ 
HIV زا کرتشم هدافتسا ایو هدشن تظفاحم ینسج هطبار طسوتً اتدمع ،دنک یم تیارس صاخ ینامسج تاعیام لدابت طسوت 

 .دشاب یم HIV هب التبم هک یصخش اب اه نزوس

 ؟تسیچ HIV شیامزآ
 دیراد HIV یاه یداب یتنآ رگا  .دنک یم ديلوت ار HIV یارب اه یداب یتنآ امش ندب ایآ هک دنک یم صخشم HIV شیامزآ
 ناهد قازب ایو امسالپ ،نوخ زا هک دراد دوجو HIV یارب عیرس و لاودتم یاھشیامزآ .دیا هدش HIV هب التبم هکنیا ینعی

 .دننک یم هدافتسا اه یداب یتنآ شیامزآ یارب
 

 ؟دتفا یم یقافتا ھچ دوب تبثم نم HIV شیامزآ رگا
 .دیراذگب نايمرد دوخ یکشزپ تبقارم هدننک نيمأت اب ار اوادم یاه شنیزگ هک دوب دهاوخ مزال ،دشاب تبثم امش HIV رگا

 .دراد دوجو دنتسه تبثم HIV هک یصاخشا یارب یدایز یاوادم یاه شنیزگ
 

 ؟دتفا یم یقافتا ھچ دوب یفنم نم HIV شیامزآ رگا
 روط هب ليلد ره هب ایو دیراد هدشن تظفاحم یسنج هطبار رگا .دينک تبقارم ناتدوخ زا هدش حیرشت ریز رد هکیروط هب

 .ديشاب هتشاد HIV شیامزآ کی لاسره یتسیاب ،دينک یم هدافتسا اه نزوس زا یکارتشا

 :دینک تظفاحم HIV لباقم رد نارگید و ناتدوخ زا ریز یاه شور ھب دیناوت یم
 یانبمرب یاه هدننک ناور زا اهنت( .دیراد یسنج ھطبار ھکیماگنه )ھنادرم ای ھنانز( نتروی یلپ/سکتال مودناک زا هدافتسا     •

 .)درک دهاوخ رت رثا مک ار مودناک نغور یانبم رب یاه هدننک ناور .دوش هدافتسا بآ
 .ندب ندرک خاروس ایو یبوک لاخ ،اھنيماتیو ،ديئورتسا ،تاجوراد قیرزت یارب اه نزوس زا کرتشم هدافتسا مدع •

 

 :یکمک رگید عبانم
 

                                                                                                                           
 زدیاHIV/ یروف کمک طخ اب دوخ هقطنم رد یتروشم عبانم و HIV عاجرا تفایرد

 هرادا تیاس بو زا ایو هتفرگ سامت 367-2437 (800) (AIDS) هرامش هب اينرفيلاک
 سردآ هب زدیا

         .Office of AIDS Web site   دیدن   کنيد.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OAmain.aspx
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