
مرودشترکز مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت شهرستان م  

  
  

 رمایه بیماری ایدز بر دوش همه ماست و این تالش، سعفونت اچ آی وی و تالش و مشارکت فعاالنه همگانی جهت کنترل

 ای است برای آینده و آیندگان

همراه شوید.پیشگیری از بیماریهای رفتاری )ایدز، آمیزشی، هپاتیت(  با ما در 

 مردم و . . .(یدز، بیماریهای آمیزشی، هپاتیت ا-اچ آی وی در راستای آگاه سازی و آموزش مشاوره بیماریهای رفتاری )

حترام و با پرسنل دلسوز در محیطی امن و دوستانه بطور رایگان و با رعایت اصل ا  خدمات ذیل راشهرستان ، عزیز  این 

 راز داری ارائه می دهد:

 ت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری:خدما 

         دقیق تشخیص اچ. آی .وی در کوتاه ترین زمان .سریع و انجام آزمایشات   

       با سابقه مصرف مواد مخدر و محرک آموزش و مشاوره کاهش آسیب افراد . 

       .مواجه شغلی  وغیر) مشاوره و درمان پیشگیری افراد با سابقه تماس با خون و ترشحات آلوده 

 شغلی (

       و برنده آلوده. مشاوره و درمان پیشگیری افراد با سابقه تماس با وسایل تیز 



        .آموزش و مشاوره افراد با سابقه رفتار جنسی پر خطر 

        . آموزش و مشاوره افراد با سابقه ابتالء به بیماریهای منتقله جنسی 

        و مراقبت افراد آلوده به ویروس آموزش، مشاوره HIV مبتال به ایدز  یا بیماران 

        آموزش و مشاوره خانواده افراد آلوده به ویروس HIV ایدز مبتال به یا بیماران 

 افرادی که برای دریافت خدمات این مرکز می توانند مراجعه نمایند: 

             کلیه موارد HIV/ AIDS شناسائی شده 

            (افراد با سابقه رفتار جنسی پر خطر یا مبتال به بیماریهای منتقله جنسی  STI) 

             معتادین تزریقی 

            خانواده افراد HIV /AIDS 

            ( اد و .داوطلبین اختیاری مشاوره بیماریهای رفتاری ) ایدز، بیماریهای آمیزشی، هپاتیت، اعتی. .  

            و برنده آغشته به خون و ترشحات سابقه مواجهه شغلی و غیر شغلی با وسایل تیز 

            افراد دارای سابقه دریافت خون و یا فراورده های خونی آلوده 

            افراد با سابقه تماس جنسی مشکوک محافظت نشده 

        ایش مراجعه نموده اند در صورت نیاز و رضایت شخصی از خدمات آزمتمام افرادی که جهت مشاوره به مرکز

 برخوردار می شوند.



 

 کلیه خدمات آموزش ، مشاوره و آزمایشات این مرکز رایگان می باشد .        

 تمام بررسیهای انجام شده در این مرکز محرمانه است.       

مرکز مشاوره  –ساختمان بیمارستان قدیم  –روبروی پارک پرستار  –ابتدای خیابان ثبت احوال  -شهر مرودشتآدرس:

 بیماریهای رفتاری

  09357136963و       071-43312024تلفن تماس  

  

  
  
  

  


