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 ویآیهای اچوی و آزمایشآیاچ
HIV and HIV Tests 

 ست؟یچ دزیو ا یویآاچ

ویروسی است که به سیستم  وی(آی)اچروس نقص ایمنی انسانی وی
کند. سیستم ایمنی بخشی از بدن است که با عفونت ایمنی بدن حمله می

وی وجود ندارد اما آیبرای اچ عالجیکند. هیچ و بیماری مبارزه می
پسگرد فعال ضد  اریدرمان بسموسوم به  با داروهای همیشگیمداوای 

توانید مدت زمان میکه شما  ست( به این معناHAART) یروسیو
 وی زنده بمانید.آیزیادی با وجود ابتال به اچ

 

نام سندرم نقص  وخیمی بهتواند به بیماری وی میآیاچمداوا نکردن 
افتد که سیستم )ایدز( تبدیل شود. ایدز زمانی اتفاق می ایمنی اکتسابی

ابتال به وی به شدت ضعیف شده باشد. آیبه علت ابتال به اچفرد ایمنی 
 وی به معنای ابتال به ایدز نیست.آیاچ

 رد؟یگیم یویآاچفرد  کی چگونه

وی در مایعات بدنی از قبیل خون، منی، شیر مادر و مایع واژنی آیاچ
 های زیر منتقل شود:تواند از راهوی میآیشود. اچو مقعدی یافت می

  رابطه جنسی واژنی یا مقعدی بدون استفاده از کاندوم )در صورتی
از راه جنسی مانند سیفیلیس، هرپس، منتقل شده که شخصی، عفونت 

 شود(؛کالمیدیا یا گونوره داشته باشد، خطر ابتال بیشتر می

 وی در این حالت آیرابطه جنسی دهانی )هرچند که خطر ابتال به اچ
 کمتر است(؛

  تواند در حین بارداری، زایمان یا در وی میآیبه اچمادر مبتال

دوران تغذیه با شیر مادر این بیماری را به فرزند خود منتقل کند 

وی توصیه آی)شیر دادن به نوزاد برای مادران مبتال به اچ

 شود(؛نمی

  پاسخ دهندگان مواجهه در محیط کار )مانند مراقبتگر بهداشتی یا
 بخش اورژانس(؛

 ها یا دیگر تجهیزات تزریق؛ها، سرنگاک گذاشتن سوزنبه اشتر 

 آیدپیش میهای اهدایی )این موضوع در کشورهایی دریافت خون 
 شود(؛ یاوی آزمایش نمیآیکه در آنها منبع خون از نظر اچ

  روی بدن مانند تتو یا تجهیزات ی خالکوبی نشدهتجهیزات استریلیزه
 اخ کردن بدن.سور

 

شود، مقدار وی به بدن فرد منتقل میآین بار اچوقتی برای نخستی
زیادی ویروس در بدن وی وجود دارد و همین موضوع، احتمال انتقال 

توانید با استفاده از شما میدهد.آن به بدن افراد دیگر را افزایش می
داروهای ضد رتروویروسی، این احتمال را تا حد زیادی کاهش دهید. 

وی در بدن و در نتیجه احتمال انتقال آن را به آیاین داروها مقدار اچ
  دهد. شدت کاهش می

 

وی از طریق تماس اتفاقی مانند اشتراک غذا یا نوشیدنی، نیش آیاچ
 شود.حشرات، در آغوش گرفتن و بوسیدن منتقل نمی

 

 دارد؟ هایینشانهچه  یویآاچ

وی بسته به مرحله عفونت متفاوت است. در چند هفته آیاچهای نشانه
شبیه آنفوالنزا دارند. های نشانهنخست پس از عفونت، بعضی از افراد 

ممکن است تب، سردرد، درد عضالنی یا مفصلی، تورم ها نشانهاین 
 را نیز شامل شود.جوشهای پوستی غدد، گلودرد یا 

 

 وی، آزمایش خون است.آیاچتنها راه اطالع از ابتال به 

 ست؟یچ یویآاچ شیآزما

وی وجود دارد که آیاید، نوعی آزمایش اچوی مبتال شدهآیاگر به اچ
شود و پادتن نامیده هایی که در بدن فرد ساخته میتواند پروتئینمی
تشخیص های جدید ، عفونتآزمایششود را تشخیص دهد اما در این می

ش دیگری هم وجود دارد که مواد ژنتیکی ویروس شود. آزماینمیداده 
کند. ها شناسایی میپادتنتولید ( را قبل از 24وی )آنتی ژن پی آیاچ

دهد. وقتی یکی از این موارد عفونت حاد را نشان می آزمایشاین 
یا مثبت است و  «واکنشی»وی آیشناسایی شود، نتیجه آزمایش اچ

 اشد.بوی میآیبیانگر وجود ویروس اچ
 

اند، وی قرار گرفتهآینود و نه درصد افرادی که در معرض ابتال به اچ

قابل توجهی از پادتن را در عرض شش هفته تولید خواهند کرد. میزان 

کشد تا پادتن مورد نیاز تولید در موارد بسیار نادر، سه ماه طول می

 شود.

 است؟ صورت چه به یویآاچ یهاشیآزما انواع

وی وجود دارد. یکی آیدو راه برای انجام آزمایش اچ در حال حاضر
ها، آزمایش در آزمایشگاه استاندارد است که با استفاده از از این راه

گیرد و نتیجه شود، انجام مییک نمونه خون که از دست شما گرفته می
 شود.آن یک الی دو هفته مشخص می

 

دارد که با  ( نامPOCآزمایش نوع دوم،  آزمایش نقطه مراقبت )

شود. که از انگشت گرفته می شودی انجام میاستفاده از قطره خون

شود. وقتی آزمایش نقطه نتیجه این آزمایش، همان لحظه آماده می

وی وجود داشته آیهای اچدهد که ممکن است پادتنمراقبت نشان می

ت باشد، یک آزمایش در آزمایشگاه استاندارد هم باید انجام شود تا عفون

 وی تأیید شود.آیاچ

 ست؟یچ یویآاچ شیانجام آزما لیدل

از نتیجه آزمایش به شما کمک  آگاهی یافتنوی و آیانجام آزمایش اچ
درستی  هایخواهد کرد که در مورد بهداشت و سالمتی خود تصمیم

پسگرد ضد وی به موقع تشخیص داده شود، درمان آی. اگر اچبگیرید
را کاهش دهد یا از آن تواند آسیب به سیستم ایمنی بدن میویروسی 

 جلوگیری کند.
 



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان(   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  kBC.cawww.HealthLinهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 

تا  18دی که بین ند که هرفرنکتوصیه میبی.سی. وی در آیآزمایش اچ راهنماهای
وی بدهد. برای افراد زیر توصیه آیسال سن دارد، هر پنج سال آزمایش اچ 70
 وی انجام گیرد:آینگام اچمکررتری  برای تشخیص زودههای آزمایششود که می

 وی دارند؛آیهایی باشند که شانس بیشتری برای ابتال به اچمتعلق به جمعیت 

 باردار باشند؛ 

 ؛دهدوی را نشان میآیاچاحتمال که کنند سالمتی خود مشاهده میدر  یغییرت 

 دارند. درخواست آزمایش 
 

در پرسشی وی انتخاب شماست. در صورتی که نگرانی یا آیانجام آزمایش اچ
وی یا نتیجه آزمایش دارید، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت آیمورد آزمایش اچ

 کنید. 

 وی انجام دهم؟آیتوان آزمایش اچگونه میچ

توانید از طرف مراقبتگر خود به یک درمانگاه رجوع کنید یا از یکی از می
 استفاده کنید: SmartSexResourceیاب های ذکرشده در درمانگاهدرمانگاه

 finder-tested/clinic-https://smartsexresource.com/get 

 

های معینی که در بریتیش کلمبیا وجود دارد، به توانید در آزمایشگاههمچنین می
وی اقدام کنید. از سایت آیصورت مستقیم برای آزمایش اچ

GetCheckedOnline :نیز بازدید کنید 
https://getcheckedonline.com 

 وی من منفی باشد، به چه معناست؟آیاگر جواب آزمایش اچ

وی نقطه مراقبت یا آزمایشگاه استاندارد شما منفی باشد و آیاگر آزمایش خون اچ
گذرد، به این معناست وی بیش از سه ماه میآیرض اچاز زمان قرار گرفتن در مع

وی ندارید ولی در صورتی که کمتر از سه ماه از قرار آیکه به احتمال زیاد اچ
گذرد، هنوز این احتمال وجود دارد که مبتال به وی میآیگرفتن در معرض اچ

. برای وی باشید اما برای آزمایش به منظور تشخیص پادتن خیلی زود استآیاچ
 حصول اطمینان باید آزمایش دوم بعد از سه ماه انجام گیرد.

 وی من مثبت باشد، به چه معناست؟آیگر جواب آزمایش اچا

توانید در عین ابتال وی یک عفونت مادام العمر است ولی شما میآیهرچند که اچ
مستمر و به آن، یک زندگی سالم و پربار داشته باشید. البته، آمادگی و درمان 

های بهداشتی های بهداشتی اهمیت فراوانی دارد. در مورد حمایت، مراقبتمراقبت
 و داروهای ضد رتروویروسی با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید.

 وی دسترسی دارند؟آیچه کسانی به نتایج آزمایش اچ

بهداشت وی در بریتیش کلمبیا به صورت محرمانه با آینتایج مثبت در آزمایش اچ
این اطمینان حاصل شود که به شما و  شود تاعمومی در میان گذاشته می

شود. در صورت نتیجه مثبت و در صورتی نتان حمایت و پیگیری ارائه میاهمکار
که نخواهید نام کامل خود را به بهداشت عمومی اعالم کنید، ممکن است در زمان 

و تاریخ تولدتان را به عنوان  ارائه گزارش، از شما درخواست شود که اسم کوچک
 اطالعات شناسایی خود اعالم کنید.

 
دهند که با استفاده از کدهای عددی آزمایش ها به شما اجازه میبرخی از درمانگاه

 کنید و هیچ اطالعات تماسی در اختیار آنها قرار ندهید. به این کار، آزمایش بدون
های موجود در معدودی از سایتشود و در حال حاضر در تعداد نام گفته می

 شود.بریتیش کلمبیا انجام می
 

شود. نتایج در پایگاه داده آزمایشگاه استانی نگهداری میهای پزشکی نتایج آزمایش
وی شما در پرونده سالمت الکترونیک در اداره بهداشت حفظ و آیتست اچ

از پرونده بهداشت  هاییتوانند بخششود. مراقبتگران بهداشتی شما مینگهداری می
توانند به اند، نمیو درمان شما را ببینند و افرادی که مراقبتگر بهداشتی شما نبوده

ی مبنی بر چگونگی توانید دستورالعملهایشما میپرونده شما دسترسی داشته باشند. 
قرار دهید  ی بهداشت خودهایالکترونیکروی پرونده تان راافشای اطالعات شخصی

شما دسترسی داشته باشند.  ر انتخاب کنید که چه کسانی بتوانند به پروندهو با این کا
 های افشای سالمت الکترونیک بازدید کنید:از دستورالعمل
-change-or-see-can-www.healthinfoprivacybc.ca/who 

-health-your-see-can-else-who-record/limiting-health-a

. information 

 بدهد؟ یویآاچ شیآزما دیبا هم من کیشر ایآ

وی دارید و از نظر جنسی فعال هستید یا داروهای آیاگر عفونت اچ
شریک جنسی یا هر کسی که کنید، باید با تزریقی مصرف می

کنید، در تجهیزات دارویی خود را به او به صورت مشترک استفاده می
دهد که وی صحبت کنید. این کار به شما اجازه میآیمورد آزمایش اچ

 در مورد سالمتی خود تصمیم بگیرید.

 کنم؟ یریشگیپ یویآاچ عفونت از توانمیم چگونه

های وی و سایر عفونتآیزیر از اچتوانید با انجام موارد شما می
 منتقله از راه جنسی پیشگیری کنید:

  همیشه برای هرگونه رابطه جنسی واژنی، مقعدی و دهانی از
 کاندوم استفاده کنید؛

 های منتقله از راه جنسی وی و دیگر عفونتآیدر مورد آزمایش اچ
 با شرکای جنسی خود صحبت کنید؛

 و تجهیزات تزریق داروی جدید ها در هنگام تزریق، از سوزن
 استفاده کنید؛

  برای خالکوبی و نقاشی روی بدن، فقط از تجهیزاتی استفاده کنید که
 به شکل صحیح استریل شد است؛ و

 کنید، هر فرد برای اسباب های جنسی استفاده میاگر از اسباب بازی
 بازی، یک کاندوم جدید استفاده نماید.

 

وی آیوی ندارید اما در معرض خطر عفونت اچآیدر صورتی که اچ
وی، داروهای ضد آیتوانید برای کاهش خطر عفونت اچهستد، می

)مانند پیشگیری قبل از مواجهه دهانی یا پسگرد ویروسی 
PrEP) .مصرف کنید  

 

وی قرار آیساعت گذشته در معرض اچ 72اگر مطمئن هستید که در 
باید برای مشاوره در مورد مصرف داروهای الزم و اید، گرفته

وی به اتاق اورژانس محلی آیپیشگیری از توسعه و رشد عفونت اچ
 خود مراجعه کنید.

 که در مورد سالمتی خود و آزمایش دادن تصمیم بگیرند.

 برای آگاهی بیشتر

توانید احتمال ابتال به بیماری اینکه چگونه میبیشتر در باره  آگاهیبرای 

آمیزشی مسری را کاهش دهید، از پرونده اینترنتی زیر دیدن کنید: 

HealthLinkBC File #08o  پیشگیری از بیماریهای آمیزشی مسری

(STI). 

 
 

 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
http://www.healthlinkbc.ca/
https://smartsexresource.com/get-tested/clinic-finder
https://getcheckedonline.com/
http://www.healthinfoprivacybc.ca/who-can-see-or-change-a-health-record/limiting-who-else-can-see-your-health-information
http://www.healthinfoprivacybc.ca/who-can-see-or-change-a-health-record/limiting-who-else-can-see-your-health-information
http://www.healthinfoprivacybc.ca/who-can-see-or-change-a-health-record/limiting-who-else-can-see-your-health-information
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile08o-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile08o-fa.pdf

