
 
رويداد ها و ارقامی که درين جا آمده اند ، به شما يک ديدگاه کلی در مورد حجم اپيدمی ايدز در 

بيشترين آمار از اخبار جهانی در مورد اپيدمی  ايدز در . خودتان خواهد دادهجهان و در ناحي
ن توجه کنيد که اين ارقام تخمينی هستند و ممک.  اقتباس شده اندUNAIDS ه بوسيل٢٠٠٣سال 

 .است در  واقيعت به طور معنی دار ازين باالتر باشند
 
 
 
 
 
 
 

  انتان جديد در روز١۴٠٠٠  مرگ بر اثر ايدز در روز و  تقريبًا٨٠٠٠بيش از 
 
 

 . مبتال به اچ آی وی ايدز بوده اندچهل  ميليون نفر ، ٢٠٠٢در انتهای سال 
 . آلوده شده اند٢٠٠٢ در سال پنج ميليون نفر

 . مبتال به اچ آی وی ايدز هستندون کودک ميلي٣ بيش از
 . به دليل ايدز جان خود را به  دليل ايدز از دست داده اند ميليون نفر٣١تا کنون 

 . مادر يا والدين خود را به دليل ايدز از دست داده اند ميليون کودک١۴
 . از مبتاليان جديد ايدز را شامل ميشوندزنان نيمی

 در ملی توليد ناخالص% ٢٠ خسارات اقتصادی ناشی از ايدز تا ٢٠٢٠پيش بينی ميشود تا سال 
 .کشور های باشد که  بدترين وضيعت ابتال به ايدز را دارند

 
 
 
 
 

 در آسيا و اقيانوس آرام
 
 

 انتان جديد در روز٣٠٠٠ مرگ بر اثر ايدز در روز و تقريبًا ١۵٠٠حدود 
 

 زنده گی ميکنند ، ولی تخمين زده ميشود جميعت دنيا% ۶٠در ناحيه آسيا و اقيانوس آرام حدود 
 :با اين هم . انتانات اچ آی وی  درين ناحيه وجود داشته باشند % ٢٠که تنها 

 . ميليون نفر مبتال به اچ آی وی  ايدز بوده اند٧،۴  به تعداد ٢٠٠٢تا پايان سال 
 .د به اچ آی وی ايدز مبتال ميشون٢٠٠٣بيشتر از يک ميليون نفر تا پايان سال 

 هزار نفر در  سال ۵٠٠تقريبًا . ساله مبتال به اچ آی وی ايدز هستند) ١۴-٠( هزار کودک ٢٢۵
 .  بر اثر ايدز والدين خود را از دست داده اند٢٠٠٣

 
 
 
 

  در جنوب  و٢٠١٠اگر وقايه صورت نگيرد ، پيش بينی ميشود  تا سال 
 . ميليون انتان جديد باشيم۵,١٨ جنوب شرق آسيا 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
مواردی که در چند  سطر بعد شرح داده خواهند شد ، نشان ميدهند که چگونه ايدز ميتواند در 

. دراز مدت تأثير زيادی روی زنده گی افراد بگذارد ، اگر چه خود مبتال به اين مرض نباشد 
 دور افتاده اند ، چرا که اعضای خانوادۀ اين موارد مثال های هستند از جوانانی که از مکتب

آنان بيمار شده اند و بنابرين از نظر اقتصادی برای آنان امکان پذير نيست که فرزندان خود را 
 .به مکتب بفرستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او . ون رين يکی از کسانی است که ميداند چگونه فقر ميتواند مانع برای تحصيل افراد باشد 
 .ان توم کاندال کولمبيا زنده گی ميکند سال دارد و در ف١۵

 سال تحصيل کرد وپس از ۵او . رين به تحصيل ميپرداخت چون ميخواست معلومات کسب کند
 .دوبار رد شدن توانست صنف سوم را تمام کند

هنگامی که .والدين اش مشکالت صحی دارند و بيمارند. رين سه برادر و دو خواهر دارد
وی خودش .، رين بعنوان دختر بزرگ خانواده ترک تحصيل کردخواهر بزرگش از دنيا رفت 

 کارهای خانه و هتصميم به ترک تحصيل گرفت ، زيرا معتقد بود که مادرش به تنهايی از عهد
و ازين .وی در مزرعه ، درآشپزی و ديگر کار های خانه کمک ميکند. اوالد داری نمی برآيد 

 .ند خوشحال استکه خواهران و برادران کوچکش به مکتب ميرو
 

رين ازينکه مجبور به ترک مکتب شد ناراحت است، به خصوص هنگامی که به اين فکر ميکند 
 خودش هاو احساس تنهائی ميکند و به گفت.که دوستانش هنوز در مکتب به آموزش مشغولند

او هنوز جوان است و وقت زيادی برای آموزش . ممکن است سال آينده به مکتب باز گردد 
 .دارد

او . ون رين يکی از کسانی است که ميداند چگونه فقر ميتواند مانع برای تحصيل افراد باشد 
 . سال دارد و در فان توم کاندال کولمبيا زنده گی ميکند١۵

 سال تحصيل کرد وپس از ۵او . رين به تحصيل ميپرداخت چون ميخواست معلومات کسب کند
 .دوبار رد شدن توانست صنف سوم را تمام کند

هنگامی که .والدين اش مشکالت صحی دارند و بيمارند. رين سه برادر و دو خواهر دارد
وی خودش .خواهر بزرگش از دنيا رفت ، رين بعنوان دختر بزرگ خانواده ترک تحصيل کرد

 کارهای خانه و هتصميم به ترک تحصيل گرفت ، زيرا معتقد بود که مادرش به تنهايی از عهد
و ازين .وی در مزرعه ، درآشپزی و ديگر کار های خانه کمک ميکند. يد اوالد داری نمی برآ

 .که خواهران و برادران کوچکش به مکتب ميروند خوشحال است
 

رين ازينکه مجبور به ترک مکتب شد ناراحت است، به خصوص هنگامی که به اين فکر ميکند 
 خودش هيکند و به گفتاو احساس تنهائی م.که دوستانش هنوز در مکتب به آموزش مشغولند

او هنوز جوان است و وقت زيادی برای آموزش . ممکن است سال آينده به مکتب باز گردد 
 .دارد

 
 



او ديگر به مکتب نميرود ، فقط به خاطر اينکه مکتب کوچک دهاتی او بخاطر 
اچ آی وی ايدز تعطيل شده است معلمان اين مکتب  بر اثر ايدز مرده اند يا 

ند که قادر به تدريس نمی باشند يا برای تداوی  به شهر ها آنقدر مريض ا
از طرف ديگر پدر و مادرکالن که بعد از فوت والدين اش . مهاجرت کرده اند

نگهداری او را به عهده دارند ، ترجيح ميدهند مصارف الزم برای تحصيالت 
 سالگی خودش مبتال به ايدز ٩در سن . وی را برای دو برادرش مصرف کنند

بوده است ولی بدون والدين بزرگ شده ، بدون تحصيالت و بدون آگاهی های ن
 و يا هشرکای جنسی آيند.الزم که به وی در انتخاب ميسر زنده گی اش کمک کند

او بدون قدرت . شوهرش اگر اچ آی وی مثبت باشند او را هم مبتال خواهند کرد
کند که صاحب اوالد  عمر هانتخاب مجبور به تسليم شدن است و اگر به انداز

 .شود ، توانايی چانس بهتری به فرزندانش ندارد که در زنده گی هديه کند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساله و شاگرد صنف پنجم در مکتب ايالتی هند ١٢سانيتا 
او سه خواهر و برادر دارد ، که کوچکترين انها چهار . است

 ساله است ، مادر سانيتا در جريان والدت طفل چهارمش نياز
پدر او جهت اهدای خون اقدام کرد و بدين .به خون پيدا کرد

بعد از . ترتيب اچ ای وی مثبت بودن پدرش مشخص شد 
شنيدن اين خبر، مدير مکتب او را از مکتب اخراج کرد و 

  تحصيل ندهندهساير مکاتب تصميم گرفتند به او اجاز
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اهد وقتی  ساله و شاگرد با هوشی  است او  ميخو١۵مکيش يک پسر
مادرش . مکيش دو خواهر کوچکتر از خودش دارد.بزرگ شد ، معلم شود

پدر مکيش از .نيمه باسواد است و پدر او از دو سال به اينطرف بيکار است
زمانی که نشانه های از مصابيت به مرض اچ آی وی ايدر از خود بروز 

  شفاخانه پريشان شد و خانواده برای تداوی پدر تصميم به مراجعه به.داد 
 .مکيش مجبور به ترک مکتب شده تا از خانواده اش حمايت کند.گرفتند



 لغت نامه
 

اچ آی وی ايدز ممکن با اين واژه ها يا کلمات مخفف شده مواجه شويد ، اين لغت نامه مکمل نيست و به اين مفهوم   موضوعهدر زمين
اگر به کلماتی برخورديد که به نظر شما نياز به توضيح بيشتری دارد ميتوانيد . بيدنيست که تمام کلمات مورد نظر خود را در آن بيا

 .آزادانه آنها را به لست لغات بيفزاييد
Advocacy )شامل سياست های عمومی و تصميمات تخصيص منابع در نظام ها و نهاد های سياسی ، اقتصادی – نتايج معتبر )دفاعيه 
 .در زنده گی مردم دارند که تأثير مستقيم –و اجتماعی 

 مبتال نيستند، بلکه در دوستان يا HIVبه زنده گی افرادی که خود شان ضرورتًا به اچ آی وی  HIV/AIDS (HIV/AIDSمتأثر از (
و آنها هم بايد با پی آمد های منفی مشابه شامل تحقير  و تبعيض .  مثبت وجود دارد ، ضربه وارد ميکندHIVافراد خانوادۀ شان مشخص 

 .اخراج اجتماعی دست و پنجه نرم کنند
AIDS)کلينکی مرض ايدزهآخرين و شديد ترين دور) سندروم کسبی کمبود معافيتی . 

Antibodies )سيستم ايميونی بدن بر عليه عوامل ويژه مانند وايرس ه ماليکول های ايميونو گلوبولين در خون که به وسيل)انتی بادی ها 
، در HIV اچ آی وی ه ، انتی بادی های ساخته شده بر عليHIVدرميکروب اچ آی وی  ". بيگانه ساخته ميشوند“های ها يا باکتری 

 .محافظت از  بدن در مقابل وايرس شکست ميخورند
(Anti retroviral drugs) ARV) بدين ترتيب به حفظ .اين ادويات بار وايرسی فرد را کاهش ميدهند: )ادويات ضد رترو وايرس

اين .  بدن ريشه کن کنندکلی از را به HIVوی با وجود اين ، ادويات ضد رترو وايرس نمی توانند اچ آی . بيمار کمک ميکندسالمت
 . کمک ميکنندHIVادويات از طريق سرکوب کردن فعاليت همانند سازی رتروايرس ها مانند ويروس

 Bacteria )باکتری ها عامل بسياری از بيماری ها هستند.ی زياد ميشوند های يک حجروی که از طريق تقسيم دوتائميکروب) باکتری .
 که آلوده ميکنند ميتوانند هبرخالف وايرس ها ميتوانند زنده گی مستقل داشته باشند در حالی  که وايرس ها فقط در داخل حجرات زند

 .زنده بمانند
BCC :ارتباط تغير رفتاری. 

Bisexual   يش به هردو فرد داردفردی که از نظر جنسی گرا: دوجنسی. 
CDV :استفاده از کاندم 
Cell) :واحد های خود مختارکه خود قادر به همانند . تمام ارگانيزم های زنده از يک يا تعداد بيشتری حجرات ساخته شده اند)حجره

 .سازی هستند
Clinical trail) :ارتقا داد يا تداوی های جديد را در مورد  کلينکی است که ميتوان تداوی رايج مرض را هيک معاين) معاينات کلينيکی
 .ادويات در شرايط کامًال کنترول شده روی انسان ها آزمايش ميشود.آنها دريافت کرد

Concentrated Epidemic) يک اپيدمی زمانی بعنوان اپيدمی تمرکز يافته درنظر گرفته ميشود که کمتر از يک ) اپيدمی متمرکز
 .يصد گروهی که خطر باالئی برای ابتال به مرض دارد، به آن مرض مبتال شوندفيصد جميعت کل و بيش از پنج ف

Condomيکی از وسايل جلوگيری حمل و هم چنان جلوگيری از انتقال ميکروب های منتقله از راه جنسی و : کاندم AIDS کاندم های ،
 .زنانه هم موجود استند

 Diagnosis )تعيين موجوديت يک عارضه يا مرض):تشخيص . 
Empowerment) هدف برای اعمال کنترول بيشتر روی زنده هتالش های برای توانمند ساختن جامع: ) اختياردادن و مأموريت دادن 

اين واژه اکثر اوقات در ارتباط با گروه های پر خطر مانند زنان ، همجنس گرايان و افرادی که رفتار پر خطر .  خود هگی روزمر
 .ن بکار ميرودمانند تن فروشا.جنسی دارند
Epidemicشيوع وسيع يک مرض ميکروبی که تعداد زياد افراد در يک زمان مصاب شوند:  اپيدمی. 

Gay )مردانی  که از نظر جنسی به هم جنس خود گرايش دارند: ) مردان هم جنس باز. 
Epidemic) کل جميعت به آن بيماری مصاب  يک اپيدمی در صورتی همه گير گفته ميشود که بيش از  يک فيصد ):اپيدمی گسترده

 .شوند
GIPA :اچ آی وی ايدز مشارکت و درگير ساختن بيشتر افرادی که مبتال به 

 Heterosexual:گرايش جنسی به جنس مخالف . 
High risk behavior)که افراد را در معرض خطر بيشتری از لحاظ ابتال به ميکروب خاص قرار های فعاليت )روش پر خطر 

 جنسی محافظت نشده و بکار گيری پيچکاری و  ه روش های پر خطر شامل رابطHIV/AIDSورد اچ آی وی ايدز  در م. ميدهد
 .سوزن مشترک ميباشد

HIV) ريترو وايرس که عامل ايجاد بيماری ايدز در انسان است) :وايرس کمبود ايميون انسانی. 
 



Homosexualود گرايش داشته باشدفردی که از نظر جنسی به هم جنس خ:  هم جنس خواه. 
IEC -اطالعات ، آموزش ، ارتباط  

Immune) سيستم دفاعی بدن که درمقابل ميکروب ها از عضويت دفاع ميکند):سيستم ايميون . 
Incubation) به بدن تا بروز ) درايدز وايرس  است( فاصله زمانی ميان ورود يک پتوجن ميکروبی : )  خاموش يا پنهانی مرضهدور

 .يم مرضاولين عال
IDU :افرادی که از مواد مخدر تزريقی استفاده ميکنند. 

Lesbians’ :زنان هم جنس گرأ 
 مهارت های زنده گی اشاره دارد به گروهی از مهارت های روانی ، اجتماعی و بين فردی که ميتواند به )مهارت های زنده گی(

وجب گسترش مهارت های  مديريت فردی افزايش تطابق ميشود و و م.اشخاص در تصميم گيری های آگاهانه و ارتباط مؤثر کمک کند
 .فرد را در داشتن يک زنده گی سالم و مؤلد ياری ميدهد

چونکه انتی بادی های مادری ضد . درنوزاد اين انتی بادی ها به شکل غير فعال در رحم مادر کسب ميشود) : انتی بادی های مادری(
 است يا نه درين دوره HIV جريان خون باقی ميمانند، تشخيص اين که نوزاد مصاب به  ماهگی در١٨-١۵ تا سن HIVاچ آی وی  

 .بسيار مشکل است
Micro organism) :پروتوزوا ها ، باکتری ها ، سمارق .  ميکروسکوپ ديده ميشودههر ارگانيزمی که فقط به وسيل: )ميکرو ارگانيزم

 .دها ، و وايرس ها نمونۀ از ميکرو ارگانيزم ها استن
 MSM مردانی که با هم جنسان خود رابطه دارند. 

Opportunistic Infections) انتاناتی که درشرايط عادی سبب ايجاد مرض نميگردند ولی هنگامی که سيستم : ) انتانات فرصت طلب
 . مبتال باشد ، ايجاد مرض ميکندHIVايميون فرد تضعيف ميشود مثًال در زمانيکه فرد به اچ آی وی 

Orphans) :سال کمتر سن ١۵اين لفظ در ارتباط با ايدز به کودکانی گفته ميشود که از .   کودکانی که والدين شان از دنيا رفته اند)ايتام 
 . از دست داده اندHIVدارند و يک يا هردو والدين خود را از اثر ميکروب اچ آی وی  

Pedophilia) ی کالن ساالن با اطفالآزار جنسی يا آميزش جنس: )گرايش جنسی به اطفال 
Pandemic) يک اپيدمی که مناطق جغرافيايی متعدد را در يک زمان مصاب کند): پاندميک. 
Pathogen) عاملی مانند وايرس يا باکتری که سبب ايجاد مرض گردد: )پتوجن. 

 Pear Education  )يروهای جوان و ايجاد اختيار در روش تدريس و يادگيری که موجب پيشرفت و تقويت ن :  )تعليم و تربيه مساوی
 .آنان برای به عهده گرفتن نقش های فعال درسياست ها و برنامه های مؤثر ميشود

Plasma)بخش مايع خون:  )پالسما 
PLA/PLHA/PLWHA/PWA   : افراد مبتال به اچ آی وی ايدزHIV/AIDS 

PMTCT:جلوگيری از انتقال مرض مادر به طفل  
Prevalence Rate) نسبتی از يک جميعت که در يک زمان مشخص مصاب به يک نوع مرض باشند:)  شيوعميزان . 

Rape )جنسی با يک فرد بدون رضايت اوهبرقراری رابط ; )تجاوز به عنف . 
Safer Sex )فعاليت های جنسی که در آنها تبادل مايعات بدن موجب انتقال ايدز ميشود کاهش يافته يا جذب  :) جنسی بی خطرهرابط 

 .ده باشدش
  خونهمعاينات از نمون:  تست سيرولوژيک

   نشان دادن عالئم و نتايج منفی در تست سيرولوژيکسرونگاتيو
 سروپوزيتيو باشد ، بعنوان مبتال به انتان HIVشخصی که برای انتی بادی اچ آی وی  : نتايج مثبت درتست سيرولوژيک  : سرپوزيتيو

 .ايدز تلقی ميشود
Sex Workerجنسی برقرار ميکند ه هوشيارانه برای دريافت پول ، کاال ، يا توجه رابطه شخصی که با ساير افراد با انگيز: تن فروش 

 .و زنده گی خودش يا خانواده اشرا از طريق همين راه تأمين ميکند
STI) اچ آی وی .   انتاناتی که ميتوانند از طريق تماس جنسی منتقل شوند :)امراض انتانی منتقله از طرق تناسلیHIV در اصل يک 

 .انتان منتقله از طريق جنسی است
Symptoms) مرض باشدهعالمت يک تغيير در بدن که نشاندهند : )نشان ، عاليم . 

Vaccine) است که دارای ترکيبات انتی جنيک به صورت تضعيف شده ، يا مرده و يا ساخته شده از ارگانيزم انتانی هماد : )واکسين 
 .ايجاد ايميون فعال در برابر آن ارگانيزم به کار ميرودميباشد و برای 

: VCTمشاوره و آزمايش داوطلبانه  
Virus) وايرس ها ذرات بسيار کوچکی استند که بر خالف .  امراض متعدد در موجود زنده استهعامل انتانی که ايجاد کنند: )وايرس

 .بمانندباکتری ها فقط در حجرات زنده ميتوانند تکثير شوند و زنده 



 


