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 در جمهوری اسالمی ایران 1392سال  تابستان  تا پایان HIV/AIDS گزارش موارد ثبت شده

 

 1/7/1392تا تاريخ  جمع آيری شذٌ از داوشگاٌ َای علًم پسشکی ي خذمات بُذاشتی درماوی،بر اساس آمار 

را % 10.7 مردان آوان را% 89.3در كشًر شىاسايی شذٌ اوذ كٍ  HIV/AIDSوفر افراد مبتال بٍ  27041مجمًعاً 

  .وفر از افراد مبتال فًت كردٌ اوذ 5471وفر مبتال بٍ ايذز شىاسايی شذٌ ي  5118 تا كىًن. دَىذ زوان تشکيل می

كٍ باالتريه وسبت در  داشتٍ اوذسال قرار  25-34گريٌ سىی در   زمان ابتالدر  HIVدرطذ از مبتاليان بٍ  9/45

 . دَىذ یَای سىی را بٍ خًد اختظاص م بيه گريٌ

با تسريق ، اوذ بٍ ترتيب تا كىًن در كشًر بٍ ثبت رسيذٌ 1365در بيه كل مًارديکٍ از سال  HIVعلل ابتال بٍ 

دريافت خًن ي فرايردٌ َای  ،(درطذ 7/12)، رابطٍ جىسی (درطذ 1/68)مشترك در مظرف كىىذگان مًاد يسائل 

وامشخض ايه گريٌ از % 1/17 راٌ اوتقال در. بًدٌ است( درطذ 2/1) مادر بٍ كًدكاز اوتقال  ي (درطذ 9/0)خًوی 

 .ماوذٌ است

برقراری  ، درطذ 52گسارش شذٌ است، اعتياد تسريقی  1391در سال در مقايسٍ ايه آمار با مًارديکٍ ابتال آوان 

ارد مًدرطذ از  11.4 در . را تشکيل دادٌ است 4/3 بٍ كًدكمبتال مادر  از اوتقال ي درطذ، 2/33ريابط جىسی 

َای خًوی  َيچ مًرد جذيذ ابتال از راٌ خًن ي فرآيردٌي راٌ اوتقال وامشخض بًدٌ  سالايه  شذٌ در شىاسايی

 . گسارش وشذٌ است

  

                                                           
 
 است كرر بٍ الزم. گردد می گسارش ي آيری جمع ابتال سه اساس بر سىی الگًی 1389 سال از ،HIV بٍ ابتال مًارد پردازی دادٌ وظام در بازوگری بٍ تًجٍ با 

 .است بًدٌ مبتاليان فعلی سه اساس بر 1388 سال پايان تا الگً ايه كٍ
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فوت 
جنس

مبتال به *ايدزمبتال به  HIV و ايدز

و ايدز برحسب جنس در ايران  HIVموارد مبتال به
  92/7/1تا تاريخ 

 * كليه موارد اعم از مرده يا زنده كه وارد مرحله اچ آي وي پيشرفته يا ايدز شده اند .

توجه: مواردي از ايدز كه توسط روش فلوسايتومتري بدست آمده است در اين محاسبه منظور شده و در حال تكميل مي باشد.
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ابتال برحسب  جنس و سن   HIVموارد مبتال به
92/7/1در ايران تا تاريخ 

35-44۵٩۶۵٢٨.۶۶۵۴٢٣.٩۶۶١٩٢٨.٠

45-54٢٢٧۵١٠.٩٢٣٣٨.۵٢۵٠٨١٠.۶

55-64۴۴٣٢.١٧٧٢.٨۵٢٠٢.٢

65۵٨٠.٣١۴٠.۵٧٢٠.٣ به باال

٢٠٨٨١١٠٠٢٧۴١١٠٠٢٣۶٢٢١٠٠جمع

نامشخص
٢۴١۴۶٢٨٩۵٢٧٠۴١جمع كل

*درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد.

تذكر: با توجه به بازنگري در نظام داده پردازي موارد ابتال به HIV، از سال 1389 الگوي سني بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش مي گردد. الزم به ذكر 
است كه اين الگو تا پايان سال 1388 بر اساس سن فعلي مبتاليان بوده است.

3419( 12.6 درصد) 154( 5.3درصد) 3265*( 13.5 درصد) 
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جمعنامشخصمادر به كودك
جنس

**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي

و ايدز برحسب جنس و راه انتقال   HIVموارد مبتال به
  92/7/1در ايران تا تاريخ 

۶٨.٢١٢.٧٠.٩١.٢١٧.١٢٢۴٣٠
٨٢.٢١۵.٣١.١١.۵

%68.1 ;اعتياد تزريقي

%12.7 ;آميزشي
%0.9 ;خون و فراورده هاي خوني

%1.2 ;مادر به كودك

%17.1;نامشخص

HIV از طريق خون و فراورده هاي خوني گزارش نشده است. در  سال هاي اخير هيچ مورد جديد ابتال به **



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
0-4٠٠.٠٠٠.٠٢٠.٨٢٢٢۶٨.٣١١٠.۴٢٣۵١.٠

14

سن
جمعمادر به كودك**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي نامشخص

و ايدز برحسب  راه انتقال و سن HIVموارد مبتال به 
  92/7/1در ايران تا تاريخ 
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3419( 12.6 درصد) 

. *درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد
١٨۴٢٩٣۴٢۵

1756( 38 درصد) 1534*( 8.3 درصد)  5( 1.5 درصد) 5( 2 درصد) 119( 3.5درصد) 

** در  سال هاي اخير هيچ مورد جديد ابتال به HIV از طريق خون و فراورده هاي خوني گزارش نشده است.

توجه: با توجه به بازنگري در نظام داده پردازي موارد ابتال به HIV، از سال 1389 الگوي سني بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش مي گردد  . الزم به ذكر است كه اين الگو تا پايان سال 1388 بر اساس سن فعلي مبتاليان بوده است .
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