
ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
 инфекционными заболеваниями»

Шањри Челябинск, кўчаи Шуминская, 16
Вақти кори: аз 08.00 то 15.00, дигар рузҳо кори 12.00-12.30 

(ба ғайр аз рузҳои шанбе ва якшанбе)
Додани шаҳодатнома: аз 13.00 то 15.00 

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» 
Центр профилактики и борьбы со СПИДом» 

Шањри Магнитогорск, кўчаи Чкалова, 44
Вақти кори: аз 09.00 то 13.00, дигар рузҳо кори 12.00-13.00 

(ба ғайр аз рузҳои шанбе ва якшанбе)
Додани шаҳодатнома: аз 09.00 то 15.00 

ВИЧ СПИД/ : ВИЧ/СПИД чи мебошад?

ВИЧ (вируси норасоии масунияти бадани
инсон) низоми муҳофизатии   инсонро 
халалдор менамояд ва имконияти муқовимати 
ўро ба ҳар гуна бемориҳои сирояти 
(сил, илтиҳоби пардаҳои майна, илтиҳоби
шуш, бемориҳои занбурўѓии пуст ва ѓайра) 
коста месозад, ки ин ба СПИД (бемории 
пайдоиши норасоии масуният) оварда 
мерасонад. Дар ҳолати табобат нанамудан,
чунин вазъият марговар мебошад.  



Роҳҳои сирояти ин бемори

Тартиби супоридани хун

Баъдан, шумо бауто қи муолиҷа мегузаред  

Гирифтани натиҷахои таҳлил

Барои фаҳмидани натиљаҳои таҳлил, баъди 
гузаштани 3-5 рўзи ё ба он ташкилоти тиббие, 
ки дар он хун супоридед, муроҷиат намоед.      

   ва аз раг хун месупоред. Тамоми асбобхои хунгири 
як маротиба истифода мешаванд, барои ҳамин дар 
ин маврид Шумо аз сироят шудан эмин мебошед.
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Чи тавр бояд фаҳмид, ки шахсе бо
 ВИЧ сироят шудааст ё не?

        Ин марҳилаест, ки шахс бо вирус сироят 
гаштааст, аммо ҷисмҳои бегона дохили бадани 
инсон ҳоло ба ву ҷуд наомадаанд ва таҳлили 
тибби натиҷаи манфи медиҳад. Шахс метавонад 
оиди сироят гаштанаш бехабар бошаду ҳамин 
тавр дигаронро сироят намояд.      
Чунин ҳолат то як сол метавонад давом ёбад, 
барои ҳамин тавсия мешавад, ки баъди алоқаи 
хавфнок, шахс 3 маротиба: баъди 3, 6 ва 12 моқ, 
хун супориданаш лозим аст.

Марҳилаи аввал ва ноаёни сироят

        Барои ба даст овардани шаҳодатномаи 
байналхалқи, ки ҳуқуқҳои зеринро медиҳад: 
· гирифтани иҷозатномаи зисти муваққати дар 
вилояти Челябинск;
· гирифтани ҳуҷҷати зист дар вилояти Челябинск;
· гирифтани иҷозатномаи кор дар вилояти Че6лябинск.
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