اطالعات تکمیلی

پیشگیری از ایدز

www.aids.ch
هر آنچه که باید درباره ایدز و یافتن مراکز
آزمایش و مشاوره بدانید.

آزمایش ایدز

www.drgay.ch
اطالعات و مشاوره برای مردانی که با
مرد رابطه جنسی دارند.
www.lovelife.ch
توصیههای شخصیسازی شده بر اساس
تمایالت جنسی شما.
این بروشور توسط Swiss AIDS Federation
در رابطه با  NAM Aidsmap UKتولید شده است.
توصیه میکنیم که اطالعات مندرج در این بروشور
را با مشاور بھداشتی خود درمیان بگذارید.
کمکهای خیریه شما تعهد ما را مستحکم میکند  -از شما
سپاسگزاریم! نشانی ما:
,Aids-Hilfe Schweiz, Zürich
 ،PC 30-10900-5وبسایت ماspenden.aids.ch :

آزمایش ھای ایدز محرمانھ  ،داوطلبانھ و ارزان ھستند .بستھ بھ نوع
آزمایش ،نتیجھ در عرض  ٠٢دقیقھ تا  ٣روز بھ شما اعالم خواھد شد.

چکاپ ھای عادی بھ شما کمک
می کنند تا مطمئن شوید کھ
سالم ھستید .چکاپ ممکن است
شامل آزمایش ایدز ھم بشود.
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1
شما می توانید با مراجعھ بھ یکی از مراکز
کمک بھ بیماران ایدز ،توسط پزشک
خانوادگی خود ویا در بیمارستان آزمایش
دھید .ھزینھ ی آزمایش ایدز تقریبا ٠۶
فرانک سوییس است.

آزمایش ایدز همیشه محرمانه است :الزم نیست که
اسم خود را بیان کنید و نتایج در اختیار خانواده،
کارفرما یا مقامات دولتی قرار نخواهد گرفت.

3
مشاورهای درباره آزمایش هماهنگ کنید و هر
چیزی را که میخواهید بدانید ،بپرسید.
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4
نتیجھ ی آزمایش خون کھ از دست شما
گرفتھ میشود ،طی  ٣روز و جواب آزمایش
خون از انگشت شما در عرض  ٠٢دقیقھ
اعالم میشود.

5
اگر اخیرأ در یک رابطھ ی پر خطر بوده اید،
مثال بدون کاندوم رابطھ ی جنسی داشتھ اید،
باید مدتی بعد آزمایش را تکرار کنید ،تا کامأل
از نتیجھ مطمئن شوید.

6
 HIVمنفی بھ این معناست کھ شما بھ ویروس
ایدز چکاپ ممکن است شامل آزمایش ایدز ھم
بشود .ایدز مثبت نشانگر ابتالی شما بھ HIV
مبتال نیستید و ویروس ایدز است و شما بھ کمک
و پشتیبانی.

