
كجا نيست و

بانوان برای موجود زبانهای

وی/ايدز آی اچ
كجا خطر هست 

در سراسر دنيا  ايدز ناپذير. عالج امروز تا و  ... است خطرناكی بيماری ايدز بيماری

است. مشكل يک در سويس نيز و يافته گسترش

مرور  به ايدز كوتاه:HIV) ويروس (تلفظ آيد. می بوجود وی آی اچ ويروس به شدن آلوده از ايدز

حدی تا و ميدهد كاهش بيماريها در مقابله با را و مقاومت بدن فارسی و ميكند پيدا گسترش زمان

را اين ميشود. وخيم بشدت باشد وحال بيمار نمی خود به دفاع از قادر ديگر بدن كه ميرود پيش

مينامند. ايدز

ويروس اچ آی وی  شدن به خطر مبتال دهد كه می شما نشان اطالعاتی به پيشگيری: اين برگه

حفظ بيماری به اين ابتال از را و شريک جنسيتان خود توانيد می چگونه . وشما كجاست در (HIV)

كنيد.

ويروس  عفونت وجود دارند كه جريان پيشروی موجود ...  زبانهای قابل درمان نيست، ايدز

بدون  كند می زندگی سويس در كسی كه اندازند. هر می بتأخير شدت به (HIV) را وی آی  اچ

شود. شروع موقع به بايد معالجه دارد. را موثر معالجه يک از استفاده حق اقامت وضع به توجه

برای مناسب فرصت دادن دست از باعث (HIV) وی ای اچ به ويروس از آلودگی شخص اطالئی بی

شروع شود.) می تواند خون در وی آی اچ ويروس شدن مشاهده محض به بود. (معالجه معالجه خواهد

است. اطالعات بيشتر در صفحه مهم نه، يا شده آلوده ايدز به ويروس شخص اينكه به  آگاهی

برگه است. پشتی اين

Farsi     
farsi     
farsi      
Farsi



خطر موارد

آلوده  فرد طريق HIV از وی نشود، ويروس اچ آی استفاده كاندوم از چنانكه در رابطه جنسی

مهم ترين (Femidom®*) زنان) مخصوص كاندوم (يا كاندوم كند. می سرايت مقابل طرف به

است. ديگر واگيردار بيماريهای ساير و ايدز / وی آی اچ ويروس از حفاظت وسيله

كاندوم بدون روده) راه (از مقعدی يا آنال جنسی رابطه
  

          ريسک بسيار بزرگ 
اسپرم (انزال) تخليه بدون حتی مرد، زن و برای     

ليز  و نرم و مواد ژلها از مقدار كافی و : كاندوم طريق از          حفاظت
كننده غير روغنی

كاندوم بدون واژن) راه (از واژينال جنسی رابطه

         ريسک بزرگ
(انزال) اسپرم تخليه بدون حتی زن، و مرد برای     

(Femidom®*) زنان يا كاندوم مخصوص كاندوم : طريق از         حفاظت

دهان بدون حفاظت طريق رابطه جنسی از
  

         ريسک وجود دارد
دهان! در اسپرم تخليه يا انزال عدم : طريق از         حفاظت

اسپرم تخليه شده! دادن قورت پرهيز از  

ماهيانه. دوران عادت طی در زن ارضای جنسی عدم

كنيد مراجعه  برشور اين پشت به زنان: (®Femidom)، اندوم برای مورد در بيشتر عات * برای اطال



كاندوم از استفاده طريقه

همراه كاندوم را بدانيد و از استفاده صحيح زن طريقه يک عنوان شما هم به است كه مهم

باشد. نداشته همراه به كاندوم خود با مرد كه مواردی برای باشيد داشته خود

باشد. هم مناسب آن و سايز اندازه باشد و داشته «ok» مهر كه كنيد استفاده كاندومی از فقط

داروخانه و بهداشتی لوازم فروشگاه های و ها ما ركت سوپر تمامی در دسترسی قابل

www.mysize.ch اينترنتی آدرس در و ها

باشد. آسيب نديده بندی بسته كنيد كه 1.  امتحان   

كنيد؛ ويژه آن باز محل از احتياط بندی را با 2. بسته   
بياوريد. بيرون را كاندوم

بكشيد. عقب به را آلت پوست باشد: نشده ختنه مرد اگر  .3   

قرار دارد پيچيده حالت در هنوز كه را انوک كاندوم  .4    
آلت سر روی را آن و نگه داشته نشانه و شست انگشت  با

باشد. سمت بيرون به بايد پيچيده حلقه قرار دهيد. تناسلی

انجام راحتی به بايد عمل اين بغلطانيد. پايين به باال از را 5. كاندوم    
را كاندوم اينكه يا گشاد و است و يا يا تنگ كاندوم وگرنه  شود.

سمت به پيچيده حلقه ايد (يعنی داده آلت قرار روی وارانه و اشتباهًا

است). بوده درون

(انزال): اسپرم تخليه و جنسی اوج لحظهء به مرد رسيدن از 6. بعد    
كاندوم را از شود شل كامًال مرد اينكه آلت تناسلی از  قبل

آلت و ندهد) انجام را كار اين خودش مرد (اگر بگيريد محكم انتها

به بيرون بكشيد. با كاندوم تناسلی را



راههای ديگر انتقال

فرزند ش (HIV) به وی آی اچ ويروس به آلوده مادِر طريق از ايت سر

هنگام در يا و تواند در دوران بارداری آی وی می ويروس اچ به آلوده مادر    يک
دهد. خود سرايت نوزاد را به ويروس ، شير دادن با حتی بچه و تولد

        ريسک بسيار بزرگ
مادر آينده؛ برای درمان دارويی        حفاظت از طريق:  1)
نوزاد؛ به دادن شير از خودداری (3 سزارین؛  حتی یا 2) و

(HIV) ايدز ويروس مورد در می خواهيد بشويد، حتما يا هستيد حامله شما     اگر

می طريق بدهيد. از اين ايدز تست يک و كنيد كامل را كسب  اطالعات

كنيد. جلوگيری فرزندتان به ويروس سرايت از توانيد

مصرف مواد مخدر

مشترک استفاده شود. به طور مخدر مواد در تزريق سرنگ سوزن و    وقتی از
        ريسک بسيار بزرگ  

قاشق، پنبه، سوزن، فيلتر، تميز (سرنگ، تزريق وسايل طريق: از از       حفاظت
نكنيد. استفاده مشترک طور به تزريق وسايل از كنيد؛ استفاده  آب)

به شدن لوده آ برای بزرگی نيز خطر اقدامات حفاظتی اين رعايت  بدون

وجود دارد. (HCV) C هپاتيت خطرناک يروس و

ختنه عمليات پزشكی /

     ريسک بسيار بزرگ
ضد عفونی نشده غيره خالكوبی و ختنه، هنگام در چاقو...) مثل (سرنگ، وقتی وسايل پزشكی

(HIV) ايدز و سرايت ويروس انتقال امكان برده شود، به كار مختلف افراد همان وسايل برای و باشند

قابل سرايت است. هم نشده آزمايش خون انتقال طريق از ايدز وجود دارد. ويروس

     بدون ريسک
متخصصان توسط پزشكی در معالجات ايدز ويروس و سرايت انتقال امكان سويس كشور در

ندارد. وجود شده، شناخته پزشكی



ها، توالت كار، درمحيط  

ها يی دستشو

كردن سرفه و عطسه

گرفتن در آغوش كردن، دادن، نوازش دست

غذا خوردن،  ظرف مشترک از   

نوشيدن مشترک ليوان از  

ت،  حشرا نيش  

سونا شنا، ستخرهای ا

وجود ايدز ويروس سرايت خطر هيچگونه روزمره عادی زندگی در دهد: ليست نشان می اين

از را آنها يا و بترسيم ايدز ويروس به مبتاليان از كه ندارد وجود دليلی همين، برای ندارد.

كنيم. محروم كار و اجتماع

وجود ندارد: های زيرريسكی موقعيت همچنين در

 

دست  بوسيله متقابل جنسی ارضاء يا    بوسيدن

كاندوم)  (استفاده از شده جنسی حفاظت رابطه

بدون ريسک



كرده ام، يا نه؟ آلوده آيا من خود را

ايدز ويروس خود به آلودگی از كه دارد شخصی را مناسب معالجهء زمان موقعيت و  بهترين

باخبر باشد... (HIV)

(HIV-TEST) وی آی اچ ويروس تست

ويروس به آلوده شما آيا دهد كه تواند نشان می ويروس ايدز مربوط به پزشكی آزمايش يک  فقط

در مشگلی هيچگونه (HIV) ای وی اچ ويروس آلودگی به آغاز در معموًال زيرا يا نه. ايد شده  ايدز

در دهد. نشان نمی مشخصی های ناراحتی با را خود ايدز ويروس انتقال شود؛ ظاهر نمی سالمتی

آخرين تماس از ماه بعد سه ايدز تست نيست. معموال رويت كسی قابل هيچ در (HIV) ايدز آغاز

از كه است زمان اين در است؛ بخش نتيجه كاندوم) بدون جنسی رابطه مثال (برای آميز مخاطره

سه همين مدت در باشيد، شده آلوده ويروس ايدز شما به اگر آيد. می بدست مطمئنی پاسخ تست

- منفی» وی ای «اچ آزمايش شما جواب اگر كنيد. منتقل ديگران به ويروس را توانيد هم می ماه

به (HIV-POSITIV) «مثبت - وی آی «اچ ايد؛ نشده آلوده ويروس (HIV-NEGATIV) باشد، به

ايد. شده آلوده ايدز ويروس به شما كه است اين معنای

شود نمی مطلع آن از هيچكس

دهيد انجام ايدز را در آزمايشگاهها، آزمايش يا مستقيمًا بزرگ بيمارستا نهای توانيد در می شما

با آن و جواب آزمايش شما كس از طريق هيچ اين به را بدهيد. اسم خود اينكه مجبور باشيد بدون

خبر نخواهد شد.

آزمايش قبل از مشورت

بيمارستان، در يا (AIDS-HILFE) ايدز كمک به سازمان با كنيد: مشورت ايدز آزمايش قبل از حتما

پناهندگی تماس امور درحيطهء خود مورد اعتماد فرد يا با خودتان دكتر با يا و در آزمايشگاه يا

بگيريد.

و غيره آزمايش مراكز اطالعاتی، های ها، برگه آدرس در مورد ناشناس) فرد عنوان  برای اطالعات (به

كنيد  مراجعه www.aids.ch / 044 447 11 11 چنين برای سفارشات: هم و

يامستقيمبا:



مقاربتی دار واگير بيماريهای ديگر

دارد: وجود ايدز از غير هم به ديگری سرايت بيماريهای امكان جنسی رابطه با

 .B هپا تيت يا تناسلی، سيفليس، كالميديا روی آلت تب خال سوزاک، مثال برای

ها     دكتر! حتی نارا و عاليم

شوند. می خاصی های حتی و نارا عوارض مواقع باعث اكثر در بيماريها اين

مجرای تناسلی بو از بد غالبا عادی و ترشحات غير  
در التهاب تناسلی؛ تناسلی يا در مجرای آلت آلت تورم بافتی در لب های دمل، تاول، خارش،  

جنسی اندامهای  
ادرار موقع در وسوزش درد  

همخوابی هنگام در سوزش يا درد  
گلو و دهان سق حد از بيش سرخی  

مرتب ماهانه نا عادت ماهانه؛ عادت دو بين خونريزی های  
در زير شكم متمركز درد های غير  

مدفوع دفع م هنگا در ناراحتی  
روده انتهای از ترشح روده، انتهای در مبهم های درد  

در مقعد تورم بافتها، تاول  

كنيد! مراجعه دكتر به سريع ها ناراحتی نوع اين مورد در

 
ندارد! همراه به را اين عاليم (HIV/AIDS) ايدز / ويروس اچ آی وی توجه:

شده ايد يا نه. ويروس ايدز آلوده به كه آيا نشان بدهد وی/ ايدز ميتواند ای فقط يک تست اچ

پی آمد ها

اين بيماريها معالجه، در تأخير با شوند. می معالجه بيماريها اين از بسياری موقع، تشخيص به با

خطر همچنين و شدن) مثال: سرطان، عقيم (برای بياورند ببار و سنگينی را وخيم نتايج توانند می

برند. می باال شدت به را ايدز ويروس به آلودگی

كاندوم با: حفاظت

آنال ژينال - وا جنسی رابطه برای است. كاندوم استفاده از بيماريها اينگونه از پيشگيری بهترين راه

جنسی واژينال) ارتباط برای زنانه دهان (همچنين كاندوم راه از جنسی رابطه و همچنين (مقعدی)

Femidom®



(®Femidom) اطالعات در مورد كاندوم زنان

كاندوم از خودتان كند، استفاده كاندوم از متقاعد كنيد كه را خود جنسی شريک توانيد نمی شما اگر

كاندوم مردانه.  تا تر هستند (®Femidom) راحت زنانه با كاندوم خيلی ازمردان استفاده كنيد. زنانه

ساعتها  نياز صورت حتی در جنسی يا قبل ازآميزش است كه زنانه كاندوم ®Femidom يک

هم كاندوم نوع اين از مردان كاندوم مانند شود. گذاشته واژن داخل در ميتواند همخوابی از قبل

در شود. می استفاده مقاربتی ويروس ايدز و ديگر بيماريهای سرايت و حاملگی از جلوگيری برای

به  اكثرا اما است. شناس نا و غريب خانمها اكثر ®Femidom) برای
) كاندوم زنان از ابتدا استفاده

ها داروخانه از را (Femidom®
) زنان كاندوم توانيد می شما كنند. می عادت حفاظت طريق اين

آدرس در بكنيد. نياز را مورد مشورت چی داروخانه با و كرده تهيه مواد بهداشتی فروشگاههای و

دهيد. سفارش مخصوص قيمت با را آنها توانيد می www.shop.aids.ch اينترنتی

نرم مواد ها و كاندوم در مورد اطالعات

ليز كننده و

نگهداری / مصرف تاريخ

پاكتی هر روی تاريخ اين معتبر باشد. هنوز مصرف آن تاريخ كنيد كه استفاده ندومی كا از ففط

داريد. نگه دور و برنده تيز لوازم و نور را از آنها است. شده ثبت

كننده ليز و نرم مواد

باشند نداشته روغنی مواد كننده كه اصال ليز و نرم مقدار كافی از مواد به ضروری مواقع در

استفاده

لوازم های فروشگاه ها، بكند). در سوپر ماركت تر كه دخول را راحت كننده مرطوب های (ژل كنيد

يا ماساژ روغن لوسيون بدن، وازلين، كرم از هرگز باشند. می دسترس قابل داروخانه ها و بهداشتی

نكنيد. استفاده غذايی روغن

بايد كرد، وقتی... چه

ويروس آلوده به حتما يا و احتماال شما جنسی شريک و پاره بشود يا بتركد كاندوم  يک

باشد؟ ايدز

برويد، بيمارستان به يا (AIDS-HILFE) ايدز به مراكز كمک در مشاور يک پيش حداكثرروز بعد اگر

واقعی نس شا يک شما بكنيد. چه موقعيت كنند كه در آن راهنمايی را شما توانند می متخصصان

ندارد. وجود مواقع در اين مطمئن راحت و يا داروی وسيله يک اما داريد



شما! مسئوليت

نيستند. وفادار - آقايان هميشه بگيرند. عهده به می توانند مسئوليت و هستند قوی  خانمها

كرده صحبت او با سعی كنيد شک داريد، جنسيتان وفاداری شريک هم به ای ذره حتی شما اگر

آزمايش  يک همديگر با كنيد. فشاری ®Femidom پا زنانه كاندوم يا كاندوم از استفاده مورد در و

بدهيد. ايدز

 

بيشتر خيلی حفاظت، بدون جنسی آميزش هنگام در ويروس به شدن آلوده خطر خانمها  برای

آنها  كه با را اشخاصی شما و ®Femidom خود كاندوم زنانه يا كاندوم آقايان. تا برای است

كند. می حفظ داريد جنسی آميزش

ضم

ويروس به هنوز اين رغم علی ايد و داشته كاندوم جنسی بدون آميزش حال به تا شما  اگر

خطر بزرگ كاندوم، بدون جنسی هر آميزش در ايد. آورده شانس واقعا ايد، نشده آلوده  ايدز

وجود دارد! ايدز ويروس به آلوده شدن

كنيد: نظر كاندوم صرف برد كار ميتوانيد از زير سه مورد در فقط شما

جدی داريد. بطه يک را شما  
داريد.  همخوابی و جنسی با يكديگر آميزش تنها جنسيتان، شريک و شما  

تست آن و بهترين صورت، همزمان) (در ايد داده تست ويروس ايدز يک شما دو   هر

نيستيد آلوده ايدز ويروس شما به از هيچيک كه بدهد نشان

 

هستيد؟ مطمئن ميكند؟ آيا صدق شما جنسی رابطهء در بارهء موارد اين آيا

 L. Meyer : تحريريه / © Bundesamt für Gesundheit, Aids-Hilfe Schweiz, 2007, 2009 , متن
 , Simin Abdolali/Mehdi Sahebi : عبدالعالی سيمين كننده: قرائت /  ترجمه

 DVISIONS Herrmann Germann Bienz : التشكيل

Mengis Druck und Verlag AG, Visp : : www.alscher.ch , چاپ ساختار

      3000 : چاپ دوم



 

مشورت   اطالعات بيشتر و

Albanisch, albanais, albanese, Albanian
Amharisch, amharique, amarico, Amharic
Arabisch, arabe, arabo, Arabic
Deutsch, allemand, tedesco, German
Englisch, anglais, inglese, English
Farsi, farsi, farsi, Farsi
Französisch, français, francese, French
Italienisch, italien, italiano, Italian
Kikongo, kikongo, kikongo, Kikongo
Kurdisch, kurde, curdo, Kurdish (Kurmanci)
Lingala, lingala, lingala, Lingala
Portugiesisch, portugais, portoghese, Portuguese

Rumänisch, roumain, rumeno, Romanian
Russisch, russe, russo, Russian
Serbisch / Kroatisch / Bosnisch, serbe / croate / bosniaque, 
serbo / croato / bosniaco, Serbian / Croatian / Bosnian
Somalisch, somalien, somalo, Somali
Spanisch, espagnol, spagnolo, Spanish
Suaheli, swahili, swahili, Swahili
Tamilisch, tamoul, tamil, Tamil
Thai, thaï, thai, Thai
Tigrinya, tigrinya, tigrina, Tigrinya
Türkisch, turc, turco, Turkish
Ungarisch, hongrois, ungherese, Hungarian

مشاوره

از خود خواست در با می توانيد تلفن. طريق از يا شخصا (AIDS-HILFE) ايدز: به كمک مركز هر با

باشيد. ذكر نام خود به مجبور آنكه بدون بهره مند شويد، مشورت

وی آی اچ ويروس مورد در را خود سواالت از آنها ترديدی نكنيد و يک خانم يا آقای دكتر: با

كه افرادی و پزشكان سكوت دارند. و رازداری تعهد به دكترها تمام بپرسيد. (HIV/AIDS) ايدز وبيماری

ديگری بگويند. شخص به را شما آزمايشات نتايج شما، سخنان ندارند اجازه كنند می آنان كار با

غيره. و زندانها شما، به همكاران يا كار صاحب به ، پليس به شما، دوست زندگی و شريک به حتی

مشكل زبان

شخصی بايد شما لزوم خود صورت در می گيرد. هايی صورت زبان چه به مشاوره ها كه ميپرسيد

اينترنت: آدرس در می توانيد مناسب را های پيدا كنيد. (مترجم جم متر عنوان به را

كنيد.) پيدا ايدز به كمک درمركز يا www.inter-pret.ch

بيشتر اطالعات

ديگر: بروشورهای يا نوع اين از ديگر های نسخه

دادن: سفارش برای

 Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich
  044 447 11 14 فاكس , 044 447 11 13 ديگر: تلفن برای اطالعات

shop@aids.ch , www.shop.aids.ch
  044 447 11 12 فاكس , 044 447 11 11 ايدز: تلفن به كمک سازمان از

 aids@aids.ch, www.aids.ch
بگرديد: اطالعات دنبال اينترنتی درآدرس شخصا يا دارد وجود شما زبان به اطالعات آيا كه كنيد  سوال

 www.migesplus.ch

باشند: قابل دسترس می زير به زبانهای بروشور ها اين


