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 بهداشت زمينه در بسياری های وآدرس ها راهنمايی حاوی دفترچه اين

 وهمچنين آلمان ساکن گرامی هموطنان تمامی برای ،تندرستی و
 دراين نامعينی اقامت وضيعت با تاکنون که وافغانی ايرانی مهاجرين

 آميزشی بيماريهای درمان ويا معاينه پيشگيری، جهت بسرميبرند کشور
است. شده تهيه سی هپاتيت و وی.آی.اچ ويروس حاملين ،ميزشیآوغير  

 
 افراد به هاويروس اين ناقلين و نحاملي پيشگيری به مربوط دوم بخش
ميباشد. نوزادانشان به بانوان زايمان و بارداری زمان در ژهبوي ،ديگر  

 
 از کشورآلمان در واجتماعی انسانی حقوق شامل آن ديگر بخشهای 

 برای معاش امرار وهزينه تحصيل کار، درمان، اقامت، حق جمله
ميشود. هانآ پيشرفته بيماريهای از ناشی ،معلول يا و بيکار اشخاص  
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 نيز اينبار که ينس من  ويارهميشگی دوست مهربه با وهمراه ويژه سپاس با
.کرد همياری کارهايم دردستاورد مرا هميشه مانند  

 
Meine große Liebe und mein Dank gilt meinem langjährigen Freund Jens, der mich bei 
dieser Broschüre fleißig unterstützt hat. 
 

اند. کرده پشتيبانی مرا ژهروپاين  در که دوستانيکه از فراوان سپاس باهمچنين    
کيومرث مهر با  
 

Ich bedanke mich auch herzlich bei all meinen anderen Freunden für ihre freundliche 
Unterstützung bei diesem Projekt.                    Kiumars 
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Vorwort – پيشگفتار 
 

 با بويژه ، متفاوت ازپديده هایگاهی آ شتناشنايی وندآعدم  ع بشریجوام همهدر 
، طبيعيست که اجتماع  ميخته باشد آو کشنده  مزمنقبيل بيماريهای  که از مسائلی

روبرو ميشود. نگرانیالعملی توام با ترس و دروهله اول باعکس  
 

 کتمان نراآ باشد تضاد در نيز ما واخالقی مذهبی باعقايد اگر بيماری بروز گاهی
موخته آخويش برحسب تجربه  من درزندگی ميشويم. نآ شناخت از ومانع کرده

 آن برخورد کرده تا بهتر به با مستقيما ،هراسانمو آگاهنا  همواره نچه کهآاز ،ام
 ابهامات از اين و هميارشوم. پس برای پرده بردارین پرداخته و يا با اآ بامقابله 

ن هستم. تاکنون آوشناخت  جستجو طلب سرگرممسالهاست که در باره اين  
 ،درجامعه ايرانی ختانهب نگوناين بيماری ميگذرد و  بسيار که از تاريخزمانيست 

به يک تابو نيز تبديل شده  ميشود وازسويی ديگر فراگيرترهرروزه  بيماریاين 
 است.

 

 يک اين. دارند وايدزهراس وی، آی اچ مسئله با شدن روبرو از انسانها برخی
 جامعه به وی آی اچ که گمانند اين بر آنها از بسياری. باشد می اجتماعی مشکل

 به معتاديماران ب بين در واردم اين آنها ديدگاه از زيرا ميکند، وارد زيان شان
 زندگی طرز از ها نامبرده ی همه چون ميشود ديده ... سپی ها وور مخدر، مواد
مردم درحاليکه اين مسئله شامل حال تمام  برخوردارند. اخالقیعادی وغيرغير

ست که يبديه ميباشد. ناخواستهچه دانسته وچه  ،اخالقیجامعه چه اخالقی يا غير
 غير ندارند آشنايی آن با و نداشته برخورد آن با که را اجتماعی گروه هرجوامع 
  .پندارند می طبيعی

 
 ،نهاآبيشتر هرچه ختشنا و رسانی آگاهی با که اينستبر من سعی دليل همين به

حاملين  با همياریبه  وبرداشته  ميان جامعه از را تبعيض ها و ترسها اين
 و انسانی حقوق از کردن با پشتيبانی زمينه اين در .بپردازم بيماران ويروس ونيز

. و سازم کشورآشنا دراين ،سی وهپاتيت وی ای اچ ويروس به حاملين اجتماعی
 دشوار موارد اين با زيستن ی شيوه و دريافته بيشتری نفس به اعتماد آنهابدينسان 

  کنم. آسانتر را

 فعال شرکت با که رپزشکیجديد ودقيق ت دانشهایتصميم گرفتم تا  عالوه بر اينها
  درکمکرسانی ايدز هایموزشی از سوی سازمانآدرسمينارها ودوره ههای  خود

 دراختيار مفيد لیو تاهکوهرچند  بدين گونه ،کسب کردهزمينه  دراين شهربرلين،
    .بهره مند شوندن مطالب ايتا از گذاردهگرامی  هم ميهنان

يکايک هم ميهنان  برای  را شادمانیتندرستی توام با  رزوی آپايان همواره  در
2012 جوالی اول ،برلين    کيومرث مهر با .خواهانمگرامی     

 



4 

 
 

Was ist HIV (Human Immunodeficiency Virus)? – یآ وی چيست؟   اچ 
 

.همچنين سيب سيستم ايمنی انسان ميشودآبه  منجر ی است کهويروس نوع يک
 .دارد ديگری زنده موجود به نياز زندگی برای اما. شود پخش تکثيرو ميتواند

 که ميکند سلول نآ داخل در تکثير به شروع کند لودهآ را سلولی ويروس وقتی
  مخرب سيستم ايمنی انسان ويروس ينا. ميشود سلول نآ سيبآ به منجر درنهايت

يک دقيقه بيرون از بدن انسان زنده يا فعال بماند. مدت به تنها ميتواند حداکثر  
  

Was ist AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)? – ايدز چيست؟ 
 

. ديده باشد  آسيب که  سيستم ايمنی انسان   وقتی
ن را آزمان  و به مرور کرده هبدن حملايمنی ويروس اچ ای وی به سيستم 

فردی که ويروس در بدن او وجود داشته باشد کم کم مقاومت بدن ضعيف ميکند. ت
کمتر ميشود و سالمت او دچار مشکل ميشود. و بيماريها او نسبت به محرکها  

عفونت و وستیپقبيل عوارض  از،دنند در ابتدا مشکالت کوچکی باشناينها ميتوا
 .دهندبروزمي را زمان مشکالت جدی تری ه مروراما ب .نبد ارگانهای ربهای مخ

پيشرفت عفونت برای افراد مختلف کامال متفاوت است.زمان   
و يا سرطان شود، ميگويند که  اپورتونيستیزمانيکه فرد دچار بيماريهای متفاوت 

   1اين فرد مبتال به ايدز شده.
 

Wie geht es nach der HIV-Infektion weiter? 
مراحل عفونت  انتقال ويروس به بدن، بعد از  

 
 ويروس كافی تعداد كه صورتی در موارد اغلب در  -عفونت حاد  :مرحله اول

 بزرگی گلودرد، ، تب نظير عالئمی هفته چند از بعد ، شود فردی بدن وارد ايدز
 اشتهايی، بی حالی، بی و ضعف درد، سر ، وعضالت مفاصل درد لنفاوی، غدد

 عصبی تظاهرات يا جلدی های دانه گاهی و اسهال وزن، كاهش استفراغ، و تهوع
 های نشانه با كاملی شباهت و نبوده اختصاصی عالئم اين. گردد می ظاهر

هفته  دو تا يك ظرف خود به خود چون.  دارد ديگر های بيماری از بسياری
.گردد می حاصل  بهبودی  

 
 فرد ابندی کاهش می يزمانيکه سلولهای کمک -عالمت داردوره ی  :مرحله دوم

 می پذير آسيب بيماری و عفونت هرگونه برابر در وی آی اچ ويروس حامل
 و ها عفونت اين. گويند می دار عالمت ی دوره اصطالح به دوره اين به. شود

 ايمنی سيستم اما باشد داشته وجود ها انسان تمامی بدن در تواند می ها بيماری
 ويروس حامل فرد ايمنی سيستم چنانچه اما. کند لهمقاب آنها با تواند می بدن سالم
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 آسيب نيز ها بيماری و عفونت اين برابر در را او شود می ضعيف وی آی اچ
 می طلب فرصت های بيماری اصطالح در ها بيماری اين به. کند می تر پذير

 ممکن ايدز بيماری شروع تا ميشود مبتال وی ای اچ به فرد زمانيکه از گويند.
.بکشد طول سال  10 از شبي است  

  
 اين در. شود می گفته ايدز آلودگی نهايی مرحله به ايدز  -ايدز  :مرحله سوم

 بسياری به مبتال ،مستعد شخص بدن دفاعی قدرت شديد كاهش علت به مرحله
 بيمار نهايت در و دارند متنوعی بسيار عالئم كه شود می ها سرطان و ها عفونت

 مخربی تاثيرات مستقيما ميتواند وی یآ اچ ويروس .آورند می در پای از را
.باشد داشته نهاآ کردن مغزومختل سلولهای بروی  

 

HIV und Ansteckungswege –   ی وی چگونه منتقل ميشود؟آاچ  
 

بيرون از بدن انسان زنده بماند.  بيش از يک دقيقه نمی تواند اچ آی وی ويروس
طريق ظروف، وسايل، حوله و يا به همين دليل است که شما نمی توانيد از 

 طريق از همچنين نشستن بر روی توالت به آن آلوده شويد. اين ويروس دستمال،
شود. نمی منتقل نيز سرماخوردگی همانند هوا  

ه عطس، درآغوش کشيدن، بوسيدن، از طريق تماسهای معمولی مانند دست دادن
 مشترک، حمام وتوالتکار کردن در يک محل، استفاده از کردن و يا سرفه کردن،

کردن از ظروف و وسايل غذاخوری مشترک، نيش حشرات، استخر و  استفاده
 وسايل نقليه منتقل نميشود.

 
بايد به سلول های  ،ترشحات بدن شخص حامل ويروس اچ آی وی برای انتقال

 حساس خون فرد ديگر تماس داشته باشد که معموال می تواند از طريق زخم 
صورت پذيرد.  زخم اليه هایق وست، جذب از طريپ  
 

های تو ه همان سطح مرطوبی است که بيشتر سطح بدن و حفراليه های زخم 
پلک. و مثانه مجاری دهان، مقعد، زنان، رحم قبيل از است خالی بدن را پوشانده  

، عرق و ادرار از دهان ، بزاقرحمدر مقعد و يا  انگشتتماس اچ آی وی توسط 
 اچ ويروس که  اتیمايعدر بدن انسان  .ال نمی يابدشخصی به شخص ديگر انتق

   ،کند ويروس اين حامل را فرد يک تا دارد نگه خود در تواند می  را وی یآ
 زنان، مايعات در عادت ماهانه حتی يا و رحم خون، منی، مايعات از عبارتند

.مادر مقعدی، شير  
   

 راه نفر يک خونی سيستم به وی آی اچ ويروس تواند می که موردی بيشترين 
 زنان، در رحم ی دهانه و مخاطی غشای يا و پوست طريق از ورود کند، پيدا

ميزش آ طريق از تواند می وی آی اچ ويروس. باشد می ادراری مجاری مقعد و
 اشيای از مشترک ی استفاده حتی يا و مکاند از استفاده بدون واژنی يا و مقعدی
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 که صورتی در( يا سوزن خالکوبی و تورويبرا ديلدو، قبيل از جنسی مصنوعی
يابد. انتقال) نشود تميز درستی به استفاده بار هر از پس   

 

 يا و زگيل سوزاک، سفليس، مانند مقاربتی های ازعفونت يکی ناقل فردی وقتيکه
باال برده و  بسيار را وی آی اچ ويروس به ابتال خطر درصد باشد، تبخال جنسی

ی وی را، به سوی بيماری ايدز آاچ  ويروس به املحيا سرعت عمل پديده فرد 
  . ميکند بيشتر

 از استفاده يا آميزش جنسی و هنگام ،مکاند از نکردن استفاده اثر بر مردم بيشتر
 اين اند. كه شده وی آی اچ ويروس حامل مخدر مواد تزريق برای آلوده سرنگ

شود. می مشاهده بيشتر ها زندانی مياندر وردم  
 

 که است هايی سوزن از استفاده وی آی اچ ويروس انتقال ديگر های هرا از يکی
 استريليزه درستی به و شده مصرف بار يک از بيش و شود می وارد پوست به

 استفاده مشترک های سرنگ مخدر از مواد کنندگان مصرف که زمانی. اند نشده
 چنين.همدهند می افزايش شدت به ار وی آی اچ ويروس انتقال خطر کنند می

يابد. می انتقال طريق اين از نيز سی هپاتيت قبيل از ها ويروس ديگر  
 

يا جراحی  درمان  معاينه، برایکانی که و يا دندان پزشکان پزش  وسايل اگر
بدون رعايت ضدعفونی  بيدرنگ باشند و به ويروسها شده آلوده بکارمی برند نيز

.ال می يابدقرار گيرند، آلودگی انتق فرد ديگری مورد استفاده  
 

Bluttransfusion und Blutspende – خون اهدای و خون انتقال  
 

برای درمان  ی خوناهدااز طريق خون يا  حاملين ويروس از تعدادی  درگذشته
ل اين ويروس شده اند. ناقدياليز و بعضی از بيماريها از جمله هموفيلی، تاالسمی

آزمايش قرار  ی مورددايحاضردر بسياری از کشورها خونهای اهما در حال ا
ويروس به خون وجود  انتقالبرای  امکانی هيچگونه  طريق اينازکه  ميگيرند

      1.ندارد

 
Schwangerschaft und Kinderwunsch – وآ رزوی بچه دارشدن بارداری  

 

 دوران طول در فرزند به مادر طريق از تواند می همچنين وی آی اچ ويروس
 ضد داروهای از استفاده بدون. شود منتقل تولد و يمانزا درهنگام يا و بارداری

 چنانچه اما. است درصد پنج و بيست نوزاد به ويروس انتقال امکان وی آی اچ
 يافته کاهش درصد سه به امکان اين کند استفاده وی آی اچ ضد داروهای از مادر

 ته کاس هم درصد 2 زير به حتی امکان اين انجام گيرد سزارين طريق از اگرو
او را با اسپرم سالم و  ميتوان ،ی وی مثبت باشدآاچ  ،اگر مادردرضمن . می يابد

.بدون ويروس مرد به روش مصنوعی باردار کرد  
، اسپرم او باشد لودهآ ويروس به مرد اگر که است شکل اين به پدران باره در اما
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 باردار یبرا را مرد الزم اسپرم سلولهای ميتوان به اين معنا کهشسته ميشود. 
 رحم به مصنوعی طور وبه کرده جدا زمايشگاهآدراو ويروسهای از ،زن کردن
.ميباشدمطمئن  کامال روش اين. شود باردار ويروس بدون زن تا کرد منتقل مادر  

ه متولد شده بمدت به نوزاد تاز ،به همين مناسبت، تحت مراقبت پزشکضمن در 
  .ميشودتجويزی ی وآمعينی داروی ضد اچ  يزانچند هفته به م

 
Wichtige Hinweise für Neuinfizierte – نکته بسيارمهم و حياتی 

 

ی وی آويروس اچ به ساعت اوليه حال ازهر طريقی  48اگرشخصی در طی 
 تکثير فرد را کمک کرده تا اين درصد 99 از ميتوانند بيش شود، پزشکان حامل

  .  شوند منحل کامال ويروسها حتی و شود جلوگيری او درخون ويروس
.دارد مناسبی کامال توانايی ،وی یآ اچ ويروس به لودهآ تازه فرد ايمنی سيستم  

 از استفاده با همزمان را فرد ميتوان اوليه ساعات در براين باورند که نها آ 
.داد نجات ای جلوگيری از تکثيرويروسپروفيالکس بر ترکيبی داروهای  

ميخته با سکس، فاده ازمواد مخدروالکل آاست ،بدن عميق تجاوزجنسی وبريدگيهای
ی وی محسوب ميشوند.آمواردی بسيارخطرناک و پرريسکی برای ابتال به اچ   

 
HIV-Test und seine Vorteile – ی.وی چه اهمييتی دارد؟ آ تست اچ.  

 

 از که هستند مايل چون دارد خاصی اهميت وی آی اچ تست مردم از خيلی برای
  فردی اگر که اينجاست در موضوع اين اهميت. اشندب آگاه خود سالمت وضعيت

     بماند. سالم چطور که کند ريزی برنامه تواند می باشد مثبت وی آی چ ا
 آن ی نتيجه و تست از درستی درک داشتن مستلزم تست اين انجام به تصميم

 همواره که است اين مهم آزمايش، انجام برای شما تصميم از صرفنظر. است
 به کنيد می استفاده مخدر مواد از چنانچه و باشيد داشته سالمی یجنس روابط
 عفونت خطر در را ديگران بلکه خود تنها نه تا کنيد توجه نيز آن سالمتی موارد
 خواهيد خود مواظب بيشتر آينده در بود  اگرجواب منفی کنيد. حفظ یآميزش های
نشويد.  مبتال يروسو اين به تا بود  

 بارداری زمان در دير دير يا بارداری دوران از پيش شما هک است مهم بسيار
 شود داده در بدن يروسو تشخيص زودتر هرچه بدهيد. چون را  وی یآ  اچ تست

2نشود. منتقل نوزاد به يروسو تا کرد آغاز مادررا درمان نتوامي زودتر  

 
Anonymer HIV-Test – بدون نام و نشانی  -تست اچ.ای.وی   

 

 ميشود ارائه تست  نوع اين بهزيستی سازمانهای تمامی در انلم درآ مثال بطور
هستند. هم مطمئن هم کامال که  
. است پذير امکان شما نام ی ارائه بدون تست انجام امکان کشورها از برخی در

 اين انجام. شود می استفاده گذاری شماره يا و بارکد سيستم از منظور اين برای
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 جواب که تان پزشکی های کلينيک يا و دکتر طريق از معموال تست نمونه
 شد، خواهد مشخص نهايت در شما نام و گيرد می قرار تان پرونده روی آزمايش

.نيست  
 
 تماس ايدز/وی آی اچ ی زمينه در فعال مراکز و ها سازمان با توانيد می شما 

 را وی.یآ .چا يروسو تست  .کنيد کسب اطالع هايی تست چنين وازمکان بگيريد
 انجام يورو 15 -10قيمت  به يا بطوررايگان شهرها بهداشت های دراداره انيدميتو
       .شد نخواهد ثبت شما نام بهداشت های دراداره. دهيد

 
 نام آنجا اما دهيد انجام ديگر پزشکان يا خود دکتر پيش ميتوانيد نيز را تست اين
 تحويل شخصًا ار آزمايش نتيجه ميتوانيد هفته يک از پس شد. خواهد ثبت شما

 و ميگويند سريع های تست آنها به که دارند وجود هم  هايی تست درضمن.بگيريد
2.کنيد می دريافت دقيقه ٣٠ از پس را آن نتيجهٴ  

 

HIV und Behandlungsmöglichkeiten –    درمان وامکانات وی.ای.اچ
 

 که دهستن داروهايی ی تهيه برای تالش در دانشمندان و کاوشگران که چند هر
 وقتی که دانيم می حاضر حال در اما ببرد بين از را وی آی اچ ويروس کامال
 و برد بين از کلی به را ويروس توان نمی باشد وی آی اچ ويروس حامل فردی

 مواقع بعضی در. باشد می بدن ايمنی سيستم به حمله حال در همچنان ويروس
 را آن و پرداخته ويروس اين با مقابله به توانند نمی ديگر کمکی های سلول
 آی اچ های ويروس تعداد و پايين کمکی های سلول تعداد نتيجه در. کنند کنترل

.يابد می افزايش وی   
 

 می طلب فرصت های بيماری با مقابله به حاضر حال در که داروهايی بر عالوه
 وی آی اچ ويروس به مستقيما توانند می که شده تهيه داروهايی اکنون پردازند،

 ويروس تاثير اند شده معروف ترکيبی درمان به که داروها اين. شوند ور ملهح
 جلوگيری ويروس تکرار از و دهند می کاهش را بدن ايمنی سيستم بر وی آی اچ
.کنند می  

 
 و پزشک تشخيص به دارو چند همزمان ی استفاده با معموال درمانی روش اين 

 داروها اين ی استفاده که چند هر .شود می انجام زمانی دقيق ی برنامه يک طبق
 موفقيت ترکيبی درمان که زمانی اما دارند زيادی جانبی عوارض و نيست ساده
 يا 4 دی سی های سلول وتعداد شود بازيافت تواند می فرد سالمت باشد آميز

 نهايت در و شده نيزکم وی آی اچ ويروس تعداد و يافته افزايش کمکی سلولهای
.شود جلوگيری ايدز به ابتال از  
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 زمانی مدت. نيست آميز موفقيت افراد ی همه روی بر ترکيبی درمان متاسفانه اما
 در است ممکن و است متفاوت مختلف افراد در هستند اثربخش داروها اين که

.دهد نشان مقاومت داروها آن به نسبت بدن بداليلی گوناگون موارد برخی   
 نيز مکمل درمانی های روش از وی آی اچ ويروس حامل افراد بعضی گاهی

 می غيره و ماساژ جايگزين، های ويتامين سوزنی، طب شامل که کنند می استفاده
 کنند می ازدارواستفاده که افرادی برای نيز مکمل درمانی های روش اين. باشد
.کند می کمک آنها بدنی قدرت تقويت و استرس کاهش در و باشد می مفيد   

 
. است داده دست از را خود اعتبار است، کشنده وی آی اچ که باور اين اکنون
. شونديمنبيمار و باشند می وی آی اچ ويروس حامل که هستند زيادی افراد زيرا

2.ندارد وجود وی آی اچ ويروس برای هنوزواکسن کامال موفقی  
 

Andere Geschlechtskrankheiten – و عفونی ديگر  ميزشیآبيماريهای   
 

Hepatitis A, B, C –  سی ب، ، آهپاتيت  
 

 ايجاد اختالل ان کارکرد در که کبد التهاب معنای به هپاتيتچيست؟  هپاتيت
 نوع برحسب را هپاتيت نوع. هستند ها ويروس هپاتيت علت ترين شايعوکند  می

    ايی. ،دی ،هپاتيت آ ، ب، سی مثال برای ميتوان شناخت. نآ ويروس
 مواردی در همچنين.شوند هپاتيت باعث توانند می نيز کلال ومصرف زياد داروها
 خودايمنی هپاتيت باعث و کند می حمله کبدی های بافت به اشتباه به ايمنی دستگاه

 شدن  شکم، تيره درد استفراغ، اسهال، و اشتهايی تهوع شود. عالئم آن بی می
. چشم هستند و پوست زردشدن مدفوع، يرقان، شدن پريده  رنگ و ادرار  

 

نيست. تنها بدليل توضيح  آميزشی بيماريهایجزو  آ به تذکر است که هپاتيتالزم  
.  است اشاره شدهنيز  آبه نوع  اينجاهپاتيت دروانواع بيشتری در باره تاريخچه   

 

  هپاتيت آ.

 نيز آن درمان.  يابدی م انتقال آشاميدنی آب و غذايی مواد راه از هپاتيت نوع اين
 پذير امکان بخوبی کامل استراحت و چربی پر غذاهای از کردن پرهيز با تنها

  واکسينه شد. ميتوان ويروس نوع اين از پيشگيریای بر خوشبختانه. است
 

  .هپاتيت بی
همچنين مانند هپاتيت سی از راه خون و مايعات بدن بويژه در هنگام آميزش  

ن ممکن آخون انتقال جنسی ويا از قبيل انتقال خون آلوده، دياليز يعنی تصفيه 
  .ميباشد. برای جلوگيری ازهپاتيت بی هم ميتوان بوسيله پزشک واکسينه شد

 

 هپاتيت سی.
يکی ديگر از بيماريهای عفونی ويروس هپاتيت سی نام دارد که از طريق خون 
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 لوده وآانتقال ميابد. بيشترمبتاليان به اين ويروس با تزريق سوزنها وسرنگهای 
ميزش آر دسته جمعی از سوی معتادين به مواد مخدرو يا از راه استفاده شده بطو

، خالکوبی منتقل ميشود. ،انتقال خون الوده جنسی  
اين ويروس پس از ورود به خون فرد  به مرور زمان روی کبد او اثرات مخرب 

 سيروز به نپردازد نآ درمان به بموقع فرد اين اگر بطوريکه خود را ميگذارد.
 موارد ودر کبد بردن بين از سببو رسد می آسيب كبدی لهای لوس به يعنی کبدی
 بيشترين از بيماری اين به دچارشدن. ميکند بروز کبد سرطان شکل  به نيز کمی

.رود می شمار به جهان در کبد پيوند سازهای  زمينه  
درمان اصلی هپاتيت سی با کمک انواع اينترفرون بويژه آلفا و نيز داروی 

داروهای ترکيبی ديگری است که عوارض جانبی زيادی هم به ريباويرين ويا 
 همراه دارد.

 

 ويروس هپاتيت سی همزمان به ويروس اچ. املينحگاهی نيزچنين پيش ميايد که 

اين دو ويروس  ينلامحاين صورت يشوند که درم مبتال زني نآی.وی  يا برعکس آ
ن دست و پنجه نرم کنند. سخت ومزم دو ويروس هر درمانميبايست با   

 

در  يروسهاونکته مهم ديگر اينست که تاکنون واکسنی برای پيشگيری اين 
ست يافته دسترس نيست ولی در اين مورد کاوشگران به نتايج بسی چشمگيری د

ن موفق خواهند شد.آينده ای بسيار نزديک به توليد آاند که انتظار ميرود در  
 

     HPV - Infektion (Feigwarzen) – تناسلی(جنسی  های زگيل(  
 

 .هستند جنسی رابطه طريق از شونده منتقل بيماريهای انواع ترين شايع از يکی
آلوده. افراد با کاندوم از استفاده بدون جنسی روابط داشتن  

  
  :بيماری علت
انسانی پاپيلومای ويروس تناسلی های زگيل علت ، بدن در ها زگيل ساير نظير   

HPV ديگر برخی و تناسلی زگيل سبب ويروس اين انواع از بعضی.باشد می 
شوند. می رحم دهانه سرطان سبب  

: بيماری عالئم    
 و مقعد زناحيهوني واژن داخلی های ديواره روی توانند می تناسلی های زگيل
 تناسلی آلت نوک در که است ممکن درآقايان،. کنند رشد رحم دهانه روی و واژن

 و دهان در همچنين ها زگيل اين. کنند رشد مقعد نيز و نآ بدنه طول در يا و
اند. شده يافت اند، داشته آلوده فرد با دهانی جنسی رابطه افراديکه گلوی  

 

: بيماری های نشانه          
.تناسلی ناحيه در رنگ خاکستری کوچک تورم      

   . اند کرده پيدا کلمی گل حالت که هم کنار در زگيل فراوانی تعداد  
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تناسلی ناحيه در ناراحتی احساس يا و خارش .     
 
 

  :بيماری عوارض
.باشند می مرد تناسلی آلت و مقعد رحم، دهانه سرطان  

افرادی که حامل اين ويروس هستند برای پيشگيری از اين سرطانها ميبايست 
 سالی يکبار برای معاينه به پزشک مراجعه کنند.

 

   :درمان پيشگيری و راههای 
ازاين ويروس، واکسينه شدن بوسيله پزشک وهمچنين استفاده از  يشگيریپ برای

 سوزاندن ويا کردن منجمد آن،  راههای درمانکاندم هنگام آميزش جنسی ميباشد. 
       د.ميباش کرم از استفاده ويا کردن جراحی ليزری،

  

Tripper (Gonorrhö) – سوزاک 
 

 شود. يق آميزش جنسی منتقل میهای باکتريايی است که از طر يکی از بيماری
از آلت  زرد رنگ سوزش ادرار و خروج ترشحات چرکی درمردانن  آ عاليم

است. اما در زنان ممکن است خود را به صورت ترشحات واژنی يا دردهای 
برای پيشگيری اين باکتری عفونی به دهان وحلق نيزانتقال ميابد.  لگنی نشان دهد.

بيوتيکی ضروری  گسترش بيماری درمان آنتی از بروز عوارض و جلوگيری از
 است.

 

Syphilis – ليسسيف  
 

های آميزشی)  ليس يک بيماری باکتريايی است و در دو شکل جنسی (بيماریسيف
يابد. اين بيماری در اثر تماس مستقيم با پوست عفونی  و غيرجنسی انتشار می

شود.  وده منتقل میشود. همچنين از مادر به نوزاد و از طريق خون آل منتقل می
تواند سبب زمينگير شدن افراد يا مرگ  اين بيماری در صورت درمان نشدن می

 آنها شود. 
 

فليس خود مراحلی دارد. اول زخم روی آلت تناسلی است که به يعوارض س
روز بعد از ابتالء ظاهر می شود که دانه سرخ رنگی است و کم  20تا  10فاصله 

 لنفاوی دغد ورم ندارد بر خالف سوزاک.جراحت  کم بزرگ می شود اما چرک و
  ن هستند.آ عرق شب عالئم  ديگر،بی اشتهايی ،بيحالی ،تب ،ران

 

گاهی هم زخم سيفليس در دهان بروز کرده و لکه های سفيد رنگ روی لب و  
زبان يا حلق پيدا می شود و غده های گردن ورم می کند که اگر معالجه نشود به 

قلبی و  ،د که عوارض سختی از قبيل درد مفاصل و ريویدوره ديگری می رس
درمان آ ن با استفاده طوالنی . دارد به همراه کوری ،مختل کردن سيستم عصبی

. ميگيرد بيوتيک (پنيسلين) انجام ازآنتی  
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Chlamydien – کالميديا 
 

ان اگر که درم بيماریباکتريايی است. اين  ميزشیآکالميديا رايج ترين بيماری 
کالميديا باعث  نشود می تواند باعث مشکالت جدی در مراحل بعدی زندگی شود.

رحم در زنان می شود. مجرای خروج مثانه، مقعد و چشمان در هم زن و  عفونت
نقاط هم مرد می توانند به اين بيماری مبتال شوند. برخی اوقات کالميديا در ساير 

هم دوام می آورد.بدن مانند گلو، شش ها و   
 

 با رحم، تورم ،واژن بکیآ ايش در ترشحاتعوارض اين عفونت در بانوان، افز
تورم و خارش  .همراه است. درد در هنگام رابطه جنسیو خارش  سوزش

   .دردناک چشمان (اگر که آنها هم مبتال شده باشند)
 

ترشح می شود و ممکن است سفيد يا  لت جنسیآدر مردان، مايعه ای که از 
لباس زير را لک می کند. درد ويا خارش سوزناک هنگام دفع شيری باشد و 

 ادرار. کالميديا در مقعد به سختی عارضه ای از خود نشان می دهد.
 

Candidose – قارچی  عفونتهای  
 

انسانها، بعلت داشتن سيستم ايمنی  سالم بدن پوست های قارچها معموال دراليه  
به اچ ای وی که بعد از مدتی سيستم  خوب مشکلی ايجاد نميکند. اما بيماران مبتال

ايمنی آنها دراثر رشد ويروس ضعيف ميشود. قارچها نيزدر اليه های پوست بدن، 
 مثال دردهان يا آالت جنسی زن و مرد رشد کرده وعفونی ميشوند. 

 سوزش خارش، تناسلی، ناحيه التهاب بو، رنگ، تغيير باعث ترشح افزايش اگر
.بود خواهد طبيعی غير بشود  

 
 اسيدی محيط کند، می زندگی طبيعی طور به کم مقدار به قارچ زنان واژن در

 محيط بودن اسيدی از دليلی به اگر حال. شود می قارچها اين رشد از مانع واژن
 واژن در قارچی عفونت سبب و کرد خواهند بيشتر رشد قارچها شود کاسته واژن

 حاملگی، از جلوگيری قرصهای مصرف بيوتيکها، آنتی از بعضی. شوند می
 نيزازعواملی جنسی، ميزشآ ماهيانه، عادت ون،يزازکورت استفاده قند، بيماری
 باعث درنتيجه و قارچها رشد وافزايش واژن طبيعی محيط تغيير باعث که هستند

شوند. می واژن در عفونت  
 ويژه قارچ ضد موضعی کرمهای از استفاده با معموال و ساده بيماری اين درمان

 با نباشيد، واژينال کرم از استفاده به قادر اگر هم گاهی يا و بانوان تناسلی گاهدست
کنيد. استفاده کتانی های شورت از بهتر است باشد. می پذير درمان دارو خوردن  
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Wie kann man sich vor HIV schützen? –   وی.ای.آچويروس  به ابتال از جلوگيری
 

Safer Sex und Kondome – مو کاند ترمطمئن رابطه جنسی    
 

 کهرفتارکنند  طوری جنسی ميزشآ افراد درهنگام يعنی تر مطمئن جنسی رابطه
خون ويا اثاران از جمله خونريزی ماهانه به بدن  ،مايعات رحم وروده ،اسپرم

 کاندوم از استفاده معنای به اغلب تر ايمن جنسی رابطه .فرد ديگری وارد نشود
.است جنسی رابطه حين  

 ها بنزين پمپ و ها سوپرمارکت گسترها، درا ها، داروخانه از ميتوان را ندمکا 
.کرد تهيه  

 زياد های کاندم از کنيد سعی. دارند بقيه به نسبت بيشتری قطر ها کاندم برخی 
 باشد می شما سايز از تر بزرگ که هايی مکاند از نکنيد. اگر استفاده ضخيم
 بدين است، زياد شما آلت طول اگر. آيند می در تر راحت مسلما کنيد استفاده
 با ها کاندم سايز زيرا کنيد استفاده بزرگ سايز های کاندم از بايد که نيست معنی
 را متفاوت های کاندم. آن بلندی نه است شده گرفته نظر در آن قطر به توجه

. کنيد پيدا را تان مناسب سايز تا کنيد امتحان  
 نزديکی در مثال باشيد داشته سکس است ممکن که دهيد قرار جاهايی در را کاندم
 که نيستيد مجبور صورت اين در. غيره و آشپزخانه، کشو مبل، کنار خواب، تخت

 وسط اين در و آورده بيرون خود کمد از را آن و برويد جنسی آميزش ميان در
 تان جنسی حس حالت از است ممکن همچنين. دهيد دست از را تان جنسی حس
شويد. خارج کاندوم نپوشيدن ستدر صورت در  

 پس هستيم مثبت وی آی اچ دو هر يا همسرم دوستم و من ،اين عقيده که ميگويد
  .کنيم استفاده کاندم از که نيست نيازی ديگر
 ها ديگرعفونت که باشيد داشته توجه اما برسد نظر به منطقی شما فکر اين شايد

ت سالمتی شما را موقعي ،بعالوه دارند که وجود نيز سوزاک يا و فليسيس همانند
و از سوی ديگر چون ويروسهای اچ.ای.وی متفاوت هستند، آميزش  نندبدتر ميک

جنسی بدون کاندم باعث ميشود که اين دو فرد اگر حامل ويروس های متفاوتی 
جديدی به يکديگر منتقل کنند.   باشند، دوباره ويروسهای  

نکه آ قعد ويا دهان بدونم ،ز راه رحم چه ا  ،نآمطمئن به هر شيوه  ميزش جنسیآ
مايعات بدن ويا خون وارد بدن فرد ديگری نشود تنها با پوششی بنام هيچيک از

  کاندم امکان پذير ميباشد. 
 

 از خيلی. شود نمی شما به یآميزش های عفونت انتقال عدم باعث فرد يک شناختن
   نيست معلوم اما نيستم وی آی اچ ويروس حامل کنيم فکر که است ممکن ما

 ويروس اين و داشته نشده جنسی محافظ آميزش يک ايم داده تست که باری آخرين
 که کند فکر باشد مثبت وی آی اچ که ما از يکی حتیيا  . وباشد شده منتقل ما به

است که از کاندوم استفاده نميکند.  مثبت حتما اوهمدوست ويا همسر  
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.داريم را مانخود زندگی مسئوليت ما ی همه  
 

 ديگران از بلکه باشيم خودمان مراقب تنها نه ما که بهترين و زيباترين راه اينست
 به آن انتقال نگران هستيم مثبت وی آی اچ که ما از خيلی. کنيم مراقبت نيز

  خواهيم نمی همچنين هستيم منفی وی آی اچ که ما از خيلی. هستيم ديگران
 و... سوزاک و فليسيس مثل باکتريهايیمانند هپاتيت سی و ديگری   های ويروس

    کنيم. منتقل هستند، مثبت که کسانی ويژهب ديگران به را
 

 آن هوای يا و سوراخ را آنها نبايد و هستند ظريف آنها بندی بسته و کاندم: کاندم 
  برساند آسيب ها کاندم به است ممکن شديد فشار يا و سرما کنيم. گرما، خارج را

کنيد. دارند استفاده   "CE"  يا "dlf" عالمتهای که مطمئن های کاندم از   
 

 تاريخ که هايی کاندوم از. دارد وجود مصرف تاريخ ها کاندم روی بر معموال   
نکنيد. استفاده است اتمام ونيز بدون تاريخ به نزديک يا و است گذشته مصرفشان  

 پاره را آن گردي دست با و بگيريد را آن دستتان يک با کاندم کردن باز برای
 به که است ممکن چون نکنيد استفاده آن کردن باز برای دندان از هيچگاه. کنيد

.باشد داشته هوا بايد کاندم پاکت سيبی برسانيم.آکاندم   
3باشد. داشته مشکلی است ممکن چون نکنيد استفاده آن از نداشت هوا کاندمی اگر  

  

Was ist Harm Reduction? – خسارت و انزي ميزان کردن کم   

 

 وتازه استريل که را خود سوزن و سرنگ فقط هستيد اعتياد بيماری دچار اگر
.کنيد کمتر را ويروس انتقال زيان و خطر ميزان بدينسان تا کنيد استفاده باشد  

 کمک های دفتر يا و داروخانه از ميتوانيد را وتازه استريل سوزن و سرنگ
.کنيد تهيه وی.یآ .چا بيماران به رسانی  

کوکايين و  مانند ،بعضی از مواد مخدرمصرف نکته مهم ديگراينستکه برای 
نجا که آهرويين از لوله های نازکی برای کشيدن به بينی استفاده ميشود. از 

اينگونه مواد مخدر موجب زخمهای کوچکی در پوست و مخاط  درون بينی 
.اخل لوله انتقال دادی وی را به دآميتوان ويروسهايی مانند هپاتيت و اچ  ،ميشوند  

 

اين  ،نندستفاده کالوده به ويروس آزمانی که فرد يا اافراد ديگری از اين لوله  
بد. پس به همين سبب بايد يا بطور زنجيره ای انتقال می نيز آنها بهويروسها 

ف کند تا ميزان زيان توجه داشت که هر فرد از لوله ی خود بطور جداگانه مصر
را کاهش داد.ه ديگران به خود و همچنين ب  

 
Das Leben mit HIV/AIDS – ايدز و وی.یآ.اچ با زندگی    

 

زندگی با يک پديده ی جدی، و يک بيماری در واقع کشنده، می تواند به شدت 
درهفته ها و ماههای اول دچار  املينحهراس انگيزو سخت باشد. بسياری از اين 
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دست دادن اعتماد بنفس شده  سردرگمی، احساس گناه و خود کم بينی ويا از
ودچار افسردگی ميشوند. بعضی اوقات تنها ماندن با اين فشارهای روحی گسترده 

مبتاليان دست به خودکشی می زنند. همواره با گذشت سالهای درازهنوزهم 
هراس، تعصب و شناخت اشتباه و عدم دانش درست در جامعه در مورد اچ آی 

ممکن است توسط نزديک  ويروس اچ آی وی وی/ايدز وجود دارد. افراد حامل
.ترين افراد به آنها مورد تهمت و دشمنی و قرار گيرند  

آنها ممکن است که کار و يا خانه شان را در نتيجه ی برخورد بد کارفرما ويا  
همکاران نسبت به اچ آی وی /ايدز نيز از دست بدهند و ازفعاليتهای اجتماعی 

.اجتناب کنند  
ازسوی پزشکان اين افرادده است که بدست آمده ديده شگزارشهای  همچنين با      

پوست شديدا مورد  ،جمله دندانپزشکان و دکترهاینيزهنگام درمانهای متفاوتی از
تبعيض واقع قرار گرفته اند. بدين شيوه که بعضی پزشکان، بيمارانشان را برای 

کلنيک ها فرستاده اند ويا به اين درمانهای جزيی به بهانه ها يی به بيمارستانها و  
ده شده تا درازمدتی وقت دارساعات پايانی مطبها و با انتظاربرای درمان، د فرادا

.جداگانه درمان شوندبطور  
 

می شود معموال  دادههايی که به افراد اچ آی وی/ايدز در جامعه  وتوهين تهمت
يگران در ميان نگذارند. دليل می شود که اين افراد وضعيت سالمت خود را با د
نتقال اديگران نيز  به داشتن رابطه ی جنسی در حالی که می دانند ممکن است

راحت نيست. بعضيها ترس ازتنها ماندن، از دست دادن همسر، فرزند نيز هندد
.ويا خواهرو برادر،همسايه و دوستانشان ونيزبيماری و مرگ هراسانند   

ی وی آتوانند با استفاده از داروهای ضد اچ ، امروزه ميافراد حامل اچ آی وی
تغييراتی درزندگی شان ايجاد کنند که به وضعيت جسمی شان کمک کند. آنها 

 ميتوانند به تحصيل و يا به کار کردن بپردازند.
 

Das Leben mit HIV in Deutschland – لمانآ در وی ای اچ با زندگی  
 

لمانی حق کار، آد ساير شهروندان لمان ماننآی وی مقيم آبه اچ  املحاشخاص 
بيماريهای حاد اپورتونيستی تدريس، بيمه ودرمان و مسکن وحتی در شرايط 

کردن نداشته ويا معلول  ايدزکه توانايی کار  ی وی بهآاچ  ويروس ناشی از
 ميباشند از حقوق بازنشستگی و يا حقوق بيکاری برخوردار هستند.

 

يباشند معموال با تائيد پزشک از سوی اداره بيمارانی که قادر به کار کردن نم
کاربه اداره سوسيال معرفی شده و تحت حمايت اين سازمان برای هزينه امرار 

.معاش و حق بيمه و درمان قرار ميگيرند  
 

به  ای که ازسوی اداره سوسيالبرحقوق اوليه ماهيانه تائين شده عالوه  فرادااين 
درصد بيشتراز کل حقوق  20يا  10بلغی بين م ،کليه افراد بيکارتعلق ميگيرد
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ميباشند.شان نيزبرخوردارماهيانه برای تغذيه بهتربرحسب نيازمنديهای سالمتی   
 

فه و حوله و... برای تهيه کاندوم و لوازم بهداشتی از جمله کرم يا مال نهاآهمچنين 
ه شستشوی بيش از اشخاص سالم عرق ميکنند و يا ب دگاننامبرنکه يبدليل ا 

خصوص برای پوست بدنشان بيشتری نيازداشته و يا کرم و لوسيون های م
ن شده ای ماهيانه مبلغ تائي ،پزشک تائيد با وميتوانند با تقاضای کتبی  ند،نيازمند

  ازاداره سوسيال دريافت کنند.  )بهداشتاداره زيرنظر(
 

دارای  د و نيزتوانايی کار کردن ندارن ايدز به علت بيماری اشخاصی کهضمنا 
اين کارت برای افراديست  ،عالمت گ دارنددرصد و 100درجه کارت معلولی با 

به  بيماراند اين پديده  برای که در هنگام راه رفتن مشکل دارند ميباشد که ميتوان
درصد  17اين اشخاص همچنين  ايدز نيز صدق کند. که دراين صورت به 
. کنند ادهتا از وسايل نقليه استف ميگيردبيشترازکل حقوق ماهيانه سوسيالی تعلق   

 

و افغانی و  لمان برای هموطنان ايرانیآحقوق های قضايی درو برای حق اقامت
امت مشخصی ت اقی وی بوده و هنوز وضعيآويروس اچ  املحفارسی زبانی که 

از جمله حق درمان و  ويژهپناهندگی بسر ميبرند، کمکهای  يتدارند ويا درموقعن
در شرايط حاد وکمکهای  لمان و نيز کمک برای يافتن مسکن،آاقامت در

همکاران بسيارديگری امکان پذيراست که اين عزيزان ميتوانند برای راهنمايی با 
تماس حاصل کنند. من آدرس ايميل تلفن و ويا با هيلفهبرلينا ايدزدر  

 

Kiumars – email: kaspischesmeer@yahoo.de –  Tel.: 01577/1380092 
 
 

Das FELIX Pflegeteam – فليکس پرستاری تيم  
(ambulante Versorgung für Menschen mit HIV und AIDS-Erkrankungen) 

 

 سی هپاتيت يا و ايدز بيماران از ونگهداری مراقبت برای است درمانگاهی
 اين در. نيازمندند درمانی روان به که افرادی وهمچنين)  معلول ويا عالج سخت(

 نياز، درصورت  بيماران به که ميباشد موجود ی کارآموخته پرستاران  درمانگاه
 روزمره کارهای به اينها بر عالوه. ميشود مراقبت نهاآ از هايشان خانه در حتی
 درمانی تيم اين. ميشود رسيدگی نيز بيماران غذای ی تهيه و خريد ازجمله خانه

 های بيمه و سوسيال ادارات تائيد مورد که ميشود حمايت ايدزهيلفه برلينا ازسوی
  دارد. قرار نيز دربرلين درمانی

ميباشد. درمانی بيمه  داشتن با برلين مقيم شهروندان برای فليکس درمانی تيم  
 
Pflegeteam gGmbH 
Wiesenstraße 16  
13357 Berlin-Mitte    
Telefon: 030/6918033 
Büro- und Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 - 16.00 Uhr 
http://www.hiv-ggmbh.de 

mailto:kaspischesmeer@yahoo.de
http://www.hiv-ggmbh.de/
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Medizinische Betreuung für geduldete oder abgelehnte Asylbewerber 

اند که حکم خروج از کشور دريافت کرده پناهجويانی  مواظبت های پزشکی برای 
.اند حمل) دريافت کردهت  – Duldung) هايی که حکم و آن  

 
دولت آلمان از اگر پناهندگی يا اقامت شما مورد قبول دولت آلمان قرار نگرفته و   

يا اين که به طورموقت به شما  خودتان را کردهشما تقاضای بازگشت به کشور
ر در اين شما به خودی خود اجازه کا جازه ماندن در خاک آلمان را داده استا

  کشوررا نداريد و بيمه (درمانی) نيزنيستيد!
 در اين صورت دولت هزينهٴ درمان شما را ميپردازد.

 

برابر با قانون عملکرد متقاضياِن پناهندگی(پناه جويان)شما حق درمان بيماريهای 
  اقامت بدونباردار  زناننيزداريد.  لجات دوران بارداری رامعا  و تمامی خود

يا دولدونگ  ی يک مدت معينی قبل و بعد از زايمان اقامت تحملمعموال برا
 در  که داريد را بيماريهايی درمان حق و اجازه شما گذشته اين از دريافت ميکنند.

  .هپاتيت ايدزويا: مانند باشد داشته وجود خطرمرگ ها آن درمان عدم صورت
  .کنيد زيررجوع ایه آدرس همياری ارگانهای به ميتوانيدبيماريها  درمان برای

 
 
 
Infos zum Thema Migration & Asyl:  www.asyl.net 
Hilfe für Flüchtlinge:  www.proasyl.de 
Flüchtlingsberatungsstellen:  www.igfm.de 
Migrationsberatungsstellen:  http://webgis.bamf.de 

 
 
 

Medizinische Betreuung für Illegalisierte 
! ندارند پاسپورت اقامت، مدرک که انسانهايی مواظبت های پزشکی برای  

 
  . کنيد بيمه خود را نميتوانيد ،آلمان بدون داشتن اقامت زندگی ميکنيداگرشما در

 ،تحمل مانند پناهجويی وامابا داشتن شرايطی  شويد. بهره مندمزايای آن و از
. شويد برخوردار امکانات اينگونه از جويان پناه کرد عمل قانون پايه بر ميتوانيد  

 
 

www.medibuero.de 
 

  را درمانی بيمه و اقامت بدون افراد ،هجويانفتر کمک رسانی پزشکی به پناد
باشند داشته درمان و پزشک به نياز که زمانی درهر رايگان، و نشان و نامبی   

 به پزشکان و متخصصين مربوط به بيماری شان معرفی ميکند.
        

http://www.asyl.net/
http://www.proasyl.de/
http://www.igfm.de/
http://webgis.bamf.de/
http://www.medibuero.de/
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Gneisenaustr. 2a, Hinterhof, 3. Aufgang, 2. Stock 
10961 Berlin-Kreuzberg 
U-Bahnhof Mehringdamm, U6 / U7 
Telefon: 030/6946746 
montags & donnerstags, von 16:30 Uhr – 18:30 Uhr 

 
www.malteser-migranten-medizin.de 

  

ی پزشکانی وجود دارند که شما را گمنام، رايگان و بدون نياز به نام و نشان 
های پزشکی پيدا کنيد يا  شمارا درمان ميکنند، هنگامی که شما نياز به ضرورت

 اينکه  آبستن  باشيد. 
 

اما چنانچه  دچار آسيب ديدگيهای شديد جسمی (مانند تصادف) شديد، بی گمان 
کنند. منتقل بيمارستان به را شما بگذاريد اينکه يا رسانده خود را به بيمارستان  

 ی مزمن داريد و همواره نياز به دارو و مراقبت های پزشکیاگر شما بيمار  
های  مراقبت ها دشوار خواهد بود و هزينهداريد، دسترسی به اين دارو ها و

 درمان را خودبه تنهايی پرداخت خواهيد کرد. 
 

ها و راهيابی برای درمان، بی گمان به  پس برای جلو گيری يا کاستن اين هزينه
2.همياری کننده و يا اداره های بهداشت مراجعه کنيدارگان ها ونهاد های   

 

 

Malteser Migranten Medizin Berlin 
Aachener Str. 12 
10713 Berlin-Wilmersdorf 
Telefon: 030/82722600 
Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs & freitags von 9 - 15 Uhr 
 

Notfallbehandlung im Krankenhaus – انبيمارست  
 

برای درمان بيماريها در بيمارستان، دکتر شما ميبايست تصميم بستری شدن شما 
آن را ابالغ کند. در اين صورت مدارک زير را با خود   را بگيرد و دستور کتبی

   به بيمارستان همراه ببريد.
کارت بيمه درمانی  - 
 -     دستور کتبی بستری از دکتر 
کارت شناسايی يا پاسپورت  - 

چنانچه نياز به کمکهای اوليه پيدا کرديد يا اين که دچار آسيب ديده گيهای اما 
شديد؛ ميتوانيد بی درنگ و بدون پزشک به بيمارستان مراجعه کنيد.  جسمی  

اگردراثر بيماريها و درد شديد قدرت حرکت و رفتن به بيمارستان را نداريد، 
تماس  ١١٢با تلفن   یميبايست يا خودتان يا يک نفر ديگر با ضرورتهای پزشک

مبوالنس به بيمارستان انتقال دهند. در بيشتر بيمارستانها آبگيريد تا شما را با 
2به زبانهای ديگر نيز صحبت ميکنند.  پرسنل آنجا گذشته از زبان آلمانی  

http://www.malteser-migranten-medizin.de/


19 

Aufenthaltsrecht für HIV-infizierte und AIDS-kranke Menschen 
  وی آی اچ ويروس به املينح برای اقامت اجازه دريافت برای الزم اقدامات

 

 راه دو ميتوان ميکنند مهاجرت آلمان به که وی آی اچ ويروس به املينح برای 
. گرفت نظر در اقامت اجازه دريافت برای را حل  

 

 می آن طبق که است، اقامت قانون هفت بند شصت، ماده از استفاده راه اولين
 به مهاجرين بازگرداندن از مانع درمان حق از هاستفاد بودن الزامی بعلت توان

 طبق که اقامت قانون سه بند پنج، و بيست ماده از استفاده با و. گشت کشورشان
يافت. دست کشور اين در اقامت ی اجازه به اجتماعی داليل به توان می آن  

 

 امکان و توانايی مهاجراز بيماریدرمان  پيچيدگی بدليل که وقتی دوم، راه و
 دشوار کشورش به مهاجر بازگرداندن دليل همين به و نباشد، رخوردارب مسافرت

.باشد غيرممکن و  
 اقامت از تواند می اقامت قانون آ بند شصت، ماده طبق طريق بدين بيمار مهاجر
  شده ذکر بداليل او بازگرداندن که زيرا گردد، برخوردار دولدونگ بنام مدارا
 توان می قانونی ماده اين از استفاده برای داليل از ديگر يکی.  باشد نمی ممکن

نيست. مهيا مهاجر کشور در معالجه امکانات که باشد آن   
 موارد عالی يسونکم به اضطراری موارد در ميتوان شده، ذکر امکانات از غير

 شخصی، يا و اجتماعی دشوار شرايط گرفتن درنظر با و کرد، مراجعه دشوار
 آ بند سه، و بيست ماده طبق ارگان اين ريقط از اقامت اجازه دريافت امکان
دارد. وجود نيز اقامت قانون  

 
 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und Gesundheit für Migranten 
)ت حقوق مساوری در بهداشت و درمانآگ گ (قانون رعاي  

 

برخوردارند، بدون فرق   همه شهروندان آلمان از حق خدمات بهداشتی و درمانی
ادن بين شهروندان و زمينه مهاجرت.نه  

شما نيز از هر گونه حقوق در دريافت اطالعات، پيشگيری از بيماری، درمان و 
 تامين بهداشتی و پزشکی برخوردار هستيد.

 قانون رعايت حقوق مساوی در بهداشت و درمان يعنی:
ن پيش گيری و مقابله با هرگونه تبعيض در مورد مليت، عقيده دينی، جنسيت، س

 و يا تمايالت جنسی. بنابراين همه ی شهروندان آلمان از حقوق مساوی

 با همبستگی - ناسيونيواکس و سالمتی حقوق -بشر حقوق :مانند. برخوردارند
 تحصيل حق و کودکستان به ورود حق - وی آی اچ ويروس به املينح بيماران

  .کودکان ديگر کنار در وی آی اچ ويروس به  املح کودکان برای
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Armut und Gesundheit – سالمتی و فقر  
 

مهاجرين در بيشتر موارد از خدمات بهداشتی کمتری برخوردار هستند تا 
شهروندان بومی، و دليل آن موانع فرهنگی، کمبود شناخت حقوق اجتماعی و 

 بدليل همچنين.به خدمات پزشکی را  دشوار می کندزبان است که دسترسی 
 دارو ی تهيه و پزشک به مراجعه شهروندان از اریبسي برای مالی، نيازمندی

  .باشد می دشوار ها واکسن يا و ها آزمايش و گران های
 

Einwanderung und Gesundheitspolitik – سياست درمانی و مهاجرت 
 

پرسشهای زيادی در مورد حقوق قانونی و مالی وجود دارند. بعنوان مثال، شرايط 
امت برخوردار نيست، و به ويروس اچ آی وی شخصی که از اجازه قانونی اق

مبتال است، چگونه می باشد؟ آيا اين شخص می تواند از خدمات درمان و آزمايش 
برخوردار شود؟ برای ميهمانان بازديدکننده امکان معالجه در بيمارستان در 

خدمات اضطراری مانند مشاروه ی تلفنتماس (شرايط اضطراری موجود است 
2 .ميباشد )19411رسانی ايدز برلين برای همگان  ايدز، و يا کمک  

 
HIV-positiv und allein sein – تنها؟ و مثبت وی آی اچ  

 

.بيايند کنار وی آی اچ آزمايش مثبت نتيجه با نسانهاا که بسياردشواراست معموال   
 زندگی درمورد بيشتری اطالعات خواهند می مثبت وی آی اچ املينحاز بسياری

.کنند تجربه تبادل مثبت، وی آی اچ بيماران با و آورند بدست را سويرو اين با  
 
Selbsthilfegruppen/Aktivitäten   فعاليتهای دسته جمعی و گروه های همياری–  

 
BeKAM-Lunch, Schwimmgruppe (Positeidon), Bowlinggruppe, Yoga für Frauen, etc. 

 
های همياری فراوانی، از جمله گروه  گروه ،روندان با زمينه ی مهاجریشهبرای 
ب ک ا م  نام اين گروه  که از کمکرسانی ايدز برلين حمايت ميشود یهميارهای 

 می باشد. 
 

 
ام، برای مهاجرين   ک ب همياری  مشخصات کامل گروه  

 
BeKAM-Lunch 
jeden 2. Samstag im Monat ab 15:00 Uhr 
Anmeldung und Ansprechpartner: Jens Ahrens, Telefon: 030/885640-24 
 

های مختلف، که بين آنها  گروهی است آزاد و متشکل از افراد با مليت - ب ک ا م
.هستند گاهی همراه فاميل و يا دوستانشان مبتاليان به ويروس اچ آی وی نيز  

مراجعه کنندگان در نشست های ماهانه در کنار صرف غذا به گفتگو و مشاوره 
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 دسته و برنامه های تفريحیپرداخته  لی، و مسائل درمانیدر مورد مشکالت ما
برگزار ميگردند.اين نشست ها در دومين شنبه ی هر ماه در .دارند زيادی جمعی  

 

گروه  ا، که بدشرکت دارفارسی زبان نيز  ا م مشاوردر گروه همياری ب ک 
را در مسائل  وفارسی زبانها د و ايرانيانمی کن یکارهمبرلين  درکمکرسانی ايدز

 ه وشکی و مراجعه به اداره های مربوطدمات مشاوره پزاجتماعی، حقوقی، خ
.دبيمارستان و دفاتر پزشکی ياری می کن  

 عالقمندان درصورت نيازبه راهنمايی و مشاوره و همچنين شرکت درگروه 
تماس حاصل زيردرس آايميل ک ام وشنا ميتوانند با شماره تلفن و ب همياری

  .موجوداست برای استفاده بانوان یبرا يوگا گروه يک و بولينگ، گروه يک .کنند
 
 

Kiumars – email: kaspischesmeer@yahoo.de –  Tel.: 01577/1380092 
 
 

 16:00تا  14:45 که هر سه شنبه از ساعت گروه شنای پزيتايدون ،اينبرعالوه  
ميباشد: همگان در منطقه شارلوتنبورگ برلين در اختيار  

 
Positeidon Schwimmgruppe 
dienstags 14:45 - 16:00 Uhr 
Stadtbad Charlottenburg 
U-Bhf. Deutscher Oper (U2) 
U-Bhf. Richard-Wagner Platz (U7) 
Telefon: 030/2137868, Klaus Wittke 
 
 
 
Anlaufstellen für Menschen mit HIV/AIDS in Berlin: 

  .دربرلين ،ايدز،هپاتيت ،مثبت وی آی اچ به رسانی کمک ورهمراکز ومشا آدرس
 
Berliner AIDS-Hilfe e.V. Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Kurfürstenstraße 130 Wilhelmstr. 138 
10785 Berlin 10963 Berlin 
Tel.: 030/88 56 40 – 0 Tel: 030/69 00 87-0 
www.berlin-aidshilfe.de www.aidshilfe.de 
 
 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist eine unabhängige Anlaufstelle für  
Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. 
 

به  هنگام رخداد هرگونه تبعيضدر .شدبرای همه انسانها ميبا - ه ضد تبعيضادار
با  بيماری و....ميتوانيد برای حمايت از خويش يت،مليت ويا جنس ازجمله ،هردليل
تبعيضی  برای مشاورت يا شکايت هميشه کمک و راهنمايی بگيريد. زير آدرس

.کنيد تهيه خود رخداد از مدارکی يا و شواهد مکان، زمان،که به شما روايت شده   
به هرفرد  تبعيض گونههر  د تبعيض به همه توصيه ميکند هنگام وقوعاداره ض 

mailto:kaspischesmeer@yahoo.de
http://www.berlin-aidshilfe.de/
http://www.aidshilfe.de/
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چشمان خود  و کرده گذشت نبايد فرد ديگری حقوق انسانی خويش يا از ،وهر جا
.اقدام سازنده کرد تبعيضضد ازيکديگر بر پشتيبانیبا بلکه ميبايست  ،را بست    

 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Glinkastr. 24  
10117 Berlin 
Tel: 030/18555-1865 
Montag – Freitag, 09:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr 
www.antidiskriminierungsstelle.de 
 

**********************************************************************************************  
 
Seit 1989 versorgt ZIK HIV-Infizierte und AIDS-kranke Menschen mit Wohnungen. 
 

 وايدز، ی.وی مثبتآ اچ. املينحرای مسکن يابی بمواقع دشوار برای همياری در
هپاتيت سیو  

ZIK – Zuhause im Kiez gGmbH  
Perleberger Straße 27  
10559 Berlin 
Tel: 030/398960-0 
www.zik-ggmbh.de 
 
********************************************************************************************** 

 
سی وهپاتيت وايدز وی. یآ. اچ درمان برای پزشکان برخی درسآ   
 

 
Arbeitskreis AIDS niedergelassener Ärzte Berlin e.V. (Adressen) 
www.ak-aids-berlin.de/mitglieder 
 
 
 
Adressen von HIV-Schwerpunktpraxen in Berlin 
http://deutschland.hiv-facts.net/downloads/hivschwerpunktpraxen.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
http://www.zik-ggmbh.de/index.php?id=start1
http://www.ak-aids-berlin.de/mitglieder
http://deutschland.hiv-facts.net/downloads/hivschwerpunktpraxen.pdf
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 يک چارچوبدر  برلين، در ايدز کمکرسانی سازمان از پشتيبانی با دفترچهاين 
 وی آميزشپيشگيری از بيماريهای  در پيوند مثابه به )مشاور مهاجرين( پرژوه

 1391.04.11 درتاريخ پاتيت سیه ،ی ویآاچ  نيز ويروسهای و ،آميزشی غير
های نوشته از استفاده وبا الهی سراج کيومرث با کوشش )2012 جوالی اول(  
     .است شده گردآوری ها"پيوند"و  شيسمينارهاو آموزشی دوره 

  با مهر کيومرث  
 
 
Diese Broschüre wurde am 01.07.2012 im Rahmen des Projekts "Migrant/innen 
als Multiplikator/innen für HIV/STI-Prävention" (MuMM) der Berliner Aids-Hilfe 
e.V. von Kiumars Seraj Elahy mit nachfolgend genannten Quellen und mit Hilfe 
der Unterlagen der Multiplikatorenschulung zusammengestellt. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Quellen: 

1) www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/aids/2005/11/30/14300.html 
2) Broschüre: "Deine Gesundheit, Deine Rechte" (Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
3) www.aidshilfe.de/de/leben-mit-hiv/recht/sozialrecht 
4) Piktogramme im Titel mit freundlicher Genehmigung der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung: www.bzga.de 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

گونه تغييردرمحتوای اين بروشور، بجز کيومرث سراج الهی گردآورندههر    
.                            ممنوع و حق چاپ محفوظ ميباشد ونويسنده آن  

 
Am Layout und Inhalt der Broschüre dürfen ohne schriftliche Genehmigung des 
Erstellers keine Veränderungen vorgenommen werden. 
Eine Vervielfältigung dieser Broschüre bedarf ebenso einer schriftlichen 
Genehmigung. 

Kontakt: kaspischesmeer@yahoo.de                             :آدرس برای تماس
             

 
 
 

http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/aids/2005/11/30/14300.html
http://www.aidshilfe.de/de/leben-mit-hiv/recht/sozialrecht


 راهنمای  شما و حقوق شما تندرستی
Wegweiser für Ihre Gesundheit und Ihre Rechte 

 
 

 
 
 

 
 

و... هپاتيت سیايدز،اچ.ای.وی،  
HIV/AIDS, HCV,... 

 

 

 

 

 
 بهداشت زمينه در بسياری های وآدرس ها راهنمايی حاوی دفترچه اين

 وهمچنين آلمان ساکن گرامی هموطنان تمامی برای تندرستی، و
 دراين نامعينی اقامت وضيعت با تاکنون که وافغانی ايرانی مهاجرين

 آميزشی بيماريهای درمان ويا معاينه پيشگيری، جهت بسرميبرند کشور
.است شده تهيه سی هپاتيتو وی.آی.اچ ويروس حاملين وغيرآميزشی،  

 
 افراد به ويروسها اين ناقلين و حاملين پيشگيری به مربوط دوم بخش
.ميباشد نوزادانشان به بانوان زايمان و بارداری زمان در بويژه ديگر،  

 
 از آلمانکشور در واجتماعی انسانی حقوق شامل آن ديگر بخشهای 

 برای معاش امرار وهزينه تحصيل کار، درمان، اقامت، حق جمله
.ميشود آنها پيشرفته بيماريهای از ناشی معلول، يا و بيکار اشخاص  


