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t  هپاتیت ؟ ایدز ؟ !
 یک آزمایش پزشکی، 

همه چیز را آشکار می کند.

نتیجه آزمایش، چه اهمیّتی دارد؟
 )HIV( اگر نتیجه آزمایش ویروس ایدز

» منفی « باشد، به این معناست که 
انسان به آن، مبتال نشده است )یا اینکه 
مّدت عفونت، کوتاه است؛ طوری که 
هنوز پادتن در بدن  تشکیل نشده اند 

و نمی توان وجود آن را اثبات کرد(. 
اگر نتیجه آزمایش، ُمثبت باشد، به این 

معناست که انسان به 
ویروس ایدز مبتال 

شده است.

در موقع آزمایش بیماری هپاتیت سعی 
می شود که وجود پادتن در بدن  و 

عناصر ویروس یا اینکه خود ویروسها 
را پیدا کنند. از نتایج آزمایشها می توان 

تشخیص داد که آیا انسان به ویروس 
بیماری مبتالست ، آیا عفونت ُمزمن است 

یا حاد، یا اینکه آیا انسان سرایت دهنده 
بیماری است یا نه.  

بگذار در کمال آرامش نتیجه آزمایش را 
برایت توضیح دهند!

 )Hepatitis A+B( هپاتیتهای نوع آ و ب
اجازه بده که در برابر این بیماریها، 

واکسنه بشوی.
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I هپاتیت ؟ ایدز ؟ 
 یک آزمایش پزشکی، 

همه چیز را آشکار می کند.

راهنمایی هایی مختصر برای 
مصرف کنندگان مواد مخدر



هر چقدر زودتر بتوان عفونت را 

تشخیص داد، به همان میزان نیز سریع 

تر می توان برای معالجه اقدام کرد و از 

آسیبهای ناگوار برای سالمتی پیشگیری 

کرد. بهترین راه ممکن این است که 

هر سال، دو مرتبه جهت آزمایش، 

نزد پزشک بروی و همچنین به طور 

مرتب، آزمایشهای ویروس هپاتیت ث – 
و ایدز را انجام بدهی.

در کشور آلمان از هر ده نفر که مواد ُمخّدر 
مصرف می کنند، تعداد نُه نفر از آنها به 
ویروس هپاتیت ث مبتال هستند. متاسقانه 

بیماری ایدز نیز هنوز مبحث روز می باشد.

آزمایش پزشکی، معالجه 
به موقع بیماری را 

امکانپذیر می کند!

بسیاری از کسانی که به ویروس هپاتیت ث 
)HCV(- یا بیماری ایدز )HIV(مبتال هستند، 

برای مّدت طوالنی ناشناس می مانند. ویروس 
بیماریها »در نهایت آرامش« به بدن انسان 

آسیب می رسانند تا سرانجام به صورت عالئم 
بیماری پدیدار می شوند و در تمام این فاصله 

زمانی است که انسان می تواند بدون آنکه 
خبر داشته باشد دیگران را نیز مبتال کند. یک 

آزمایش پزشکی، معالجه  به موقع را امکانپذیر 
می کند. ضمنا انسان می تواند بهتر از سالمتی 

خودش  و دیگران مراقبت کند؛ البته چنانچه 
در این باره ُمطّلع باشد . بهترین راه، جهت 

انجام  آزمایش - ویروس هپاتیت ث این است 
که پیش یک پزشک ُمجّرب بروی که از قبل 
با او مشورت کرده باشی – آنگاه می توانی 
همزمان جهت کنترل ّکلی وضعیّت سالمتی 
ات نیز اقدام بکنی. حتی تعدادی از ادارات 

بهداشت و مراکز کمک به بیماران مبتال 
به ایدز و مواد مخدر  ، خدمات مربوط به 

آزمایش ویروس هپاتیت را انجام می دهند. 

آزمایش ویروس ایدز )HIV( را می توانی 
در اداره بهداشت انجام دهی – یا به صورت 

رایگان یا اینکه در قبال پرداخت مبلغ کم. 
بسیاری از موسسه هایی که در حوزه 

مبتالیان  به ایدز – و کمک به معتادان 
مشغول خدمت هستند، جهت آزمایش 

ویروس ایدز، خدمات خود را به عنوان 
آزمایش سریع ارائه می دهند. در این مورد، 

گرفتن فقط یک قطره خون از نوک 
انگشت کفایت می کند. ) به هیچ وجه 

از وریدها، خون گرفته نمی شود(، و تو 
می توانی نتیجه آزمایش را بعد از بیست 

دقیقه دریافت کنی.

در اداره بهداشت یا موسسه هایی که 
به مبتالیان به ایدز – و معتادان کمک 
می شود، مجبور نیستی که خودت را 

معرفی کنی. تو همچنین می توانی 
آزمایش را در یک مطّب یا اورژانس 

انجام بدهی – چنانچه ظّن قوی به وجود 
عفونت ویروس ایدز وجود داشته باشد، 

آنگاه اداره بیمه های درمانی، تمام 
هزینه معالجه را به عهده می گیرد؛ در 
غیر این صورت بایستی خودت مخارج 

معاینه  را بپردازی.

Hepatitis a + B


