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در جمهوري اسالمی ایران1393سال دومسه ماهه HIV/AIDSگزارش موارد ثبت شده

1/7/1393بر اساس آمار جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی، تـا تـاریخ       

را %6/11نآنـان را مـردا  %4/88در کشور شناسایی شده اند کـه  HIV/AIDSنفر افراد مبتال به 28663مجموعاً 

نفر از افراد مبتال فوت کـرده انـد.  6016نفر مبتال به ایدز شناسایی شده و 6435دهند. تا کنون زنان تشکیل می

داشـته  سال قرار 25-34گروه سنی آنان مشخص بوده در 1يزمان ابتالکه سن HIVدرصد از مبتالیان به 7/45

دهند. ه خود اختصاص میهاي سنی را بکه باالترین نسبت در بین گروهاند

بـا  تزریـق  ، انـد بـه ترتیـب   تا کنون در کشور به ثبت رسیده1365در بین کل مواردیکه از سال HIVعلل ابتال به 

مـادر بـه کـودك   از انتقال و)درصد9/13(، رابطه جنسی )درصد2/67(مشترك در مصرف کنندگان مواد وسائل 

الزم به ذکر اسـت کـه راه انتقـال    نامشخص مانده است.این گروه از %7/16بوده است. راه انتقال دردرصد) 3/1(

از این موارد مربوط به خون و فرآورده هاي خونی در سال هاي پیش از اجراي سیاست پاالیش صد در صدي 9/0%

خون سالم توسط سازمان انتقال خون می باشد.

برقـراري  درصد،  5/45گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 1392در مقایسه این آمار با مواردیکه ابتال آنان در سال 

درصـد از  8/14را تشـکیل داده اسـت.  در  درصد 9/2، و انتقال از مادر مبتال به کودك درصد8/36روابط جنسی 

هاي خونی فرآوردهموارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتال از راه خون و 

دهند.را زنان تشکیل می%2/29را مردانموارد شناسایی شده در این سال%8/70ضمنا ش نشده استگزار

استذکربهالزم. گرددمیگزارشوآوريجمعابتالسناساسبرسنیالگوي1389سالاز،HIVبهابتالمواردپردازيدادهنظامدربازنگريبهتوجهبا1
.استبودهمبتالیانفعلیسناساسبر1388لساپایانتاالگواینکه



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2533388.4534283.0567794.4مرد

333011.6109317.03395.6زن

2866310064351006016100جمع

* کلیه موارد اعم از مرده یا زنده که وارد مرحله ایدز شده اند.

فوت 

مواردي از ایدز که توسط روش فلوسایتومتري بدست آمده است در این محاسبه منظور شده و در حال تکمیل می باشد. توجه:

جنس
و ایدز HIV  مبتال به *ایدزمبتال به

و ایدز برحسب جنس در ایرانHIVموارد مبتال به
93/7/1تا تاریخ 

مرد
88,4%

زن
11,6%



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-41620.71073.42691.1

5-141210.5812.62020.8
15-24228810.446414.6275210.9
25-341019946.2134942.61154845.7
35-44634828.876924.3711728.2
45-54241110.92929.2270310.7
55-644812.2892.85702.3

به باال 65670.3180.6850.3
22077100316910025246100جمع

نامشخص
جمع کل

سن
جمعزنمرد

درصد)  درصد) 161( 4.8درصد) 3256*( 12.9 11.9 )3417

25333333028663
*درصد موارد نامشخص نسبت به کل موارد.

الگوي سنی بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش می   گردد. الزم به ذکر است  با توجه به بازنگري در نظام داده پردازي موارد ابتال به  HIV، از سال 1389 تذکر:
بر اساس سن فعلی مبتالیان بوده است  . که این الگو تا پایان سال 1388

ابتالبرحسب  جنس و سنHIVموارد مبتال به
93/7/1در ایران تا تاریخ 



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1896198.5162740.822591.520855.0431289.92533388.4مرد

2981.5235859.2218.517045.048310.1333011.6زن

192591003985100246100378100479510028663100جمع
67.213.90.91.316.723868
80.716.71.01.6

**  در سالهاي اخیر هیچ مورد جدید ابتال به اچ آي وي از طریق خون و فراورده هاي خونی گزارش نشده است

جمعنامشخصمادر به کودك
جنس

**خون و فراورده هاي خونیآمیزشیاعتیاد تزریقی

67,2, اعتیاد تزریقی

0,9;خون و فراورده هاي خونی13,9, آمیزشی
1,3, مادر به کودك

16,7, نامشخص

و ایدز برحسب جنس و راه انتقال HIVموارد مبتال به
93/7/1در ایران تا تاریخ 



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-400.000.020.825769.1100.32691.1

5-14100.160.24719.511230.1250.82020.8
15-24179910.255514.45924.530.833711.0275210.9
25-34862448.7166543.26426.600.0119539.11154845.7
35-44522329.5107627.93815.800.078125.6711728.2
45-5417319.841110.7197.900.054117.7270310.7
55-643011.71243.293.700.01374.55702.3

به باال 65350.2200.531.200.0270.9850.3
177231003857100241100372100305310025246100جمع

نامشخص
3985جمع کل

درصد)  درصد) 1536*( 8 36.3 )1742 درصد)  درصد) 128( 3.2 درصد) 5( 2 1.6 )6

از طریق خون و فراورده هاي خونی گزارش نشده است. HIV در  سال هاي اخیر هیچ مورد جدید ابتال به **

بر اساس سن فعلی مبتالیان بوده است. الگوي سنی بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش می گردد. الزم به ذکر است که این الگو تا پایان سال 1388 توجه: با توجه به بازنگري در نظام داده پردازي موارد ابتال به HIV، از سال 1389

سن
مادر به کودك**خون و فراورده هاي خونیآمیزشیاعتیاد تزریقی

479528663 246378

جمع

درصد)  11.9 )3417

نامشخص

*درصد موارد نامشخص نسبت به کل موارد .

19259

و ایدز برحسب  راه انتقال و سنHIVموارد مبتال به 
93/7/1در ایران تا تاریخ 



5 17 22 45 56 61 51 61 31
33

276

876

457 468
554

1538

1773

2372

3062

2351

1960 2031 1973

1724
1658 1695

1560 1491

تعداد موارد


	JELDpublic.pdf (p.1)
	A.pdf (p.2)
	AIDS.pdf (p.3-4)
	AIDS9.pdf (p.5-6)
	AIDS93.pdf (p.7)

