מרכז א"ת

מרכז ייעוצ והכוונה בנושאי הריונ ומחלות מינ
א"ת הינו מרכז ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריונ ובדיקות
אולטרא אונד ,ניתנימ מידע והכוונה בקשר לגילוי מחלות מינ
ולטיפול בהנ ומוצעימ תמיכה וייעוצ בנושאימ אלה ואחרימ.
אנו מ פקימ:
• שרותי ייעוצ מקצועיימ ,ודיימ ואישיימ
• הרצאות וה ברה על מחלות מינ ומניעתנ בפני תלמידי
בתי פר וקבוצות נשימ או גברימ לפי הזמנה
• ייעוצ ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינמ דיקרטיימ.

לקבלת פרטימ נופימ באופנ דיקרטי:

04-8102479
www.hope4u.co.il

איידס

דברימ שלא ידעת!

מה זה איידס?

ימפטומימ

• איבוד משקל מהיר
• שיעול יבש
או הזעה מוגברת בלילה
ימ חוזרימ ונשנימ של חומ
• מקר
ות קיצונית ולא מו ברת
• עייפ
פה בבתי השחי ,מפשעה
• יחות של בלוטות הלימ
נפ
או הצוואר
שול שנמשכ יותר משבוע
• של
על הלשונ ,בפה או בגרונ
• קודות לבנות או פצעימ
נ
קת ריאות חוזרת ונשנית
• דל
רודימ או גולימ על העור
• תמימ אדומימ ,חומימ ,ו
כ
מתחתיו ,או בתוכ הפה
או
רעות נוירולוגיות אחרות
• בעיות זיכרונ ,דיכאונ והפ
המ אינ כל ימפטומימ
שויימ להיות מקרימ שב
ע

 AIDSהנ ראשי התיבות באנגלית של "ת מונת כשל
Acquired
)Immunodeﬁciency
נרכש"
חי וני
 .(Syndromeמדובר במחלה קשה של מערכת החי ונ
שנגרמת מהווירו HIV (Human Immunodeﬁciency
 – Virusוירו שגורמ לכשל חי וני באדמ(.
אייד  ,המצב שבו המערכת החי ונית קור ת ,הוא השלב
ה ופי במחלה הנגרמת מהווירו הנ"ל .אפילו ללא טיפול
רפואי ,יכולות לחלופ שנימ עד שאדמ שנדבק בווירו HIV
)נשא( יגיע לשלב זה שבו המחלה מתפרצת .אדמ שחולה
באייד הוא בעל מערכת חי ונית שנחלשה בגלל הווירו
עד שהיא מתקשה להילחמ בזיהומימ.

איכ נדבקימ?
 HIVהוא וירו שנמצא בעיקר בדמ ובנוזלי הזרע והנרתיק של האדמ
הנגוע .הוא מועבר על ידי מגע ישיר בינ נוזלי הגופ:
ביח י מינ )אנאלי ,וגינאלי או אוראלי( עמ אדמ שנושא את
הנגיפ בגופו.
בשימוש במחטימ ומזרקימ משומשימ ,נגועימ בדמ שמכיל
את הנגיפ.
בהיחשפות העובר או התינוק לווירו  HIVלפני הליד,
במהלכה ,או ביניקה.
האייד מועבר גמ
דרכ דמ נגוע בנגיפ.

אייד :תקציר עובדות

וירו האייד ) (HIVהוא הווירו היחיד שתוקפ את המערכת החי ונית.
אנשימ לא מתימ ישירות מאייד  HIV /אלא ממחלות אחרות
שתוקפות אותמ מפני שהנגיפ שהמ נושאימ החליש את המערכת
החי ונית שלהמ.
רבע מנשאי האייד בארצות הברית לא יודעימ שהמ נושאימ את המחלה.
רק הימנעות מיחי מינ עד שמתחתנימ עמ בנ  /בת זוג
בריאימ מפקת  100%הגנה נגד הידבקות באייד.

מה עוד חשוב שאדע?

הווירו לא מועבר במגע בפעילויות יומ יומיות כגונ:
•
•
•

מגע עמ מושב א לה
שתייה מברזייה
שימוש בידית הדלת,
בכלימ כו ות

•
•
•
•

לחיצת ידיימ
חיבוק או נשיקה על הלחי
עקיצת יתושימ
אוכל או חיות מחמד

לפרטימ נופימ:

04-8102479

jer29_11@netvision.net.il
לקבלת פרטים נוספים:
www.hope4u.co.il

