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 ایدز در کودکان

 

ايي ٍيشٍس ثِ . هٌتمل هي ضَد (اچ آي ٍي)ايذص ثيوبسي است وِ تَسط يه ٍيشٍس ثِ ًبم ٍيشٍس ًمع ايوٌي اًسبًي

. تذسيج لذست دفبػي ثذى سا ون هي وٌذ، ثطَسيىِ فشد دس طي سبلْب ثِ اًَاع ػفًَت ّب ٍسشطبًْب هجتال هي ضَد

 آلَدگي ثب آى هي ثبضٌذ اغلت اٍلبت دس طَل دٍساى جٌيٌي ٍ يب دس ٌّگبم تَلذ دچبس ايذصوَدوبًي وِ هجتال ثِ ػفًَت 

 ايذص              ثيطتش وَدوبًي وِ هجتال ثِ ػفًَت  .دّذ هي  سا ثِ وَدن اًتمبل  ٍيشٍس خَد٬ضذُ ٍ دس حميمت هبدس

 .هي ثبضٌذدس ثذٍ تَلذ طجيؼي ثِ ًظش هي آيٌذ

ویروس ایذز، چگونه وارد بذن مي شود؟ 

 با افزاد آلودهتماس جنسي  .

 اس طزيق دريافت خون و فزاورده هاي خوني ، فاكتورهاي انعقادي و يا دريافت اندام و بافت پيوندي اس افزاد آلوده.  

 داًطگبُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي تْشاى

   هذيشيت اهَس پشستبسي–هؼبًٍت دسهبى 

 بیمارستان مرکز طبی
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  خصوصاًدر معتادان تشريقي،سوسن وسزنگ مشتزك :مثل .اس طزيق ابشار بزنده و نافذ پوست كه آلوده به ويزوس باشند ، 

 .خالكوبي و انجام تاتو

 مادر آلوده به ويزوس به كودك خود .

 شيز مادر 

 :نمي باشذویروس بیماری ایذز ، از راه های زیر قابل سرایت 

 توبس هؼوَلي افشاد دس هٌضل يب اجتوبع ثب ثيوبس.  

 دست دادى  

  ثطمبة، ليَاى، لبضك ٍ چٌگبل : استفبدُ اص ٍسبيل غزا خَسي هطتشن…  

 استفبدُ اص استخشّبي ػوَهي يب تَالت ػوَهي.  

 ثغل گشفتي ٍ يب ثَسيذى غَست  

 ِػطسِ ٍ سشف  

 دستگيشُ دس، گَضي تلفي ٍ هيلِ اتَثَس.  

 استفبدُ اص الجسِ دست دٍم  

 آة ٍ غزا  

 توبس ثب اضه ٍ ػشق ثيوبس  

 استفبدُ اص ٍسيلِ ًمليِ هطتشن  

  ًيص حطشات

دس ايي .  سبل طَل ثىطذ10اص صهبًي وِ فشد ثِ اچ اي ٍي هجتال هي ضَد، تب ضشٍع ثيوبسي ايذص، هوىي است ثيص اص 

هذت فشد سبلن ثَدُ ٍ هي تَاًذ ثِ وبس ٍفؼبليت خَد اداهِ دّذ، ٍلي احتوبل اًتمبل آلَدگي اص طشيك اٍ ثِ ديگشاى 

. الجتِ دٍسُ ًْفتگي دس وَدوبى وَتبّتش است ٍجَد داسد،
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 : بیماریتشخیص  

 . فمط ثب ًَع ٍيژُ اي اص آصهبيص خَى اهىبى پزيش است ثيوبسي ايذص 

: عالئم بیماری

هختلف ثذًطبى ثِ دسستي   هؼوَالً ٍصًطبى صيبد ًوي ضَد ٍ سضذ لسوت ّبي،هجتال ّستٌذ ثيوبسي ايذصوَدوبًي وِ ثِ

ثبيذ تَجِ داضت وِ وَدوبى ًسجت ثِ . ضًَذ  ثشاي ساُ سفتي ثب هطىل هَاجِ هيگبّيايي افشاد. غَست ًوي گيشد

 . دس ثشاثش ثيوبسي ايذصآسيت پزيشتشًذ،ديگش الطبس جبهؼِ

 ًطبًِ ّبي ديگش .  هي ضَد هحسَة ثيوبسي ايذص  الصم ثِ روش است، تَسم غذد لٌفبٍي ثِ ػٌَاى ًخستيي ًطبًِ ثشٍص

 :هي تَاًٌذ ضبهل هَاسد صيش ضًَذ

 وبّص ٍصى 

 حبلت تَْع ٍاسْبل طَالًي هذت 

 تت طَالًي 

 ِسشف 

 احسبس ضؼف 

 ثشٍص اختالل دس تٌفس 

 سش دسد 

 تؼشيك ّبي ضذيذ دس ٌّگبم ضت 

 ػفًَت ّبي لبسچي ٍ ٍيشٍسي ٍسيغ 

 اختالالت ثيٌبيي 

 ثشٍص سشطبى ّبي هختلف 
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     :درمان ایذز 

 تب وٌَى دسهبى لطؼي ثيوبسي ضٌبختِ ًطذُ است ٍ دس حبل حبضش داسٍّبي ضذ ٍيشٍسي دس دستشس هي ثبضذ وِ ٍسٍد 

 .ثِ فبص ثيوبسي سا ثِ تبخيش هي اًذاصد 

: آلوده نشویم ، ایذز چه كنیم كه به ویروس بیماری

 :  هَسد تَجِ لشاس گيشد صيشجْت پيطگيشي اصآلَدگي ٍ يب اثتالء ثِ ثيوبسي ايذص ضشٍسي است وِ هَاسد 

 ،پبيجٌذي ٍ ٍفب داسي ثِ خبًَادُ ،اّويت ثِ اصدٍاج هزّجي ، سػبيت ضئًَبت اخاللي  

 خالل دًذاى ديگشاى  استفبدُ اص ٍسبيل ضخػي جْت سػبيت ثْذاضت فشدي ٍ ػذم هػشف تيغ ٍ هسَان ٍ

لجل اص استفبدُ ّش گًَِ ٍسيلِ )وِ هوىي است دس لسوتي اصثذى ثَسيلِ آًْب خشاش يب ثشيذگي ايجبد ضَد 

 (.سَساخ وٌٌذُ پَست ثبيذ اص استشيل ثَدى آى اطويٌبى حبغل ًوَد

 استفبدُ اصسَصى ٍ سشًگْبي يىجبس هػشف فمط جْت يىجبس تضسيك. 

  دسيبفت خذهبت ثْذاضتي ٍ دسهبًي فمط اصافشاد ٍ هشاوضلبًًَي ٍ ريػالح ثْذاضتي ٍ دسهبًي وِ اصاغَل

  .احتيبط ّوِ جبًجِ پيشٍي هي وٌٌذ

  خػَغبً پشّيض اص هػشف هَاد هخذس ،ُ ػٌَاى يه اغل ضشػي ٍ ثْذاضتيةػذم اػتيبد ثِ ّش گًَِ هبدُ هخذس 

 ثبػث وبّص ، ٍ حتي الىل( خَساوي ٍ يب استٌطبلي، تضسيمي) ًَع هبدُ هخذس ّش صيشا هػشف.تضسيمي

  .َّضيبسي ٍ خَيطتي داسي هي گشدد ٍ هي تَاًذ اًسبى سا دس ثشاثش سفتبسّبي پش خطش ثيطتشي لشاس دّذ

 صيشا ،ايجبد آگبّي دسثبسُ ايذص دس ًَجَاًبى ٍ جَاًبى وِ ثذاًٌذ وِ جلَ گيشي اصايذص ثِ سَْلت اهىبى پزيش است

 .ٍيشٍس هَلذ ثيوبسي ايذص هي تَاًذ تَسط افشادي وِ دس ظبّش وبهال سبلن ٍ تَاًوٌذ ّستٌذ ًيضهٌتطش ضَد

 : وِ هي ثبضذ تَجِ ثِ ايي ًىتِ ضشٍسي 
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 چَى ايي ثيوبسي تٌْب اص ساّْبي خبظ ٍ سفتبسّبي پش خطش ثِ اًسبى سشايت هي وٌذ ٍ توبسْبي هؼوَلي دس جبهؼِ  

ثبػث اًتمبل ايي ثيوبسي ًوي گشدد لزا لضٍهي ًذاسد افشاد آلَدُ وِ هي تَاًٌذ سبليبى طَالًي ثذٍى ػالهت ثِ صًذگي 

 .ػبدي خَد اداهِ دٌّذاصجبهؼِ طشد گشدًذ


