تو هم انجام میدی؟

— Felix, 34

#EINFACHTESTEN
#EINFACHTESTEN
این تست ساده است و وضعیت را روشن میکند.
تا اِچ آی وی تبدیل به ایدز نشود.

/einfachtesten

عنا من نحن :وسائل اإلعالم Wien 1060 ,Aids Hilfe Wien :الصانع druck.at :مكان الصنع Leobersdorf 2544 :صور Jürgen Hammerschmid :تصميمBenjamin Leibetseder :

اوه ،البته  -من
تِست اچ آی وی را
انجام میدهم!

اطالعات بیشتر:

در suchthilfekompass.goeg.at/presentation
شما می توانید تمام امکانات مربوط به اعتیاد و مواد مخدر
را در اتریش پیدا کنید.

Sucht- und Drogen
Koordination Wien
Sucht- und Drogenkoordination Wien
Modecenterstraße 14/Block A/2. Stock, 1030 Wien
office@sd-wien.at
www.sdw.wien

Österreichische Ärztekammer
Weihburggasse 10–12, 1010 Wien
post@aerztekammer.at
www.aerztekammer.at

)Österreichische AIDS Gesellschaft (ÖAG
Bernardgasse 28/12, 1070 Wien
info@aidsgesellschaft.at
www.aidsgesellschaft.info

Österreichische Gesellschaft niedergelassener
)Ärzte zur Betreuung HIV-Infizierter (ÖGNÄ-HIV
Zimmermannplatz 1,1090 Wien
info@oegnae-hiv.at
www.oegnae-hiv.at

#EINFACHTESTEN
#EINFACHTESTEN
یک کمپین اطالعاتی توسط AIDS-Hilfe Wien
اطالعات در www.aids.at/einfachesten

Aids Hilfe Wien
)(Wien, Niederösterreich, Burgenland
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
01/599 37-0
office@aids-hilfe-wien.at
www.aids.at
aidsHilfe Kärnten
Bahnhofstraße 22/1
9020 Klagenfurt
0463/551 28
kaernten@hiv.at
www.hiv.at
AidsHilfe Oberösterreich
Blütenstraße 15/2
4040 Linz
0732/2170
office@aidshilfe-ooe.at
www.aidshilfe-ooe.at
Aidshilfe Salzburg
Innsbrucker Bundesstraße 47
5020 Salzburg
0662/881 488
salzburg@aidshilfen.at
www.aidshilfe-salzburg.at
AIDS-Hilfe Steiermark
Hans-Sachs-Gasse 3
8010 Graz
0316/815 050
steirische@aids-hilfe.at
www.aids-hilfe.at
AIDS-Hilfe Tirol
Kaiser-Josef-Straße 13
6020 Innsbruck
0512/563 621
office@aidshilfe-tirol.at
www.aidshilfe-tirol.at
Aidshilfe Vorarlberg
Kaspar-Hagen-Straße 5
6900 Bregenz
05574/465 26
contact@aidshilfe-vorarlberg.at
www.aidshilfe-vorarlberg.at

شما نمی توانید تشخیص دهید که به
 HIVآلوده شده اید یا خیر.

این می تواند سال ها مورد توجه قرار نگیرد تا زمانی که
سیستم ایمنی بدن توسط ویروس آنقدر ضعیف شود که
شما به ایدز مبتال شوید .عفونت این ویروس را نمیتوان
کامالز بین برد ،ولی خیلی خوب قابل درمان است .هر چه
زودتر تشخیص داده شود برای سالمتی شما بهتر هست.
برای تبدیل نشدن اِچ آی وی به اِیدز چه کار باید کرد

امروزه ویروس آنقدر خوب درمان می شود که بتوانید با
آن زندگی کنید  -درمان آنقدر مؤثر است که اصال ً به ایدز
مبتال نخواهید شد.
مهم است که مرتب خود را تست کنید-
به این دلیل خیلی
ّ
چندین دلیل قانع کننده برای تست اچ آی وی:
•این تست وضعیت شما را روشن میکند  -آیا من این
ویروس را دارم یا نه؟
•زمانی که شما بدانید ،که این ویروس را دارید ،میتوانید
ازانتقال آن به دیگران جلوگیری کنید .افراد اچ آی وی
مثبتی که داروهای اچ آی وی مصرف می کنند نمی
توانند ویروس را در حین رابطه جنسی منتقل کنند .حتی
در دوران بارداری و زایمان ،خطر انتقال عفونت به کودک
بسیار کم است .اچ آی وی قابل درمان است  -تشخیص
و درمان اچ آی وی از سالمت شما محافظت می کند
و شما را قادر می سازد تا زندگی خوب و طوالنی داشته
باشید.
•انجام آزمایشات اچ آی وی آسان است ،می توانید به صورت
ناشناس و رایگان در مراکز راهنمایی ایدز آزمایش دهید.
اگر در مورد این ویروس ،تست آن ،زندگی و مدارا با آن و
داروهای عنوان شده سوالی دارید به مراکز درمان اِیدزبه
 AIDS-Hilfeمراجعه کنید.
در صفحه بعدی تمام آدرس های سازمان های کمک به ایدز
در اتریش را خواهید دید .ما به شما به صورت ناشناس و
رایگان مشاوره می دهیم.

در صورت مبتال شدن ،چکار باید کرد؟

•با استفاده از)PEP (Postexpositionsprophylaxe
(پیشگیری پس از مواجهه) -اینها داروهای اچ آی وی
هستند  -معموال ً می توان عفونت را متوقف کرد.

•با این حال ،اینها باید در  48ساعت اول پس از خطر
عفونت احتمالی مصرف شوند.
• پس از آن دیگرممکن نیست و اثر ندارد
•با  AIDS-Hilfeیا مرکز مشاوره دارویی خود تماس بگیرید:
از کجا و چگونه می توانید  PEPرا در ایالت خود دریافت
کنید.
.یک پزشک مسئول به شما توصیه می کند و در صورت
لزوم  PEPرا تجویز می کند.

دریک وضعیت
خطرناک ،در اسرع
وقت اقدام کنید!

تماس جنسی با اطمینان

طرز استفادۀ درست

خالصۀ نکته های مهم را در اینجا می توانید ببینید:

در اینجا خالصۀ چندین اُصول مهم عنوان میشود:

•اگر با شرکای مختلف رابطه جنسی دارید :به طور مرتب
خود را از نظر عفونت های مقاربتی معاینه کنید!

در کل:

•برای رابطه جنسی واژینال و مقعدی :همیشه از کاندوم
های مارک دار استفاده کنید  -به تاریخ انقضا توجه کنید! از
هر کاندوم فقط یک بار استفاده کنید ،در صورت لزوم از روان
کننده استفاده کنید.
•هنگام مکیدن  /لیسیدن :اجازه ندهید هیچ اسپرم یا خون
وارد دهان شما شود! نکته :از کاندوم یا پارچههای نشتی (یا
پوشش پالستیکی به جای آن) استفاده کنید.
کشهای
شت دست یا انگشتها ،دست
•در استفاده از ُم
ِ
ِ
بهداشتی بپوشید!
•رابطه جنسی و مصرف مواد :زمانی که مست هستید،
ممکن است کارهایی انجام دهید یا به خودتان اجازه انجام
دهید که واقعا ً نمی خواهید .هنگام مصرف ،مطمئن شوید که
کنترل خود را (به طور کامل) از دست ندهید.
معنای راضی
•در انجام هر عمل جنسی :آره و بَله گفتن به
ِ
معنای نا راضی بودن است -هم
بودن است و نَه گفتن به
ِ
برای دیگران.
برای شما و هم
ِ
ِ
• داروهایی نیز وجود دارند که می توانند از شما دربرابرعفونت
)HIV-PrEP(Prä-Exposition-Prophylaxe

محافظت می کند.این داروها فقط در برابراچ آی وی و نه سایر
بیماری ها محافظت می کند.
با این حال ،این دارو تحت پوشش بیمه درمانی نیست .شما
باید هزینه آن را خودتان بپردازید .برای اطالعات بیشتر با
 AIDS-Hilfeتماس بگیرید.

با کاندوم از خود
محافظت کنید.

• در مورد مواد اطالعات کسب کنید.
• با دقت استفاده کنید.
• از مخلوط کردن مواد پرهیز کنید.
•بهداشت را رعایت کنید (وسایل تمیز ،شستن
دستان،سطوح پاک و).
•به این توجه کنید که در وضعییت اورژانس به یک نفر
دسترسی داشته باشید.

اِچ آی وی اص ً
ال چیست؟
اِیدز چیست؟

اِچ آی وی نوعی ویروس است .این ویروس به سیستم ایمنی
ما صدمه میزند .برای سالم ماندن به یک سیستم ایمنی خوب
نیاز داریم .مدتی پس از انتقال ویروس ،سیستم ایمنی می
تواند بسیار ضعیف شود .واینجاست که صحبت ازایدز می شود.

انتقال چگونه صورت میگیرد؟

اچ آی وی بیشتر اوقات از طریق رابطه جنسی بدون کاندم
منتقل میشود وهمچنین خیلی آسان میتواند از طریق
استفاده ازوسایل مشترک تذریق مواد (مثل آمپول ،قاشق،
فیلتر ،پنبه و  )....انتقال پیدا کند.

• در مصرف مواد ،گاهی به خود استراحت بدهید.

چگونه میتوانید از خود حفاظت کنید؟

• فقط از لوله خود استفاده کنید.
• مطمئن شوید که لوله تمیز است و لبه های تیز ندارد.
• فقط از وافور یا پیپ شخصی خود استفاده کنید.

• با کاندوم از خود محافظت کنید

هنگام استشمام و کشیدن سیگار:

در مصرف داخل وریدی:

•همیشه از سرنگ های استریل خود استفاده کنید و در
صورت امکان لوازم استریل (قاشق ،فیلتر ،آب و غیره) را نیز
تمیز کنید،
•سرنگ ها و لوازم جانبی استفاده شده را با خیال راحت دور
بیندازید .هرگز از آنان دوباره استفاده نکنید و به دیگران برای
مصرف ندهید.
در مورد هشدارهای مربوط به مواد از مراکز کنترل دارو
اطالعاتی کسب کنید و/یا مواد خود را آزمایش کنید .این در

حال حاضر در وین و اینسبروک امکان پذیر است.
این تست را شما میتوانید در وین و اینسبروک انجام دهید :

مرکز تخصصی برای مواد ّمخدر Checkit! -
()www.checkyourdrugs.at
Z6 Drogenarbeit
)(www.drogenarbeitz6.at

در تماس جنسی:

•شما می توانید این موارد را بصورت رایگان از بسیاری از
مراکز مشاوره ،مثل:
 AIDS-Hilfeیا مراکز حمایتی مربوط به اعتیاد و مواد مخدر
دریافت کنید.
•همچنین می توانید کاندوم را از سوپرمارکت ها و داروخانه
ها خریداری کنید.
هنگام استفاده از داروها:

•فقط از وسایل شخصی خود برای مصرف مواد مخدر
استفاده کنید.
•از سرنگ ،لوله ،فیلتر ،پنبه و غیره مشترک خودداری کنید.
•از پیشنهادات تعویض رایگان سرنگ یا دستگاه های سرنگ
استفاده کنید .در این مورد می توانید از  AIDS-Hilfeو تمامی
مراکز مشاوره ترک اعتیاد و مواد مخدر اطالعات کسب کنید.
•البته می توانید سرنگ ،سوزن و غیره را نیز از داروخانه
خریداری کنید.
•در وین همچنین می توانید سرنگ را در مراکز مخصوص
افراد بی سرپناه و در برخی از داروخانه ها تعویض کنید.

