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HIVNORWAY
HivNorway یک سازمان ملی مستقل مذهبی و سیاسی است 

که افراد مبتال به HIV، خانوادههای آهنا و دیگر افرادی که 
حتت تأثیر یا نگران HIV هستند تعلق دارد. در وبسایتشان به 
آدرس www.hivnorge.no اطالعات بسیار خوب زیادی درباره 

HIV وجود دارد. 

 مؤسسه سالمت معومی نروژ 
)FOLKEHELSEINSTITUTTET(

کار مؤسسه سالمت معومی نروژ تولید، خالصه سازی و انتقال 
دانش برای مشارکت در سالمت، مراقبت پزشکی و حفاظت 

قانونی از افراد است. این سازمان اطالعات مربوط به بیامریهای 
مقاربتی را به صورت مبسوط و حرفهای بر روی وبسایت خود 

 www.fhi.no .قرار داده است

SEX OG SAMFUNN
Sex og samfunn بزرگرتین مرکز مرتبط با حقوق و هبداشت 

جنسی و باروری در کشور است. این مرکز یک کلینیک رایگان 
را اداره میکند که متام افراد زیر ۲۵ سال میتوانند به آن مراجعه 

کنند و عالوه بر آن اطالعات خوبی درباره سالمت جنسی بر 
 www.sexogsamfunn.no .روی وبسایت خود ارائه میدهد

 
OLAFIAKLINIKKEN

یک کلینیک رایگان حتت نظر بیامرستان دانشگاه اسلو که 
عفونهتای مقاربتی را درمان و پیگیری میکند. آهنا برای ارائه 

خدمات و قرارهای مالقات، در حمل موردنظر مشا حارض 
www.oslo-universitetssykehus.no .میشوند



THE CHURCH CITY MISSION
Aksept  مرکزی است که راهمنایی و محایت خود را به متام 

کسانی که مبتال به HIV هستند ارائه میدهد و هدفش افزایش خود 
توامنندسازی و استقالل افراد است. عالوه بر این Aksept یک مرکز 

منابع برای متام کسانی است که مایالند اطالعات بیشرتی درباره 
www.aksept. .و تأثیرات آن روی زندگی افراد داشته باشند HIV

 org

The Church City Mission چندین سازمان دارد که در حیطه 
سالمت جنسی فعالیت میکنند. در www.minuttest.no بیشرت 

خبوانید 

HELSENORGE.NO
Helsenorge.no یک پورتال سالمت معومی برای ساکنان نروژ است. 

Helsenorge.no یک صفحه اطالعات درباره سالمت جنسی دارد که 
در آن میتوانید درباره موضوعات مرتبط مطالعه کرده و فهرستی از 

 www.helsenorge.no :مکاهنایی را پیدا کنید که به مشا کمک میکنند

میتوانید در اینجا 
اطالعات بیشرتی 

کسب کنید:



کسانی که HIV مثبت هستند 
و درمان موفقی دارند:

منیتوانند در معل 
دیگران را مبتال کنند. 

میتوانند بدون آلوده 
کردن فرزندشان بچه 

دار شوند.

میتوانند به اندازه و به خوبی 
سایر افرادی که HIV ندارند 

زندگی کنند.

میتوانند بدون آلوده 
کردن رشیک جنسی 
خود رابطه جنسی 

داشته باشند.

میتوانند خانواده و 
دوست داشته باشند و 

عشق را جتربه کنند.



... از طریق بزاق 
دهان، عرق، اشک، 

ادرار

...با بوسیدن، بغل کردن، 
در آغوش گرفنت، نزدیکی و 

متاس فیزیکی. 

HIV منتقل منیشود

... با متاس دوستان 
با مهسایهها، دوستان، 

خانواده و دیگران.

... از طریق غذا، نوشیدنی 
و استفاده از توالت و محام 

مشرتک.



HIV میتواند منتقل شود   

...اگر رابطه جنسی 
حمافظت نشده داشته 

باشید. 

... از طریق تزریق خون در 
برخی کشورها )نه در نروژ(.

... اگر از رسنگ مشرتک 
با دیگران استفاده کنید.

... از مادر به فرزند در 
طول بارداری، زمان تولد و 

شیرخوارگی.



HIV ویروسی است که میتواند از طریق متاس 
جنسی و خون منتقل شود. 

هرکس، فارغ از جنسیت، کشوری که از آن آمده است 
یا افرادی که با آهنا رابطه جنسی دارد، ممکن است 

به HIV مبتال شود. 

بدون درمان پزشکی، HIV میتواند باعث بیامری 
شدید و مرگ مشا شود.

 HIV با درمان پزشکی میتوانید پس از ابتال به
زندگی طوالنی داشته باشید و جان خود را به دلیل 

این بیامری از دست ندهید.

در نروژ، متام کسانی که HIV مثبت هستند دارو 
دریافت میکنند.

اگر مشا یک پناجهو هستید، وضعیت HIV مشا روی 
درخواستتان تأثیر خنواهد داشت.

HIV و ایدز یکسان نیستند. HIV نوعی ویروس 
است که میتوانید با وجود آن زندگی کنید، در حالی 
که ایدز یک وضعیت بیامری است که در صورت عدم 

مرصف دارو برای افراد HIV مثبت رخ میدهد.

HIV



چگونه میتوان از ابتال به 
STI ها پیشگیری کرد؟

با آزمایش دادن. اگر 
با چندین نفر رابطه 
جنسی دارید، هبرت 

است به صورت منظم 
حتت آزمایش قرار 

بگیرید.

میتوانید در مقابل 
بعضی از بیامریها 

خود را واکسینه کنید 
تا به عفونهتا دچار 

نشوید.

با استفاده از 
کاندوم در هنگام 

متاس جنسی.

کجا میتوانید آزمایش شوید؟
در مطب دکرت

Church City Mission در چند هشر نروژ مراکز خدمات آزمایش خمصوص به خود 
را دارد. بیشرت این مراکز تهنا یک آزمایش رسیع HIV را ارائه میدهند، اما بعضی 
دیگر ممکن است آزمایهشای بیشرتی را ارائه کنند.  برای کسب اطالعات بیشرت به

 www.minuttest.no مراجعه کنید. - در مرکز هبداشتی واقع در هشرداری حمل 
زندگی مشا.  

در کلینیکهای رایگان، به فهرست در www.helsenorge.no مراجعه کنید. 



عفونهتای مقاربتی 
)STI ها(

STI ها نوعی از بیامری هستند که از طریق متاس 
جنسی منتقل میشوند. 

STI ها از طریق متاس بین پوست و غشاء خماطی در 
آلت تناسلی، دهان و مقعد منترش میشوند. 

بعضی از STI ها میتوانند از طریق خون منترش 
شوند. 

در صورت استفاده از دارو میتوانید بیشرت این 
بیامریها را درمان کنید یا به خوبی به زندگی خود 

ادامه دهید.

اگر به یک STI مبتال شدید، باید با پرسنل مراقبت 
هبداشتی حصبت کنید تا به دارو و کمک پزشکی 

دسرتسی پیدا کنید.



در نروژ هر کسی 
حق دارد از مراقبت 

هبداشتی به دلیل ابتال 
به بیامریهای عفونی 

هبرمهند شود.

پرسنل مراقبت هبداشتی 
منیتوانند با خانواده، 

دوستان یا دیگران 
درباره مسائلی که مشا 

مطرح میکنید حرف 
بزنند.

خدمات هبداشتی در نروژ 
کارکنان بسیار جمربی را 
استخدام میکند و بر پایه 

حتقیقات دقیق بنا شده 
است.

در نروژ متام درماهنای 
مربوط به بیامریهای 

مقاربتی رایگان هستند.

پرسنل مراقبت هبداشتی 
در نروژ جمبور هستند 
مسائل را حمرمانه نگه 

دارند.



خدمات 
سالمت 

جنسی در 
نروژ



... حق تصمیمگیری 
درباره زمان و میل به 

داشنت فرزند. 

... حق تصمیمگیری 
درباره انتخاب روش 

پیشگیری از بارداری که 
میتوانید استفاده کنید.

... داشنت احساسی 
خوب درباره جنسیت – 

از نظر جمسی و روحی.

... سالمت بودن و/یا 
دریافت مراقبت پزشکی 

مناسب در صورت 
ابتالی مشا به بیامری.

STOP

... حق تصمیمگیری 
درباره بدنتان و مورد 

تبعیض قرار نگرفنت به 
دلیل جنسیت، کشوری 

که از آن آمدهاید یا 
کسی که عاشقش شدید. 

... حق تصمیمگیری 
درباره زمان و داشنت 

رابطه جنسی.



سالمت 
جنسی 
خوب 
یعنی



... میتواند از مشا و دیگران 
حمافظت کند.

... میتواند به مشا در داشنت 
یک زندگی خوب کمک کند.

... میتواند از ابتالی مشا به 
بیامریهای عفونی جلوگیری 

کند تا سامل مبانید. 



دانش 
سالمت 
جنسی



سالمت 
جنسی

یک بروشور اطالعاتی توسط 
Church City Mission

FARSI


