
 

  به نام خداوند بخشنده و مهربانبه نام خداوند بخشنده و مهربان

  
  

  راهنمای کامل بیماری ایدزراهنمای کامل بیماری ایدز
  ))شامل تمام راهنماییها و نکات دانستنی و ضروری و صدها مطلب ارزشمندشامل تمام راهنماییها و نکات دانستنی و ضروری و صدها مطلب ارزشمند((

  
دز    اره اي ز در ب ه چي دز   هم اره اي ز در ب ه چي شگيري و    : : هم اي پي ل؛ راه ه م، مراح شگيري و    عالئ اي پي ل؛ راه ه م، مراح   ......عالئ

  

  
  

  ::گردآوری و چاپ به صورت کتاب الکترونیکی توسطگردآوری و چاپ به صورت کتاب الکترونیکی توسط
  آرمان آرمان 

  
  

  

  تان هشتاد و چهارتان هشتاد و چهارزمسزمس: : تاریخ انتشارتاریخ انتشار

  

  ::توجه خیلی مهمتوجه خیلی مهم
 این جزوه رایگان است و هیچ کس حق ندارد با توزیع  این کتابچه به هر شکل دیگر اعم از چاپ یا توزیع الکترونیکی به هر شکلی از اشکال در پی سود  این جزوه رایگان است و هیچ کس حق ندارد با توزیع  این کتابچه به هر شکل دیگر اعم از چاپ یا توزیع الکترونیکی به هر شکلی از اشکال در پی سود 

ود رایگان قرار دهید و به تعداد نامحدود بدون تغییر در ود رایگان قرار دهید و به تعداد نامحدود بدون تغییر در شما اجازه دارید این کتابچه را در وب سایت خود جهت دانلشما اجازه دارید این کتابچه را در وب سایت خود جهت دانل. . جویی و کسب منافع مادی از آن باشدجویی و کسب منافع مادی از آن باشد
  ..موضوع یا محتوا توزیع کنیدموضوع یا محتوا توزیع کنید

از شما خواننده گرامی خواهش میکنم تا این جزوه را در هر کجا که میتوانید منتشر کنید و حتما به از شما خواننده گرامی خواهش میکنم تا این جزوه را در هر کجا که میتوانید منتشر کنید و حتما به 
  ..دست کسانی که دوستشان دارید برسانیددست کسانی که دوستشان دارید برسانید

  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 

  ایدز بیماری قرن بیستمایدز بیماری قرن بیستم
          معرفیمعرفی

این ویروس با حمالت بی امان خود سیستم دفاعی بدن این ویروس با حمالت بی امان خود سیستم دفاعی بدن . . است که به بیماری مرگبار ایدز منجر می شوداست که به بیماری مرگبار ایدز منجر می شوداچ آی وی ویروسی اچ آی وی ویروسی 
 میلیـون نفـر    میلیـون نفـر   2828تاکنون دست کم تاکنون دست کم . . را چنان تضعیف می کند که حتی کوچکترین عفونت ها جان بیمار را به خطر می اندازند را چنان تضعیف می کند که حتی کوچکترین عفونت ها جان بیمار را به خطر می اندازند 

  ..در سراسر جهان در اثر ابتال به ایدز در گذشته انددر سراسر جهان در اثر ابتال به ایدز در گذشته اند

 سالی است از شناسایی اچ آی وی می گذرد، هنوز هیچ واکسنی برای اچ آی وی و معالجه ای بـرای ایـدز    سالی است از شناسایی اچ آی وی می گذرد، هنوز هیچ واکسنی برای اچ آی وی و معالجه ای بـرای ایـدز   2200در حالی که   در حالی که   
  ..با این حال نسل تازه داروها، طول عمر افراد آلوده به اچ آی وی را به طور چشمگیری افزایش می دهدبا این حال نسل تازه داروها، طول عمر افراد آلوده به اچ آی وی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. . کشف نشده استکشف نشده است

  داستان ظهور بیماری مهلک ایدزداستان ظهور بیماری مهلک ایدز
، یکی از انواع خوش خیم تر سرطان که معموال در ، یکی از انواع خوش خیم تر سرطان که معموال در "" کاپوسی سارکوما کاپوسی سارکوما""ز ابتال به بیماری ز ابتال به بیماری  هشت مورد و خیم ا هشت مورد و خیم ا19811981در سال در سال 

تقریباً همزمان بـا ایـن مـوارد، شـمار     تقریباً همزمان بـا ایـن مـوارد، شـمار     ..میان افراد سالمند شایع است، در میان مردان هم جنس گرای نیویورک گزارش شد    میان افراد سالمند شایع است، در میان مردان هم جنس گرای نیویورک گزارش شد    
  ..مبتالیان به یک عفونت ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورک باال رفتمبتالیان به یک عفونت ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورک باال رفت

که در آن زمان عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود، اما معموال از این دو واقعه پزشکی بـه عنـوان   که در آن زمان عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود، اما معموال از این دو واقعه پزشکی بـه عنـوان   با این   با این   
 آن را  آن را 19821982در طی یک سـال ایـن بیمـاری بـدون نـام، گـسترش زیـادی داشـت تـا سـرانجام در           در طی یک سـال ایـن بیمـاری بـدون نـام، گـسترش زیـادی داشـت تـا سـرانجام در           ..آغاز ایدز یاد می کنند    آغاز ایدز یاد می کنند    

SSyynnddrroommee  DDee((ایدزایدز ff iicc iieennccyy  IImmmmuunnee  ((AAqquuiirreeddر شمار بیشتری متوجه این بیماری جدید شدند، ر شمار بیشتری متوجه این بیماری جدید شدند، به مروبه مرو.. نامیدند نامیدند
بیماران هموفیـل و معتـادان تزریقـی بـا     بیماران هموفیـل و معتـادان تزریقـی بـا     ..چون گروه های گسترده تری از مردم، و نه فقط همجنس گرایان، را مبتال می کرد  چون گروه های گسترده تری از مردم، و نه فقط همجنس گرایان، را مبتال می کرد  

  ..عالئمی مشابه ایدز به پزشک مراجعه می کردندعالئمی مشابه ایدز به پزشک مراجعه می کردند

ر فقیرترین قاره جهان آفریقا، متوجه شیوع یک ر فقیرترین قاره جهان آفریقا، متوجه شیوع یک همزمان با ظهور ایدز درآمریکا، درآن سوی اقیانوس آتالنتیک پزشکان د  همزمان با ظهور ایدز درآمریکا، درآن سوی اقیانوس آتالنتیک پزشکان د  
 نـام   نـام  –– مـرگ در اثرتحلیـل تـدریجی بـدن      مـرگ در اثرتحلیـل تـدریجی بـدن     ––) ) SSLLIIMM(("" اسـلیم  اسـلیم ""این بیماری که در زبـان محلـی  این بیماری که در زبـان محلـی  ..پدیده جدید بهداشتی شدند پدیده جدید بهداشتی شدند 

در وهله اول پزشکان دلیلی نمی دیدند که ایدز، بیماری شایع درمیـان  در وهله اول پزشکان دلیلی نمی دیدند که ایدز، بیماری شایع درمیـان  ..گرفته بود، در آفریقا به معضلی عمیق تبدیل می شد    گرفته بود، در آفریقا به معضلی عمیق تبدیل می شد    
  ..نس گرایان آمریکای ثروتمند، را با اسلیم مرتبط بدانندنس گرایان آمریکای ثروتمند، را با اسلیم مرتبط بدانندهمجهمج

اما تحقیقات بعدی و شیوع عالئمی مشابه درمیان زنان و دگر جنس گراها نشان داد که هر دوی این بیماری ها یکـی بـوده     اما تحقیقات بعدی و شیوع عالئمی مشابه درمیان زنان و دگر جنس گراها نشان داد که هر دوی این بیماری ها یکـی بـوده     
 تـشخیص   تـشخیص  درهیاهویی از جنجال ها و ابهامات گسترده درباره این بیماری کشنده جدیـد، تـالش هـا بـرای    درهیاهویی از جنجال ها و ابهامات گسترده درباره این بیماری کشنده جدیـد، تـالش هـا بـرای    ..وهمان ایدز است وهمان ایدز است 

  ..علت بروز ایدز و نحوه انتقال آن، با شتابی بی سابقه آغاز شدعلت بروز ایدز و نحوه انتقال آن، با شتابی بی سابقه آغاز شد

 اعالم کرد که آنها عامل بیماری ایدز را کشف کـرده   اعالم کرد که آنها عامل بیماری ایدز را کشف کـرده  "" رابرت گالو رابرت گالو"" یک گروه محقق آمریکایی به ریاست  یک گروه محقق آمریکایی به ریاست 19841984در سال   در سال   
 و گـروه محققـان    و گـروه محققـان   ""ک موننتیرک موننتیر لو لو""البته این ادعا با اعتراض البته این ادعا با اعتراض ..اند، یعنی همان ویروسی که ما آن را حاال اچ آی وی می خوانیم اند، یعنی همان ویروسی که ما آن را حاال اچ آی وی می خوانیم 

در بحبوحه این جنجال هـا محققـان بـرای پیـدا     در بحبوحه این جنجال هـا محققـان بـرای پیـدا     ..فرانسوی او، که ماه ها قبل این ویروس را شناسایی کرده بودند، روبرو شد  فرانسوی او، که ماه ها قبل این ویروس را شناسایی کرده بودند، روبرو شد  
  ..جستجویی که هنوز هم ادامه داردجستجویی که هنوز هم ادامه دارد: : کردن درمان ایدز بسیج شدندکردن درمان ایدز بسیج شدند

هلک خود گرفته و در مدت زمانی کم بـه  هلک خود گرفته و در مدت زمانی کم بـه  آزمایش های خون نشان داد که ویروس اچ آی وی سراسر جهان را در پنجه م    آزمایش های خون نشان داد که ویروس اچ آی وی سراسر جهان را در پنجه م    
این که از کجـا  این که از کجـا  . . تالش ها برای درک این ویروس به موضوعی بسیار اضطراری تبدیل شدتالش ها برای درک این ویروس به موضوعی بسیار اضطراری تبدیل شد..تمام قاره ها گسترش یافته است تمام قاره ها گسترش یافته است 

  آمده و چرا در قرن بیستم هم زمان در دو نقطه مختلف یعنی آفریقا و آمریکا ظهور کرده بود؟آمده و چرا در قرن بیستم هم زمان در دو نقطه مختلف یعنی آفریقا و آمریکا ظهور کرده بود؟

  منشا و یروس اچ آی ویمنشا و یروس اچ آی وی
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امـا درحـال حاضـر    امـا درحـال حاضـر    . . وشن و قانع کننده ای که وجود دارد، شکی نیست که ایدز از ویروس اچ آی وی ناشی می شودوشن و قانع کننده ای که وجود دارد، شکی نیست که ایدز از ویروس اچ آی وی ناشی می شودطبق شواهد ر  طبق شواهد ر  

تاکید بر این موضوع است که درک سر منشا ویروس اچ آی وی برای کشف واکسن و درمان های موثرتر امـری حیـاتی       تاکید بر این موضوع است که درک سر منشا ویروس اچ آی وی برای کشف واکسن و درمان های موثرتر امـری حیـاتی       
  ..استاست

مل انتقال ایدز، مشخص شده این ویـروس از ترکیـب   مل انتقال ایدز، مشخص شده این ویـروس از ترکیـب   براساس آخرین تحقیقات در زمینه مختصات ژنتیکی اچ آی وی، عا    براساس آخرین تحقیقات در زمینه مختصات ژنتیکی اچ آی وی، عا    
  ..دو ویروس مختلف در میمون شامپانزه به وجود آمده استدو ویروس مختلف در میمون شامپانزه به وجود آمده است

VV( ( "" اس آی وی اس آی وی""این ویروس ها از نوع ویروساین ویروس ها از نوع ویروس iirruuss  SSiimmiiaann  IImmmmuunnooddee ff iicc iieennccyy (  (    هستند که در میمـون ایجـاد   هستند که در میمـون ایجـاد
 قرن گذشته در جنگلهای غرب آفریقـا ظهـور    قرن گذشته در جنگلهای غرب آفریقـا ظهـور   این تحقیقات نظریه ای رایج را که می گوید ایدز در طی یکاین تحقیقات نظریه ای رایج را که می گوید ایدز در طی یک..بیماری می کند بیماری می کند 

  ..کرده است، تایید می کندکرده است، تایید می کند

 در شماره ماه فوریه خود یک نظریه عملـی را بـه چـاپ رسـاند کـه مـورد حمایـت گـسترده          در شماره ماه فوریه خود یک نظریه عملـی را بـه چـاپ رسـاند کـه مـورد حمایـت گـسترده         "" نیچر نیچر"" نشریه  نشریه 19991999درسال  درسال  
شـامپانزه در  شـامپانزه در  براساس این نظریه ویروس عامل ایدز ابتدا از طریق یکی از زیر گونه های براساس این نظریه ویروس عامل ایدز ابتدا از طریق یکی از زیر گونه های ..کارشناسان این رشته قرار گرفت    کارشناسان این رشته قرار گرفت    
  ..آفریقا به انسان سرایت کرده استآفریقا به انسان سرایت کرده است

به اعتقاد دانشمندان انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در نتیجه شکار و تغذیه گوشت شامپانزه، سنتی کـه هنـوز     به اعتقاد دانشمندان انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در نتیجه شکار و تغذیه گوشت شامپانزه، سنتی کـه هنـوز     
  ..در آفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شددر آفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شد

  نامعلوم بودن زمان ظهور اولیه نمونهنامعلوم بودن زمان ظهور اولیه نمونه
مطالعات ژنتیکی بـه طـور مـشخص نـشان داده     مطالعات ژنتیکی بـه طـور مـشخص نـشان داده     .. ایدز بیش از آن است که اکثر مردم می پندارند ایدز بیش از آن است که اکثر مردم می پندارنددانش انسان درباره منشاء    دانش انسان درباره منشاء    

است که اچ آی وی یکی از نمونه های جهشی اس آی وی است که در میمون، شامپانزه، گوریل و امثال آن در آفریقا یافت است که اچ آی وی یکی از نمونه های جهشی اس آی وی است که در میمون، شامپانزه، گوریل و امثال آن در آفریقا یافت 
نتیجه شکارو تغذیه گوشـت شـامپانزه، سـنتی    نتیجه شکارو تغذیه گوشـت شـامپانزه، سـنتی    به اعتقاد دانشمندان انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در  به اعتقاد دانشمندان انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در  ..می شود می شود 

  ..که هنوز درآفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شدکه هنوز درآفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شد

بـه احتمـال   بـه احتمـال   ..اس آی وی در گذشته ای نه چندان دور وارد بدن انسان شد و پس از جهش ژنتیکی به اچ آی وی تبدیل شـد  اس آی وی در گذشته ای نه چندان دور وارد بدن انسان شد و پس از جهش ژنتیکی به اچ آی وی تبدیل شـد  
  .. و انتقال درآن صورت گرفته است و انتقال درآن صورت گرفته استقریب به یقین ناحیه گینه بیسائو درغرب آفریقا مکانی است که این نقلقریب به یقین ناحیه گینه بیسائو درغرب آفریقا مکانی است که این نقل

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که انتقال ویروس بیش از یک بار روی داده است، چون نمونـه هـای گونـاگونی از ایـن       بسیاری از دانشمندان بر این باورند که انتقال ویروس بیش از یک بار روی داده است، چون نمونـه هـای گونـاگونی از ایـن       
  ..اما تعیین زمان دقیق انتقال از حیوان به انسان مشکل آفرین تر استاما تعیین زمان دقیق انتقال از حیوان به انسان مشکل آفرین تر است..ویروس، درانسان باعث بروز ایدز می شودویروس، درانسان باعث بروز ایدز می شود

که در تحقیقات مشخص شد این بود که در قرن نوزدهم هیچ یک از میلیون ها آفریقـایی کـه بـه زور بـه     که در تحقیقات مشخص شد این بود که در قرن نوزدهم هیچ یک از میلیون ها آفریقـایی کـه بـه زور بـه     نکته قابل توجهی  نکته قابل توجهی  
  ..بردگی کشیده و به کشورهای خارجی منتقل شدند، به این ویروس آلوده نبودندبردگی کشیده و به کشورهای خارجی منتقل شدند، به این ویروس آلوده نبودند

سمای خون سمای خون  درنمونه پال درنمونه پال19591959ویروس اچ آی وی اولین بار در سال ویروس اچ آی وی اولین بار در سال . .  بروز کرده باشد بروز کرده باشد18601860بنابراین ایدز باید پس ازسال بنابراین ایدز باید پس ازسال 
 در نمونه خون یک مرد از کشور کنگو ردیابی  در نمونه خون یک مرد از کشور کنگو ردیابی 19591959ویروس اچ آی وی، اولین بار در سال ویروس اچ آی وی، اولین بار در سال ..یک مرد اهل کنگو ردیابی شدیک مرد اهل کنگو ردیابی شد

  ..شدشد

 گزارش شد، اما براساس شواهد اولین قربانی ایدز دراین کـشور   گزارش شد، اما براساس شواهد اولین قربانی ایدز دراین کـشور  19811981هر چند نخستین نمونه از ایدز در آمریکا، در سال هر چند نخستین نمونه از ایدز در آمریکا، در سال 
  .. آمریکا دراثر ابتال به ایدز درگذشت آمریکا دراثر ابتال به ایدز درگذشت"" سنت لوئی سنت لوئی""یک جوان سیاه پوست در شهر یک جوان سیاه پوست در شهر درآن سال درآن سال .. باز می گردد باز می گردد19691969به سال به سال 

، نشان می دهد که ، نشان می دهد که 22  –– و اچ آی وی  و اچ آی وی 11  ––تحقیقات درمورد سرعت واگرایی ژنتیکی میان دو خانواده اصلی ایدز، اچ آی وی تحقیقات درمورد سرعت واگرایی ژنتیکی میان دو خانواده اصلی ایدز، اچ آی وی 
  ..ستست سال روی داده ا سال روی داده ا  ))2020با ضریب خطای حدود با ضریب خطای حدود  (  ( 19401940انتقال ویروس به انسان در حدود سال انتقال ویروس به انسان در حدود سال 

 اوج گرفت، به گسترش ویـروس   اوج گرفت، به گسترش ویـروس  19601960همچنین گمان می رود که افزایش در شمار سفرهای بین المللی، که پس از دهه   همچنین گمان می رود که افزایش در شمار سفرهای بین المللی، که پس از دهه   
مطالعه ژنتیکی بر روی ویروس اس آی وی، که به درک بهتر انتقال آن از گونه میمون ها به مطالعه ژنتیکی بر روی ویروس اس آی وی، که به درک بهتر انتقال آن از گونه میمون ها به ..اچ آی وی کمک کرده است    اچ آی وی کمک کرده است    
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SScc""نجام گرفت و درنشریه علمـی  نجام گرفت و درنشریه علمـی  انسان کمک کرد، توسط گروهی از دانشمند بین المللی ا انسان کمک کرد، توسط گروهی از دانشمند بین المللی ا  iieennccee  ایـن گـروه مـدعی    ایـن گـروه مـدعی    .. چـاپ شـد   چـاپ شـد

  ..است که دو ویروس مختلف از دو نوع میمون در شامپانزه ترکیب شده و ویروس اس آی وی را به وجود آورده استاست که دو ویروس مختلف از دو نوع میمون در شامپانزه ترکیب شده و ویروس اس آی وی را به وجود آورده است

  سایر ویروس هاسایر ویروس ها
 و  و ""انگـابی دمـاغ قرمـز   انگـابی دمـاغ قرمـز    م م""تنظیم کنندگان این مقاله علمی می گویند رشته ای از آلودگی و عفونتهای پی در پـی در میمـون       تنظیم کنندگان این مقاله علمی می گویند رشته ای از آلودگی و عفونتهای پی در پـی در میمـون       

SSppoottگونه ای بزرگ تر به نام گونه ای بزرگ تر به نام    ––  NNoossee        اس آی وی سـی پـی زی   اس آی وی سـی پـی زی  "" منجـر بـه خـانواده ای از ویـروس هـا موسـوم بـه         منجـر بـه خـانواده ای از ویـروس هـا موسـوم بـه ""  
))SSIIVV ccppzz (  ( شده استشده است..  

الیـزاب  الیـزاب  ..نکته مهم این که هر دو این گونه ها خوراک شامپانزه بوده و زیستگاه آنها در غرب آفریقـای مرکـزی قـرار دارد       نکته مهم این که هر دو این گونه ها خوراک شامپانزه بوده و زیستگاه آنها در غرب آفریقـای مرکـزی قـرار دارد       
ه ناتینگام، بریتانیا، و همکارانش می گویند کشف ایـن موضـوع کـه ویـروس اس آی وی در شـامپانزه دارای      ه ناتینگام، بریتانیا، و همکارانش می گویند کشف ایـن موضـوع کـه ویـروس اس آی وی در شـامپانزه دارای      بیلز از دانشگا بیلز از دانشگا 

  ..منشائی دوگانه است، پیامدهای مهم علمی را به دنبال داردمنشائی دوگانه است، پیامدهای مهم علمی را به دنبال دارد

این تحقیقات با ارائه شواهد نشان می دهد که انسان تنها موجود از نسل میمون نیست که از طریق انتقـال ویـروس از یـک     این تحقیقات با ارائه شواهد نشان می دهد که انسان تنها موجود از نسل میمون نیست که از طریق انتقـال ویـروس از یـک     
محققـان مـی گوینـد    محققـان مـی گوینـد    ..به دو نوع مختلـف اس آی وی آلـوده شـده اسـت    به دو نوع مختلـف اس آی وی آلـوده شـده اسـت    ) ) به احتمال زیاد ازطریق شکاربه احتمال زیاد ازطریق شکار( ( نه به گونه دیگر  نه به گونه دیگر  گوگو

 با قرار گرفتن در مجاورت ویروس دیگـری در بـدن شـامپانزه تبـدیل بـه آن       با قرار گرفتن در مجاورت ویروس دیگـری در بـدن شـامپانزه تبـدیل بـه آن      "" اس آی وی سی پی زی  اس آی وی سی پی زی ""احتماال ویروس   احتماال ویروس   
دانشمندان اکنون سعی دارنـد میـزان شـیوع    دانشمندان اکنون سعی دارنـد میـزان شـیوع    ..جود می آوردجود می آوردویروسی شده است که بیماری های مشابه ایدز را در انسان به و ویروسی شده است که بیماری های مشابه ایدز را در انسان به و 

این ویروس را درمیان شامپانزه های حیات وحش مطالعه کنند، اما از آنجا که زیر گونه شامپانزه کـه ایـن ویـروس درآن        این ویروس را درمیان شامپانزه های حیات وحش مطالعه کنند، اما از آنجا که زیر گونه شامپانزه کـه ایـن ویـروس درآن        
  ..یافت شده در معرض خطر انقراض است، دانشمندان با مشکل مواجه هستندیافت شده در معرض خطر انقراض است، دانشمندان با مشکل مواجه هستند

 اچ آی وی در جریان آزمایشاتی کـه بـرای تولیـد واکـسن انجـام گرفـت، از        اچ آی وی در جریان آزمایشاتی کـه بـرای تولیـد واکـسن انجـام گرفـت، از       برخی پژوهشگران می گویند احتماال ویروس  برخی پژوهشگران می گویند احتماال ویروس  
  ..حیوانات به انسان منتقل شده استحیوانات به انسان منتقل شده است

با این حال ، تحقیقاتی کـه  با این حال ، تحقیقاتی کـه  ..آنها می گویند ممکن است استفاده از بافت های آلوده در شامپانزه، واکسن را آلوده کرده باشد    آنها می گویند ممکن است استفاده از بافت های آلوده در شامپانزه، واکسن را آلوده کرده باشد    
 شد نشان داد در واکسن مذکور دی ان ای شامپانزه دیده نشده  شد نشان داد در واکسن مذکور دی ان ای شامپانزه دیده نشده در نشست کارشناسان ایدز در انجمن سلطنتی لندن عرضهدر نشست کارشناسان ایدز در انجمن سلطنتی لندن عرضه

 برای تولید نخستین نمونـه هـا از واکـسن خـوراکی      برای تولید نخستین نمونـه هـا از واکـسن خـوراکی     19501950آقای هوپر در کتاب خود ادعا کرده بود که در اواخر دهه  آقای هوپر در کتاب خود ادعا کرده بود که در اواخر دهه  ..استاست
  .. شامپانزه را شکار کرده بودند شامپانزه را شکار کرده بودند400400فلج اطفال، فلج اطفال، 

، ، "" اس آی وی اس آی وی"" واکسن از اندام کلیه شامپانزه آلوده بـه ویـروس   واکسن از اندام کلیه شامپانزه آلوده بـه ویـروس  وی بر این باور است که برخی از دانشمندانان برای تولید  وی بر این باور است که برخی از دانشمندانان برای تولید  
واکسن فلج اطفال دست کم به یک میلیون نفر در کنگو، که درآن زمـان مـستعمره بلژیـک بـود، همچنـین        واکسن فلج اطفال دست کم به یک میلیون نفر در کنگو، که درآن زمـان مـستعمره بلژیـک بـود، همچنـین        ..استفاده کردند استفاده کردند 

ودگی بـه  ودگی بـه   پروژه تولید واکسن بـا اولـین مـوارد آلـ     پروژه تولید واکسن بـا اولـین مـوارد آلـ    2828معلوم شده است که محل معلوم شده است که محل ..ساکنان رواندا و بروندی امروزی داده شد ساکنان رواندا و بروندی امروزی داده شد 
  ..ویروس اچ آی وی ارتباط نزدیک داشته استویروس اچ آی وی ارتباط نزدیک داشته است

  ))بسیار نگران کنندهبسیار نگران کننده   (   (وضعیت ایدز در جهانوضعیت ایدز در جهان
بیش از دو سوم این تعداد درکشورهای جنوب صحرای بیش از دو سوم این تعداد درکشورهای جنوب صحرای . .  آلوده اند آلوده اند"" اچ آی وی اچ آی وی"" میلیون نفربه ویروس میلیون نفربه ویروس4242امروز در جهان  امروز در جهان  

 ای است که در برخی از این کشورها از هر سه  ای است که در برخی از این کشورها از هر سه وخامت گسترش این بیماری در این منطقه به گونهوخامت گسترش این بیماری در این منطقه به گونه. . آفریقا زندگی می کنند آفریقا زندگی می کنند 
  ..بزرگسال یکی به ویروس اچ آی وی آلوده استبزرگسال یکی به ویروس اچ آی وی آلوده است

 هزار نفر به جمع افراد آلوده به ویروس ایدز درجهان اضافه می شود، بیم آن می رود که اچ  هزار نفر به جمع افراد آلوده به ویروس ایدز درجهان اضافه می شود، بیم آن می رود که اچ 1414با توجه به این که هر روز با توجه به این که هر روز 
  ..آی وی آسیا را نیز تسخیر کندآی وی آسیا را نیز تسخیر کند
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  شمال آفریقا و خاورمیانهشمال آفریقا و خاورمیانه
با این حـال  با این حـال  . .  در آفریقای شمالی و خاورمیانه درحال افزایش است، اما هنوز چشمگیر نیست در آفریقای شمالی و خاورمیانه درحال افزایش است، اما هنوز چشمگیر نیست""اچ آی ویاچ آی وی""ودگی به  ودگی به  میزان آل میزان آل 

سازمان ملل متحد هشدار می دهد که انکار واقعیت ایدز از سوی برخی رهبـران سیاسـی و اجتمـاعی در برخـی کـشورهای        سازمان ملل متحد هشدار می دهد که انکار واقعیت ایدز از سوی برخی رهبـران سیاسـی و اجتمـاعی در برخـی کـشورهای        
 بیماری بیش از هر جا در سومالی و سودان شایع است،  بیماری بیش از هر جا در سومالی و سودان شایع است، ایناین..منطقه، محیط را برای گسترش اپیدمی ایدز مساعد کرده است  منطقه، محیط را برای گسترش اپیدمی ایدز مساعد کرده است  

  ..اما ایران و لیبی نیز شاهد رشد آن هستنداما ایران و لیبی نیز شاهد رشد آن هستند

  آلودگیآلودگی
ایـن ویـروس همـراه بـا ایـن      ایـن ویـروس همـراه بـا ایـن      ..ویروس اچ آی وی درخون، مایعات تناسلی افراد و همینطور شیر مادر آلوده یافت می شـود   ویروس اچ آی وی درخون، مایعات تناسلی افراد و همینطور شیر مادر آلوده یافت می شـود   

  ..مایعات وارد بدن دیگران می شودمایعات وارد بدن دیگران می شود

  ::راه های سرایت اچ آی ویراه های سرایت اچ آی وی
  ..ستفاده اشتراکی از سرنگ آلوده یا ابزاری که برای سوراخ کردن اعضای بدن استفاده می شود و آلوده هستندستفاده اشتراکی از سرنگ آلوده یا ابزاری که برای سوراخ کردن اعضای بدن استفاده می شود و آلوده هستند ا ا--

   از طریق خون آلوده  از طریق خون آلوده --

   در معرض تماس قرار دادن زخم یا بریدگی در بدن با مایعات آلوده به اچ آی وی در معرض تماس قرار دادن زخم یا بریدگی در بدن با مایعات آلوده به اچ آی وی--

  . . از طریق تغذیه از شیر مادر آلوده شونداز طریق تغذیه از شیر مادر آلوده شوند نوزادان مادران آلوده ممکن است در دوران جنینی ، هنگام تولد یا  نوزادان مادران آلوده ممکن است در دوران جنینی ، هنگام تولد یا --

ویروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما میزان آن کمتر ازحدی است که بتوانـد بیمـاری را منتقـل      ویروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما میزان آن کمتر ازحدی است که بتوانـد بیمـاری را منتقـل        
  ..کندکند

  ..زمانی که مایعات حامل ویروس خشک شده باشد، خطر انتقال ویروس نزدیک به صفر خواهد بودزمانی که مایعات حامل ویروس خشک شده باشد، خطر انتقال ویروس نزدیک به صفر خواهد بود

    ..ا خودداری از مصرف سرنگ های مشترک خطر آلودگی به اچ آی وی را کاهش دهندا خودداری از مصرف سرنگ های مشترک خطر آلودگی به اچ آی وی را کاهش دهندمعتادان تزریقی می توانند بمعتادان تزریقی می توانند ب

  توهمات پیرامون اچ آی ویتوهمات پیرامون اچ آی وی
  ::این ویروس به طریق زیر غیر قابل سرایت استاین ویروس به طریق زیر غیر قابل سرایت است

  ))ویروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما میزان آن کمتر ازحدی است که بتواند بیماری را منتقل کندویروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما میزان آن کمتر ازحدی است که بتواند بیماری را منتقل کند( ( 

   هوا، سرفه و عطسه  هوا، سرفه و عطسه  از طریق از طریق--

   ازطریق بوسیدن، تماس پوستی یا دست دادن  ازطریق بوسیدن، تماس پوستی یا دست دادن --

   از طریق استفاده مشترک از لوازم آشپزی مانند دیگ و چاقو از طریق استفاده مشترک از لوازم آشپزی مانند دیگ و چاقو--

   از طریق تماس با صندلی توالت از طریق تماس با صندلی توالت--

   از طریق حشرات، نیش یا گاز حیوانات از طریق حشرات، نیش یا گاز حیوانات--

   از طریق شنا در استخرهای عمومی از طریق شنا در استخرهای عمومی--

  .. اچ آی وی تهیه شده باشد اچ آی وی تهیه شده باشد از طریق خوردن غذایی که توسط فرد آلوده به از طریق خوردن غذایی که توسط فرد آلوده به--
    

  اقدامات جدید ایران برای مقابله با ایدزاقدامات جدید ایران برای مقابله با ایدز
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وزارت بهداشت ایران اعالم کرده است که یک رشته اقدامات جدید را برای جلوگیری از گـسترش آلـودگی بـه ویـروس اچ آی         وزارت بهداشت ایران اعالم کرده است که یک رشته اقدامات جدید را برای جلوگیری از گـسترش آلـودگی بـه ویـروس اچ آی         

ن با برگـزاری روز جهـانی ایـدز،    ن با برگـزاری روز جهـانی ایـدز،    همزماهمزما..وی، عامل ابتالی به بیماری ایدز، و درمان مبتالیان به این بیماری به اجرا می گذارد  وی، عامل ابتالی به بیماری ایدز، و درمان مبتالیان به این بیماری به اجرا می گذارد  
یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با اعالم جزییات اقدامات جدید، گفت که ایران نخستین کشور منطقه خواهد بود کـه   یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با اعالم جزییات اقدامات جدید، گفت که ایران نخستین کشور منطقه خواهد بود کـه   

  ..به اجرای برنامه ای برای مبارزه گسترده به منظور آگاه سازی مردم در باره اچ آی وی و ایدز مبادرت می ورزدبه اجرای برنامه ای برای مبارزه گسترده به منظور آگاه سازی مردم در باره اچ آی وی و ایدز مبادرت می ورزد

  .. برنامه از سطح محلی، از جمله جوامع روستایی، آغاز می شود برنامه از سطح محلی، از جمله جوامع روستایی، آغاز می شودبه گفته وی، اجرای اینبه گفته وی، اجرای این

سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزوده است که تسهیالت درمانی گسترده تـری در اختیـار افـراد آلـوده بـه اچ آی وی و        سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزوده است که تسهیالت درمانی گسترده تـری در اختیـار افـراد آلـوده بـه اچ آی وی و        
 هـای ایـران    هـای ایـران   وی ازاجرای یک برنامه درمانی در زنـدان وی ازاجرای یک برنامه درمانی در زنـدان ..مبتالیان به ایدز، چه به صورت سرپایی و چه بستری، قرار می گیرد  مبتالیان به ایدز، چه به صورت سرپایی و چه بستری، قرار می گیرد  

به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر از سه داروی اصلی ایدز، دوقلم در داخل ایـران تولیـد   به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر از سه داروی اصلی ایدز، دوقلم در داخل ایـران تولیـد   ..نیز خبر داده است نیز خبر داده است 
  ..می شودمی شود

هفته گذشته منابع دولتی جمهوری اسالمی اعالم کردند که حدود سی هزارنفر درایران حامل ویروس اچ آی وی تـشخیص   هفته گذشته منابع دولتی جمهوری اسالمی اعالم کردند که حدود سی هزارنفر درایران حامل ویروس اچ آی وی تـشخیص   
 هزار نفـر   هزار نفـر  120120طبق آمارهای غیر رسمی طبق آمارهای غیر رسمی ((..ی اکثر آنان استفاده از سرنگ های آلوده بوده استی اکثر آنان استفاده از سرنگ های آلوده بوده استداده شده اند که عامل ابتال  داده شده اند که عامل ابتال  

  ))در ایران به ویروس ایدز مبتال میباشنددر ایران به ویروس ایدز مبتال میباشند

  مراحل ابتدایی ابتال به بیماری ایدزمراحل ابتدایی ابتال به بیماری ایدز

 مـی   مـی    ا مبتالا مبتالحدود نیمی از افرادی که تازه به اچ آی وی آلوده می شوند، در عرض دو تا چهار هفته به عالئمی شبیه آنفوالنز  حدود نیمی از افرادی که تازه به اچ آی وی آلوده می شوند، در عرض دو تا چهار هفته به عالئمی شبیه آنفوالنز  
  ..این عالئم شامل تب، خستگی، ناراحتی پوستی، درد مفصل، سردرد و تورم در غدد لنفاوی استاین عالئم شامل تب، خستگی، ناراحتی پوستی، درد مفصل، سردرد و تورم در غدد لنفاوی است. . شوندشوند

با پیـشرفت ویـروس از   با پیـشرفت ویـروس از   . . برابر با تعداد آنها در یک میلیمتر مکعب خون استبرابر با تعداد آنها در یک میلیمتر مکعب خون است+ + 44واحد شمارش گلبو لهای سفید سی دی     واحد شمارش گلبو لهای سفید سی دی       
  ..تعداد آن کاسته می شودتعداد آن کاسته می شود

 عـدد   عـدد  200200اگر ایـن رقـم بـه    اگر ایـن رقـم بـه    . .  در میلیمتر مکعب است در میلیمتر مکعب است  ++44 سلول سی دی  سلول سی دی 12001200 تا  تا 600600یک سیستم دفاعی سالم دارای   یک سیستم دفاعی سالم دارای   
  ..کاهش یابد، بیمار مبتال به ایدز محسوب می شودکاهش یابد، بیمار مبتال به ایدز محسوب می شود

درمراحل ابتدایی، این رقم با تکثیر سریع ویـروس در خـون   درمراحل ابتدایی، این رقم با تکثیر سریع ویـروس در خـون   . .  شمار ذرات ویروسی درمیلیمتر مکعب است شمار ذرات ویروسی درمیلیمتر مکعب است"" بار ویروسی  بار ویروسی ""
  ..به اوج می رسدبه اوج می رسد

 اچ آی وی سالها طول می کشد تا بیماری ایدز ظاهر شود و در این مدت آنها احـساس سـالمت    اچ آی وی سالها طول می کشد تا بیماری ایدز ظاهر شود و در این مدت آنها احـساس سـالمت   در برخی از افراد آلوده به  در برخی از افراد آلوده به  
درسـایر افـراد آلـوده بـه اچ آی وی ممکـن اسـت       درسـایر افـراد آلـوده بـه اچ آی وی ممکـن اسـت       ..کرده و هیچ عالئم بیرونی حضور این و یروس در آنها دیده نمی شـود     کرده و هیچ عالئم بیرونی حضور این و یروس در آنها دیده نمی شـود     

  ..کندکندعالئمی مانند کاهش وزن، تب وعرق، کهیر و برای مدتی کوتاه پاک شدن حافظه نمود عالئمی مانند کاهش وزن، تب وعرق، کهیر و برای مدتی کوتاه پاک شدن حافظه نمود 

  ::آزمایش های اچ آی ویآزمایش های اچ آی وی
 درجریان عمومی ترین آزمایش برای تشخیص اچ آی وی، یک نوع خاص از پادتن ها یا همان پروتئین های ضد بیماری  درجریان عمومی ترین آزمایش برای تشخیص اچ آی وی، یک نوع خاص از پادتن ها یا همان پروتئین های ضد بیماری --

  ..ردیابی می شودردیابی می شود

 با این که پادتن ها در واکنش به حضور اچ آی وی دربدن تولید می شوند، اما این اتفـاق شـش تـا دوازده هفتـه پـس از           با این که پادتن ها در واکنش به حضور اچ آی وی دربدن تولید می شوند، اما این اتفـاق شـش تـا دوازده هفتـه پـس از          --
  ..رخ می دهدرخ می دهدآلودگی آلودگی 

 در حالی که این پادتن ها در مبارره با ویروس چندان موثر نیستند، اما به عنوان نشانه وجود ویروس دربدن قابل اعتمـاد       در حالی که این پادتن ها در مبارره با ویروس چندان موثر نیستند، اما به عنوان نشانه وجود ویروس دربدن قابل اعتمـاد      --
  ..هستندهستند
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  .. در چند هفته ای که ردیابی آلودگی بی ثمر و جواب آزمایش منفی است، فرد آلوده می تواند ویروس را به سایرین منتقل کند در چند هفته ای که ردیابی آلودگی بی ثمر و جواب آزمایش منفی است، فرد آلوده می تواند ویروس را به سایرین منتقل کند--

  ی ایدز در بدنی ایدز در بدنپیشروی بیمارپیشروی بیمار
سیستم دفاعی بدن که از حمله ویروس صدمه دیده است، قوای خود را برای مبارزه با بیماری ها ازدست می دهد و هرنوع     سیستم دفاعی بدن که از حمله ویروس صدمه دیده است، قوای خود را برای مبارزه با بیماری ها ازدست می دهد و هرنوع     

کسانی که به اچ آی وی آلوده هستند، در مقابل بیماری هایی مانند سل، ماالریـا و  کسانی که به اچ آی وی آلوده هستند، در مقابل بیماری هایی مانند سل، ماالریـا و  ..عفونتی می تواند جان بیمار را تهدید کند  عفونتی می تواند جان بیمار را تهدید کند  
، آسیب پذیری آنها از قبل هـم بیـشتر مـی    ، آسیب پذیری آنها از قبل هـم بیـشتر مـی    + + 44می شوند و با افت شمار گلبولهای سفید سی دی می شوند و با افت شمار گلبولهای سفید سی دی ذات الریه آسیب پذیرتر     ذات الریه آسیب پذیرتر     

  ..شودشود

ایـن  ایـن  . .  معروف است، آسیب پذیر هستند معروف است، آسیب پذیر هستند"" عفونت های فرصت طلب عفونت های فرصت طلب""بیماران مبتال به اچ آی وی همچنین در مقابل آنچه به    بیماران مبتال به اچ آی وی همچنین در مقابل آنچه به    
رد که یک بدن سالم قادر به مبارزه بـا آنهاسـت،   رد که یک بدن سالم قادر به مبارزه بـا آنهاسـت،   نوع از عفونت ها از باکتری های شایع، قارچ ها و انگل هایی نشات می گی  نوع از عفونت ها از باکتری های شایع، قارچ ها و انگل هایی نشات می گی  

  ..اما می تواند درافرادی که سیستم دفاعی بدن آنها آسیب دیده ایجاد بیماری کند و گاه آنها را از پا در می آورداما می تواند درافرادی که سیستم دفاعی بدن آنها آسیب دیده ایجاد بیماری کند و گاه آنها را از پا در می آورد

نی نی زیاد است به بدل حمله می کنند، اما اکثر آنهـا زمـا  زیاد است به بدل حمله می کنند، اما اکثر آنهـا زمـا  + + 44برخی از این عوامل بیماری زا زمانی که شمار سلول های سی دی   برخی از این عوامل بیماری زا زمانی که شمار سلول های سی دی   
در صـورتی کـه مراقبتهـای کامـل     در صـورتی کـه مراقبتهـای کامـل     .. رسید، یعنی نقطه آغاز ظهور ایدز، فعال مـی شـوند   رسید، یعنی نقطه آغاز ظهور ایدز، فعال مـی شـوند  200200که شمار این سلولها به کمتر از  که شمار این سلولها به کمتر از  

. . پزشکی در دسترس باشد، آن وقت می توان به بیمار داروهای درمانگر و محافظ در برابر برخی از ایـن عفونـت هـا را داد    پزشکی در دسترس باشد، آن وقت می توان به بیمار داروهای درمانگر و محافظ در برابر برخی از ایـن عفونـت هـا را داد    
  .. می تواند عوارض جانبی داشته باشد می تواند عوارض جانبی داشته باشدالبته این داروها گاه گران است و به عالوهالبته این داروها گاه گران است و به عالوه

  برفک و زونابرفک و زونا
  "" هـرپبس سـیمپلکس   هـرپبس سـیمپلکس  ""ویـروس زونـا،  ویـروس زونـا،  ..برفک یک عفونت قارچی است که معموالً بـه دهـان، گلـو یـا واژن حملـه مـی کنـد        برفک یک عفونت قارچی است که معموالً بـه دهـان، گلـو یـا واژن حملـه مـی کنـد        

))hhee rrppeess  ssiimmpplleexx((هر دو عفونت شایع هستند، اما درصـد وقـوع آنهـا در میـان     هر دو عفونت شایع هستند، اما درصـد وقـوع آنهـا در میـان     . . ، می تواند در دهان یا رحم ایجاد شود، می تواند در دهان یا رحم ایجاد شود
آنهـا هنـوز باالسـت،    آنهـا هنـوز باالسـت،    + + 44 به اچ آی وی افزایش می یابد و حتی می تواند افرادی را که شمار سلول های سـی دی     به اچ آی وی افزایش می یابد و حتی می تواند افرادی را که شمار سلول های سـی دی    افراد مبتال افراد مبتال 
  ..مبتال کندمبتال کند

برفک باعث پیدایش برآمدگی های سفید رنگ در پوست و خشکی دهان می شود و فرآیند بلعیدن غـذا را دشـوار    برفک باعث پیدایش برآمدگی های سفید رنگ در پوست و خشکی دهان می شود و فرآیند بلعیدن غـذا را دشـوار    : : عالئمعالئم
  ..احیه ی مبتال می شوداحیه ی مبتال می شودزونا باعث پیدایش تاول های دردناک در نزونا باعث پیدایش تاول های دردناک در ن. . می سازدمی سازد

  سلسل
 اصلی مرگ و میر در میان مبتالیان به ایدز در سراسر جهان است و بسیاری از کشورها همزمان، با اپیدمی های   اصلی مرگ و میر در میان مبتالیان به ایدز در سراسر جهان است و بسیاری از کشورها همزمان، با اپیدمی های    سل عامل سل عامل 

سل ناشی از یک نوع باکتری است که بسیاری ازمردم حامل آن هستند، اما تنها در برخی سل ناشی از یک نوع باکتری است که بسیاری ازمردم حامل آن هستند، اما تنها در برخی . . اچ آی وی و سل روبرو هستند    اچ آی وی و سل روبرو هستند    
  ..ی می شودی می شوداز افراد باعث بیماراز افراد باعث بیمار

. .  برابر افزایش می یابـد  برابر افزایش می یابـد 3030اگرافرادی که حامل این باکتری هستند به اچ آی وی هم آلوده شوند، احتمال بروز سل در آنها  اگرافرادی که حامل این باکتری هستند به اچ آی وی هم آلوده شوند، احتمال بروز سل در آنها  
  ..سل ابتدا به ریه حمله می کند، اما می تواند به غدد لنفاوی و مغز هم سرایت کندسل ابتدا به ریه حمله می کند، اما می تواند به غدد لنفاوی و مغز هم سرایت کند

مفرط ، کاهش وزن، تب و تعـرق شـدید درهنگـام    مفرط ، کاهش وزن، تب و تعـرق شـدید درهنگـام    سرفه شدید، درد در قفسه سینه، سرفه همراه با خون، خستگی     سرفه شدید، درد در قفسه سینه، سرفه همراه با خون، خستگی     : : عالئمعالئم
  ..خوابخواب

  

  سرطان سیستم دفاعی بدنسرطان سیستم دفاعی بدن
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  --NNoonn( (  به انواع سرطان های سیستم دفاعی بدن موسـوم بـه ان اچ ال    به انواع سرطان های سیستم دفاعی بدن موسـوم بـه ان اچ ال     افراد آلوده به اچ آی وی بیش از دیگران در معرض ابتالافراد آلوده به اچ آی وی بیش از دیگران در معرض ابتال

HHooddggkkiinn,,ss  LLyymmpphhoommaass (  ( مله نخاع و مغز حمله کنـد و مـی   مله نخاع و مغز حمله کنـد و مـی   ان اچ ال می تواند به هر بخشی از بدن از جان اچ ال می تواند به هر بخشی از بدن از ج. . قرار دارندقرار دارند
دربـدن  دربـدن  + + 44این بیماری می تواند، صرف نظر از شمار گلبولهای سـفید سـی دی  این بیماری می تواند، صرف نظر از شمار گلبولهای سـفید سـی دی  . . تواند ظرف یک سال بیمار را از پا دربیاورد  تواند ظرف یک سال بیمار را از پا دربیاورد  

  ..شیمی درمانی راه مقابله با این نوع سرطان ها استشیمی درمانی راه مقابله با این نوع سرطان ها است. . بیمار اچ آی وی، بروز کندبیمار اچ آی وی، بروز کند

    ..گام خواب و کاهش وزنگام خواب و کاهش وزنتورم غدد لنفاوی، تعرق به هنتورم غدد لنفاوی، تعرق به هن): ): ان اچ الان اچ ال( ( عالئم عالئم 

  ))کی اسکی اس( ( زخم های بدخیم زخم های بدخیم 
,,KKaappoossii( ( کی اس کی اس  ss  SSaarrccoommaa  ((بیماری مشابه سرطان بوده و درمیان مردان آلوده به اچ آی وی شایع است بیماری مشابه سرطان بوده و درمیان مردان آلوده به اچ آی وی شایع است   یک نوع یک نوع  . .

ایـن  ایـن  . . قرمز یا بنفش رنگی می شـود کـه معمـوال روی پوسـت ظـاهر مـی شـود       قرمز یا بنفش رنگی می شـود کـه معمـوال روی پوسـت ظـاهر مـی شـود       ) )  لیژن لیژن  ((این بیماری موجب ظهور زخم های  این بیماری موجب ظهور زخم های  
این بیمـاری  این بیمـاری  . . نین می تواند دهان، غدد لنفاوی، دستگاه گوارش و ریه ها را تحت تاثیر قرار دهد و مرگبار باشدنین می تواند دهان، غدد لنفاوی، دستگاه گوارش و ریه ها را تحت تاثیر قرار دهد و مرگبار باشدبیماری همچ بیماری همچ 

 است حمله می کند، اما درکسانی که شـمار ایـن سـلول در آنهـا      است حمله می کند، اما درکسانی که شـمار ایـن سـلول در آنهـا     250250آنها کمتراز آنها کمتراز + + 44معموال به بیمارانی که شمار سی دی   معموال به بیمارانی که شمار سی دی   
  ..کمتراست و خیم تر خواهد بودکمتراست و خیم تر خواهد بود

در صورتی که به ریه حمله کرده باشد، و خونریزی در صورتی که به دستگاه گوارشی حمله کـرده  در صورتی که به ریه حمله کرده باشد، و خونریزی در صورتی که به دستگاه گوارشی حمله کـرده  زخم، نفس تنگی  زخم، نفس تنگی  : : عالئمعالئم
  ..باشدباشد

    

  ))پی سی پی پی سی پی ( ( ذات الریه ذات الریه 
  ريهريه: : موضع موضع 

ppnneeuummooccyysstt((پی سی پی پی سی پی  iiss  PPnneeuummoonniiaa (  (  است که باعث ذات الریه می شود است که باعث ذات الریه می شود"" فرصت طلب فرصت طلب""یکی از عفونت های یکی از عفونت های  . .
. .  اما همچنین می تواند غدد لنفاوی، طحال، کبد یا مغز استخوان را هدف قرار دهـد  اما همچنین می تواند غدد لنفاوی، طحال، کبد یا مغز استخوان را هدف قرار دهـد این عفونت معموال به ریه حمله می کند،    این عفونت معموال به ریه حمله می کند،    

این بیماری همواره از علل عمده مرگ و میر درمیان بیماران آلوده به اچ آی وی بوده است، اما اکنون به کمـک دارو قابـل       این بیماری همواره از علل عمده مرگ و میر درمیان بیماران آلوده به اچ آی وی بوده است، اما اکنون به کمـک دارو قابـل       
  .. می کند می کند   است مبتال است مبتال200200ا کمترا زا کمترا زدر آنهدر آنه+ + 44این بیماری اغلب افرادی را که شمار سی دی این بیماری اغلب افرادی را که شمار سی دی . . پیشگیری و معالجه استپیشگیری و معالجه است

  ..تب، سرفه خشک، حس فشردگی در قفسه سینه و دشواری درعمل تنفستب، سرفه خشک، حس فشردگی در قفسه سینه و دشواری درعمل تنفس: : عالئمعالئم

  عفونت های مغزیعفونت های مغزی
  ..بیماران اچ آی وی همچنین در مقابل دو نوع عفونت، که عموماً به مغز حمله می کند، آسیب پذیر هستندبیماران اچ آی وی همچنین در مقابل دو نوع عفونت، که عموماً به مغز حمله می کند، آسیب پذیر هستند

TT((توکسوپالسموسیس  توکسوپالسموسیس   ooxxooppllaassmmoossiiss ( (  وانات ناشی می شود، می توانـد باعـث پیـدایش زخـم در     وانات ناشی می شود، می توانـد باعـث پیـدایش زخـم در     که از یک انگل در حی  که از یک انگل در حی
CCrryypptt((کریپتوکوکوس  کریپتوکوکوس  . . مغز شود مغز شود  ooccooccccuuss((-- این بیماری در پـرده  این بیماری در پـرده  . .  اغلب باعث مننژیت می شود اغلب باعث مننژیت می شود-- نوعی قارچ در خاک  نوعی قارچ در خاک

این عفونت ها در بیمارانی که شـمار سـلول هـای    این عفونت ها در بیمارانی که شـمار سـلول هـای    . . نخاع و مغز، عفونت ایجاد می کند و می تواند به اغما و مرگ منجر شود    نخاع و مغز، عفونت ایجاد می کند و می تواند به اغما و مرگ منجر شود    
  .. شایع است شایع است100100در آنها کمترازدر آنها کمتراز+ + 44 دی  دی سیسی

( ( سر درد، تب، مشکالت بینـایی، تهـوع و اسـتفراغ، ضـعف در یـک طـرف بـدن، دشـوار شـدن تکلـم و راه رفـتن             سر درد، تب، مشکالت بینـایی، تهـوع و اسـتفراغ، ضـعف در یـک طـرف بـدن، دشـوار شـدن تکلـم و راه رفـتن             : : عالئمعالئم
  ).).مننژیتمننژیت( ( ، گرفتگی عضالت گردن ، گرفتگی عضالت گردن ))توکسوپالسموسیستوکسوپالسموسیس

    

  داروهای ضد ایدزداروهای ضد ایدز

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 
اند که از طریق مهار توانایی تکثیـر ایـن ویـروس، عمـر افـراد      اند که از طریق مهار توانایی تکثیـر ایـن ویـروس، عمـر افـراد      از زمان آغاز اپیدمی اچ آی وی، مجموعه ای از داروها ساخته شده  از زمان آغاز اپیدمی اچ آی وی، مجموعه ای از داروها ساخته شده  

بیماران می کاهـد  بیماران می کاهـد  + + 44این داروها از سرعت نابودی سی دی این داروها از سرعت نابودی سی دی . . مبتال به اچ آی وی را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد  مبتال به اچ آی وی را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد  
  ..و می تواند بروز ایدز را به تاخیر بیاندازد، اما آن را معالجه نمی کندو می تواند بروز ایدز را به تاخیر بیاندازد، اما آن را معالجه نمی کند

  :: وجود دارد که در مقاطع مختلف آلودگی و رشد اچ آی وی و ایدز عمل می کنند وجود دارد که در مقاطع مختلف آلودگی و رشد اچ آی وی و ایدز عمل می کننددر مجموع چهار دسته دارودر مجموع چهار دسته دارو

این داروها به پروتئین های موجود بر سطح بیرونی ویروس اچ آی وی می چسبد و از پیوستن و این داروها به پروتئین های موجود بر سطح بیرونی ویروس اچ آی وی می چسبد و از پیوستن و : : بازدارنده های ورودیبازدارنده های ورودی) ) 11
، وارد ، وارد ))FFuuzzeeoonn(("" فوزیـون  فوزیـون ""نام نام تاکنون تنها یک نمونه از دارو، به تاکنون تنها یک نمونه از دارو، به . . جلوگیری می کندجلوگیری می کند+ + 44ورود آن به سلول های سی دی     ورود آن به سلول های سی دی     

  ..بازار شده استبازار شده است

NNuucc((باز دارنده های ان آر تی باز دارنده های ان آر تی ) ) 22 lleeoossiiddee   rreevvee rrssee   tt rraannssccrriipptt aassee :( :(    این بازدارنـده هـا ویـروس اچ آی وی را از    این بازدارنـده هـا ویـروس اچ آی وی را از
این دارو فرآیند نـسخه سـازی را   این دارو فرآیند نـسخه سـازی را   . . نوکلئوسایدها مصالح ساختمانی این ژنها هستندنوکلئوسایدها مصالح ساختمانی این ژنها هستند. . نسخه سازی از ژنهای خود باز می دارد  نسخه سازی از ژنهای خود باز می دارد  

  ..طریق تولید نمونه های معیوبی از این مصالح ساختمانی مختل می کندطریق تولید نمونه های معیوبی از این مصالح ساختمانی مختل می کنداز از 

NNoonn--  nnuucc((باز دارنده های ان ان آر تی باز دارنده های ان ان آر تی ) ) 33 lleeoossiiddee   rreevvee rrssee   tt rraannssccrriipptt aassee :( :( این باز دارنده ها نیز فرآیند نسخه این باز دارنده ها نیز فرآیند نسخه
  ..ازی را مختل می کنندازی را مختل می کنندآنها با چسباندن خود به آنزیمی که این فرآیند را کنترل می کند نسخه سآنها با چسباندن خود به آنزیمی که این فرآیند را کنترل می کند نسخه س. . سازی را مختل می کنندسازی را مختل می کنند

PPrroott((بازدارنده های نوع پروتیز    بازدارنده های نوع پروتیز    ) ) 44 eeaassee :( :(     این داروها به آنزیم دیگری به نام پروتیز کـه نقـشی اساسـی درجمـع آوری     این داروها به آنزیم دیگری به نام پروتیز کـه نقـشی اساسـی درجمـع آوری
  ..ذرات ویروس تازه دارد، می چسبندذرات ویروس تازه دارد، می چسبند

معموال سـه نـوع داروی مختلـف دسـت کـم از دو دسـته       معموال سـه نـوع داروی مختلـف دسـت کـم از دو دسـته       . . داروهای ضد ویروس ایدز باید به صورت ترکیبی مصرف شوند    داروهای ضد ویروس ایدز باید به صورت ترکیبی مصرف شوند    
با تغییر شکل دادن ویروس اچ آی وی، برخی از نمونه های این با تغییر شکل دادن ویروس اچ آی وی، برخی از نمونه های این . . تلف از داروها به طور همزمان به بیمار تجویز می شود  تلف از داروها به طور همزمان به بیمار تجویز می شود  مخمخ

بنابراین شانس کنترل اچ آی وی در صورت استفاده از چند دارو بیـشتر خواهـد   بنابراین شانس کنترل اچ آی وی در صورت استفاده از چند دارو بیـشتر خواهـد   . . ویروس در مقابل داروها مقاوم می شوند  ویروس در مقابل داروها مقاوم می شوند  
سهایی ردیابی شده اند که حتی پیش از آغـاز معالجـات در برابـر داروهـای     سهایی ردیابی شده اند که حتی پیش از آغـاز معالجـات در برابـر داروهـای     در برخی موارد از آلودگی های تازه، ویرو در برخی موارد از آلودگی های تازه، ویرو . . بودبود

  ..موجود مقاومت نشان می دهندموجود مقاومت نشان می دهند

  عوارض جانبی عوارض جانبی 
  ::عوارض جانبی شایععوارض جانبی شایع

   تهوع ، استفراغ، سردرد، خستگی مفرط، کهیر، اسهال، بی خوابی، بی حسی در اطراف دهان، درد معده تهوع ، استفراغ، سردرد، خستگی مفرط، کهیر، اسهال، بی خوابی، بی حسی در اطراف دهان، درد معده--

  ::سایرعوارض جانبیسایرعوارض جانبی

ه کبد و لوزالمعده، زخمهای درون دهان، تغییر شـکل بـدن، آسـیب بـه سـلولهای عـصبی، کـم        ه کبد و لوزالمعده، زخمهای درون دهان، تغییر شـکل بـدن، آسـیب بـه سـلولهای عـصبی، کـم         التهاب لوزامعده، آسیب ب   التهاب لوزامعده، آسیب ب  --
  ..خونی، درد عضالنی و ضعفخونی، درد عضالنی و ضعف

  ))ام ای سیام ای سی( ( عفونت شکم عفونت شکم 
MMyyccoobbaacc((ام ای سی یا ام ای آی ام ای سی یا ام ای آی  tt ee rriiuumm  aavviiuumm  ccoommpplleexx (  (  عفونتی است که از باکتری های موجود درآب، گرد و عفونتی است که از باکتری های موجود درآب، گرد و

این بیماری به الیه بیرونی معده و روده حمله می کند ودر نهایت می تواند در این بیماری به الیه بیرونی معده و روده حمله می کند ودر نهایت می تواند در . . ودودغبار، خاک و مدفوع پرندگان ناشی می ش    غبار، خاک و مدفوع پرندگان ناشی می ش    
  7575درآنهـا از  درآنهـا از  + + 44ام ای سی اغلب کسانی را که شمار گلبولهـای سـفید سـی دی    ام ای سی اغلب کسانی را که شمار گلبولهـای سـفید سـی دی    . . خون وسایر بخش های بدن منتشر شود  خون وسایر بخش های بدن منتشر شود  

  ..است، مبتال می کنداست، مبتال می کند

  ..اب، بی اشتهایی، کاهش وزن، خستگی، اسهالاب، بی اشتهایی، کاهش وزن، خستگی، اسهالشکم درد، تهوع و استفراغ که به تب می انجامد، تعرق در خوشکم درد، تهوع و استفراغ که به تب می انجامد، تعرق در خو: : عالئمعالئم
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  ))سی ام وی سی ام وی ( ( خطرنابینایی خطرنابینایی 
CCyytt  ((سی ام وی سی ام وی  oommeeggaalloovviirruuss ( ( یک عفونت مرتبط با ویروس زونا یک عفونت مرتبط با ویروس زونا ) )اسـت و در بیمـاران اچ آی وی اغلـب    اسـت و در بیمـاران اچ آی وی اغلـب    ) ) هرپیسهرپیس

RRee((باعث ابتال به تورم شبکیه چشم    باعث ابتال به تورم شبکیه چشم     tt iinn iitt iiss (  ( چـشم همـراه    چـشم همـراه   این بیماری با مرگ سلول های شبکیه در ناحیه عقباین بیماری با مرگ سلول های شبکیه در ناحیه عقب. . می شودمی شود 
ایـن  ایـن  . . سی ام وی توسـط دارو قابـل مهـار اسـت    سی ام وی توسـط دارو قابـل مهـار اسـت    . . است و در صورتی که معالجه نشود به سرعت می تواند باعث نابینایی شود  است و در صورتی که معالجه نشود به سرعت می تواند باعث نابینایی شود  

این بیماری به ندرت به افرادی که شمار سلول هـای سـی دی   این بیماری به ندرت به افرادی که شمار سلول هـای سـی دی   . . ویروس همچنین می تواند سایر بخش های بدن اثر بگذارد    ویروس همچنین می تواند سایر بخش های بدن اثر بگذارد    
  .. است، مبتال می کند است، مبتال می کند5050اغلب افرادی را که شمار این سلول در آنها کمتر از اغلب افرادی را که شمار این سلول در آنها کمتر از  است حمله می کند، و  است حمله می کند، و 100100آنها بیش از آنها بیش از + + 44

  ..مشکل بینایی مانند دیدن لکه های سیاه متحرک، تاری در دید و پیدایش نقاط کورمشکل بینایی مانند دیدن لکه های سیاه متحرک، تاری در دید و پیدایش نقاط کور: : عالئمعالئم

    

  تاریخچه ظهور ایدزتاریخچه ظهور ایدز

  
((KKAAPPOOSSII’’SS  SSAARRCCOOMMAA))   مورد وخیم ابتال به بیماری سارکوم کاپوسی مورد وخیم ابتال به بیماری سارکوم کاپوسی88، ، 19811981در در  که نوعی سرطان بدخیم عروقی که نوعی سرطان بدخیم عروقی   

    این نوع سرطان نادر است و معموال ً سالمندان را گرفتـار مـی  این نوع سرطان نادر است و معموال ً سالمندان را گرفتـار مـی  . . نیویورک گزارش شدنیویورک گزارش شد   گرای گرای  است، در میان مردان همجنساست، در میان مردان همجنس
..کندکند مـسئوالن  مـسئوالن  . . کالیفرنیا افزایش یافتکالیفرنیا افزایش یافت  نوعی عفونت نادر ریوی نیز در نیویورک ونوعی عفونت نادر ریوی نیز در نیویورک و  به به همزمان با این رویداد، شمار مبتالیان همزمان با این رویداد، شمار مبتالیان   

 دانستند؛ اما امروزه این دو واقعه پزشکی  دانستند؛ اما امروزه این دو واقعه پزشکی   این دو بیماری را نمیاین دو بیماری را نمی  بهداشت و درمان آمریکا در آن زمان علت شیوع ناگهانیبهداشت و درمان آمریکا در آن زمان علت شیوع ناگهانی
گسترش یافت و گسترش یافت و    این بیماری ناشناخته این بیماری ناشناختهطی یک سال،طی یک سال،. . شودشود  بیماری ایدز در زندگی بشری در نظر گرفته می بیماری ایدز در زندگی بشری در نظر گرفته می   مصادف با تولدمصادف با تولد

AA، ، 19821982در در  IIDDSS  ((AACCQQUUIIRREEDD  IIMMMMUUNNEE  DDEEFFIICCIIEENNCCYY   SSYY NNDDRROOMMEE)) سـندروم نقـص ایمنـی    سـندروم نقـص ایمنـی    »»  معنـی معنـی   بـه  بـه    
بیمـاران  بیمـاران  . . های مختلفی از مـردم را مبـتال کـرد   های مختلفی از مـردم را مبـتال کـرد     بلکه گروهبلکه گروه  گرایان،گرایان،  رفته، این بیماری نه تنها همجنسرفته، این بیماری نه تنها همجنس  رفتهرفته. . نام گرفتنام گرفت» » اکتسابیاکتسابی

  ..دی بودنددی بودندبعبع  هایهای  هموفیلی و معتادان گروههموفیلی و معتادان گروه

هـا در زبـان   هـا در زبـان     ایـن بیمـاری را آفریقـایی   ایـن بیمـاری را آفریقـایی   . . معضلی جدی تبدیل شـد معضلی جدی تبدیل شـد   ها، بیماری جدیدی در فقیرترین قاره جهان بهها، بیماری جدیدی در فقیرترین قاره جهان به  در این سالدر این سال
((SSLLIIMM))  بومی اسلیمبومی اسلیم  نامیدند، به دنبال تحقیقات بیشتر مـشخص شـد کـه     نامیدند، به دنبال تحقیقات بیشتر مـشخص شـد کـه      مرگ در نتیجه تحلیل تدریجی بدن میمرگ در نتیجه تحلیل تدریجی بدن می   معنی معنی  بهبه  

. . ایدز به نتیجه رسیدایدز به نتیجه رسید  تالش دانشمندان و محققان برای کشف علت بیماری کشندهتالش دانشمندان و محققان برای کشف علت بیماری کشنده، ، 19841984در در ..بیماری همان ایدز است بیماری همان ایدز است   ایناین
 شـدت   شـدت    البته این گفته بهالبته این گفته به. .  است است  بیماری را شناسایی کردهبیماری را شناسایی کرده  گروهی تحقیقاتی به سرپرستی رابرت گالو ادعا کرد که عامل اینگروهی تحقیقاتی به سرپرستی رابرت گالو ادعا کرد که عامل این

HHIIVV  ها قبل ویروسها قبل ویروس  ماهماه  با اعتراض محققان فرانسوی کهبا اعتراض محققان فرانسوی که   .. رو شد رو شد  را شناسایی کرده بودند رو بهرا شناسایی کرده بودند رو به  

، ایـن ویـروس از ترکیـب دو ویـروس مختلـف در      ، ایـن ویـروس از ترکیـب دو ویـروس مختلـف در      HHIIVV  های ژنتیکـی ویـروس  های ژنتیکـی ویـروس    براساس آخرین تحقیقات بر روی ویژگیبراساس آخرین تحقیقات بر روی ویژگی
HHIIVV  ویروسویروس. . وجود آمده استوجود آمده است  شامپانزه به شامپانزه به  هـا تعلـق دارد کـه در    هـا تعلـق دارد کـه در      شناسی به گروهـی از ویـروس  شناسی به گروهـی از ویـروس    از دیدگاه علم ویروس از دیدگاه علم ویروس   

هـای غـرب آفریقـا    هـای غـرب آفریقـا      جنگـل جنگـل   یه را که ایدز طی یـک قـرن گذشـته در   یه را که ایدز طی یـک قـرن گذشـته در   یافته ژنتیکی مذکور این نظریافته ژنتیکی مذکور این نظر. . زا هستندزا هستند  بیماریبیماری  هاها  میمونمیمون
برای اولین بـار در نیمـه اول قـرن گذشـته در نتیجـه شـکار و       برای اولین بـار در نیمـه اول قـرن گذشـته در نتیجـه شـکار و         به اعتقاد دانشمندان، انسانبه اعتقاد دانشمندان، انسان. .  کند کند  ظهور کرده است، تأیید میظهور کرده است، تأیید می

   دانـشمندان بـر   دانـشمندان بـر  بـسیاری از بـسیاری از . . که هنوز در آفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شده استکه هنوز در آفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شده است  تغذیه گوشت شامپانزه، سنتیتغذیه گوشت شامپانزه، سنتی

این ویروس باعث بروز بیماری ایـدز  این ویروس باعث بروز بیماری ایـدز    این باورند که انتقال ویروس بیش از یک بار اتفاق افتاده است، زیرا انواع متفاوتی ازاین باورند که انتقال ویروس بیش از یک بار اتفاق افتاده است، زیرا انواع متفاوتی از
  ..شودشود  در انسان می در انسان می 

دهد کـه اولـین قربـانی    دهد کـه اولـین قربـانی      آمریکا گزارش شده ، شواهد نشان میآمریکا گزارش شده ، شواهد نشان می  دردر19811981جالب آنکه هرچند نخستین مورد ابتال به ایدز در جالب آنکه هرچند نخستین مورد ابتال به ایدز در 
  ..درگذشته استدرگذشته است19691969پوست بوده که در پوست بوده که در   سیاه سیاه   ر این کشور یک جوانر این کشور یک جوانایدز دایدز د
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المللـی پـس از دهـه    المللـی پـس از دهـه      شـود کـه افـزایش تعـداد سـفرهای بـین      شـود کـه افـزایش تعـداد سـفرهای بـین        گفته می گفته می   در توجیه کشف همزمان این بیماری در دو نقطه جغرافیاییدر توجیه کشف همزمان این بیماری در دو نقطه جغرافیایی

HHIIVV  ، به گسترش ویروس، به گسترش ویروس19601960   ..در نقاط مختلف جهان کمک کرده استدر نقاط مختلف جهان کمک کرده است  

رودخانـه نظریـه جـالبی را دربـاره نحـوه انتقـال ایـن ویـروس از         رودخانـه نظریـه جـالبی را دربـاره نحـوه انتقـال ایـن ویـروس از           ر کتـاب خـود بـا عنـوان    ر کتـاب خـود بـا عنـوان    ادوارد هوپر، خبرنگار انگلیسی، دادوارد هوپر، خبرنگار انگلیسی، د
  هـای واکـسن  هـای واکـسن    ، بـرای تولیـد نخـستین نمونـه    ، بـرای تولیـد نخـستین نمونـه    19501950به ادعای هـوپر، در اواخـر دهـه    به ادعای هـوپر، در اواخـر دهـه    . . کرده استکرده است  شامپانزه به انسان مطرحشامپانزه به انسان مطرح

HHIIVV  بـه ویـروس  بـه ویـروس    هـای آلـوده  هـای آلـوده    اند و اسـتفاده از کلیـه شـامپانزه   اند و اسـتفاده از کلیـه شـامپانزه      شامپانزه شکار شده شامپانزه شکار شده400400خوراکی فلج اطفال، خوراکی فلج اطفال،  بـرای تولیـد   بـرای تولیـد     
براسـاس شـواهد   براسـاس شـواهد   . . رونـدا و بورونـدی منتقـل کـرده اسـت     رونـدا و بورونـدی منتقـل کـرده اسـت       کم یک میلیون نفر از اهـالی کنگـو،  کم یک میلیون نفر از اهـالی کنگـو،    واکسن، ویروس را به دستواکسن، ویروس را به دست

HHIIVV  هایی که اولین مـوارد آلـودگی بـه ویـروس    هایی که اولین مـوارد آلـودگی بـه ویـروس      با مکانبا مکان  پروژه تولید واکسنپروژه تولید واکسن2828های های   موجود، محلموجود، محل شـده همپوشـانی   شـده همپوشـانی     ثبـت  ثبـت    
  ..استاست  داشتهداشته

  وحشتی به نام ایدزوحشتی به نام ایدز

مردم وقتـی بـا فـردی مبـتال بـه ویـروس       مردم وقتـی بـا فـردی مبـتال بـه ویـروس       . . ی توان عکس العمل مردم جامعه را در مواجهه با فرد مبتال به ایدز مجسم کرد    ی توان عکس العمل مردم جامعه را در مواجهه با فرد مبتال به ایدز مجسم کرد    مم
HHIIVV))  روبرو می شوند چنان از او می گریزند که گویی الهه مرگ است که یکبـاره در برابـر آنـان ظـاهر شـده      روبرو می شوند چنان از او می گریزند که گویی الهه مرگ است که یکبـاره در برابـر آنـان ظـاهر شـده      ) ) اچ آی وی  اچ آی وی
زشکان در کنترل و یافتن راه درمان قطعی آن، سبب شده است که زشکان در کنترل و یافتن راه درمان قطعی آن، سبب شده است که ایدز بیماری مخوف قرن بیستم است که ناتوانی پایدز بیماری مخوف قرن بیستم است که ناتوانی پ. . استاست

  . .  سال بر جهان حکمرانی کند سال بر جهان حکمرانی کند3030قریب به قریب به 

 در میان مردان هم جنس گرای نیویورک ظاهر شد و همزمان در آفریقا نیز مبتالیان  در میان مردان هم جنس گرای نیویورک ظاهر شد و همزمان در آفریقا نیز مبتالیان 19811981این بیماری اولین بار در سال     این بیماری اولین بار در سال     
شگفتی پزشـکان را از بـروز ایـن بیمـاری در دو منتهـا الیـه       شگفتی پزشـکان را از بـروز ایـن بیمـاری در دو منتهـا الیـه       ) ) قاقاآمریکا و آفریآمریکا و آفری( ( این دو منطقه این دو منطقه . . به این بیماری شناخته شدند به این بیماری شناخته شدند 
آمریکا با پیشرفت تکنولوژیک و علمی و آفریقا با عقب ماندگی علمی و صنعتی ؛ به هر صورت آمریکا با پیشرفت تکنولوژیک و علمی و آفریقا با عقب ماندگی علمی و صنعتی ؛ به هر صورت   علمی جهان در پی داشت،   علمی جهان در پی داشت،   

19821982AAccqquuiirreedd  IImmmmuunneeایـن بیمـاری ناشـناخته کـه بـا انـواع متنـوعی از بیماریهـای عفـونی همـراه بـود در سـال             ایـن بیمـاری ناشـناخته کـه بـا انـواع متنـوعی از بیماریهـای عفـونی همـراه بـود در سـال                

DDee ff iicc iieennccyy  SSyynnddrroommee AAو بـه طـور اختـصار    و بـه طـور اختـصار         IIDDSS ) ) بـه بیـانی سـاده ایـدز بیمـاری اخـتالل و از       بـه بیـانی سـاده ایـدز بیمـاری اخـتالل و از       . . نامیـده شـد  نامیـده شـد  ) ) ایـدز ایـدز
ویروس اچ آی وی کار گلبول های سفید بـدن را در مقابلـه بـا بیمـاری هـای عفـونی       ویروس اچ آی وی کار گلبول های سفید بـدن را در مقابلـه بـا بیمـاری هـای عفـونی       . . کارافتادگی سیستم دفاعی بدن است  کارافتادگی سیستم دفاعی بدن است  

  HHIIVVیه که در بیماران عادی قابل درمان است در بیماران با یه که در بیماران عادی قابل درمان است در بیماران با مختل می سازد و یک سرماخوردگی ساده و یا بیماری ذات الر مختل می سازد و یک سرماخوردگی ساده و یا بیماری ذات الر 
  . . مثبت می تواند کشنده باشدمثبت می تواند کشنده باشد

  کی و چگونه به وجود آمده است؟کی و چگونه به وجود آمده است؟  این وحشت فزاینده در قالب ویروس اچ آی وی کجا ، این وحشت فزاینده در قالب ویروس اچ آی وی کجا ، 
تی کـه هنـوز   تی کـه هنـوز   به اعتقاد دانشمندان انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در نتیجه شکار و تغذیه گوشت شامپانزه، سن  به اعتقاد دانشمندان انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در نتیجه شکار و تغذیه گوشت شامپانزه، سن  

بر اساس آخرین تحقیقات در زمینه مختصات ژنتیکـی اچ آی وی  بر اساس آخرین تحقیقات در زمینه مختصات ژنتیکـی اچ آی وی  . . در آفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شده است   در آفریقا ادامه دارد، به این ویروس آلوده شده است   
اما تعیین زمـان دقیـق انتقـال از حیـوان بـه انـسان       اما تعیین زمـان دقیـق انتقـال از حیـوان بـه انـسان       . . عامل انتقال ایدز از ترکیب دو ویروس در شامپانزه به وجود آمده است عامل انتقال ایدز از ترکیب دو ویروس در شامپانزه به وجود آمده است 

ی که در تحقیقات مشخص شد این بـود کـه در قـرن نـوزدهم هیچیـک از میلیـون هـا        ی که در تحقیقات مشخص شد این بـود کـه در قـرن نـوزدهم هیچیـک از میلیـون هـا        نکته قابل توجهنکته قابل توجه. . مشکل آفرین است  مشکل آفرین است  
ویروس اچ آی وی ویروس اچ آی وی . . آفریقایی که به زور به بردگی کشیده و به کشورهای خارجی منتقل شدند به این ویروس آلوده نبودندآفریقایی که به زور به بردگی کشیده و به کشورهای خارجی منتقل شدند به این ویروس آلوده نبودند

  19691969دز در آمریکا به سال دز در آمریکا به سال  در نمونه خون یک مرد از کشور کنگو ردیابی شد و اولین قربانی ای در نمونه خون یک مرد از کشور کنگو ردیابی شد و اولین قربانی ای19591959اولین بار در سال   اولین بار در سال   
  . . باز می گرددباز می گردد

در کشورهای اروپایی و آمریکا ، فقدان پایبندی های اخالقی، ارتباطات جنسی آزاد و استفاده از مواد مخدر تزریقی سـبب      در کشورهای اروپایی و آمریکا ، فقدان پایبندی های اخالقی، ارتباطات جنسی آزاد و استفاده از مواد مخدر تزریقی سـبب      
شد که در سالهای اولیه شناخت این بیماری، ایدز در این کـشورها قربانیـان بـسیاری را بـر جـای گـذارد ولـی پـس از آن             شد که در سالهای اولیه شناخت این بیماری، ایدز در این کـشورها قربانیـان بـسیاری را بـر جـای گـذارد ولـی پـس از آن             

ت های دولت ها در آگاهی بخشی و کنترل این بیماری سبب کاهش مبتالیان به این بیماری در کشورهای اروپـایی و    ت های دولت ها در آگاهی بخشی و کنترل این بیماری سبب کاهش مبتالیان به این بیماری در کشورهای اروپـایی و    سیاسسیاس
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هـم اکنـون قریـب بـه     هـم اکنـون قریـب بـه     . . هم اینک بر طبق گزارش ساالنه سازمان ملل متحد، اپیدمی ایدز در آفریقا مهارگسیخته استهم اینک بر طبق گزارش ساالنه سازمان ملل متحد، اپیدمی ایدز در آفریقا مهارگسیخته است. . آمریکا شد آمریکا شد 

  . .  میلیون نفر از آنان کودک هستند میلیون نفر از آنان کودک هستند22//55 هستند که  هستند که  میلیون نفر در جهان مبتال به ویروس اچ آی وی میلیون نفر در جهان مبتال به ویروس اچ آی وی4242

وخامت گسترش این بیماری وخامت گسترش این بیماری . . دوسوم از کل مبتالیان به ویروس ایدز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند    دوسوم از کل مبتالیان به ویروس ایدز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند    
. . در این منطقه به گونه ایی است که در برخی از این کشورها از هر سه بزرگسال یک نفر به ویروس اچ آی وی مبتالسـت   در این منطقه به گونه ایی است که در برخی از این کشورها از هر سه بزرگسال یک نفر به ویروس اچ آی وی مبتالسـت   

رقـم  رقـم  . . بیماری در نزد بزرگساالن بیشترین آمار را داراسـت بیماری در نزد بزرگساالن بیشترین آمار را داراسـت % % 4040 با  با ""بوتسوانابوتسوانا"" و  و ""سوازیلندسوازیلند""میان کشورهای آفریقایی   میان کشورهای آفریقایی   در  در  
  .. میلیون نفر است میلیون نفر است55//33  "" آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی""مبتالیان ، به تنهایی در کشورمبتالیان ، به تنهایی در کشور

 همین آمار بیان مـی کنـد    همین آمار بیان مـی کنـد   درست است امادرست است اما. . شاید بگوئید این آمار تکان دهنده است ولی با ما و کشور ما فاصله بعیدی دارد  شاید بگوئید این آمار تکان دهنده است ولی با ما و کشور ما فاصله بعیدی دارد  
 هزار نفر به جمع افراد آلوده با اچ آی وی مثبت اضافه می شود و بیم آن می رود که اچ آی وی آسیا را نیز  هزار نفر به جمع افراد آلوده با اچ آی وی مثبت اضافه می شود و بیم آن می رود که اچ آی وی آسیا را نیز 1414که هر روز که هر روز 
  !!می پرسید چرا و چگونه؟می پرسید چرا و چگونه؟. . تسخیر کندتسخیر کند

جنـسی آزاد و مهـار   جنـسی آزاد و مهـار   می دانید که راههای عمده انتقال این ویروس استعمال مواد مخدر تزریقـی بـا سـرنگ آلـوده، ارتبـاط          می دانید که راههای عمده انتقال این ویروس استعمال مواد مخدر تزریقـی بـا سـرنگ آلـوده، ارتبـاط          
  گسیخته، از مادر مبتال به جنین و استفاده از خون آلوده است گسیخته، از مادر مبتال به جنین و استفاده از خون آلوده است 

بنا به گفته کارشناسان در امور ایدز از آنجایی که آمیزش جنـسی بـدون رعایـت نکـات پیـشگیرانه یکـی از عمـومی تـرین          بنا به گفته کارشناسان در امور ایدز از آنجایی که آمیزش جنـسی بـدون رعایـت نکـات پیـشگیرانه یکـی از عمـومی تـرین          
جنـسی از همـه فعـالتر اسـت در     جنـسی از همـه فعـالتر اسـت در     ایدز است، آن بخشی از جامعه که به لحاظ ایدز است، آن بخشی از جامعه که به لحاظ / / راههای انتقال آلودگی به ویروس اچ آی وی راههای انتقال آلودگی به ویروس اچ آی وی 

 سال  سال 2424 تا  تا 1515بنابراین اکثر افرادی که تازه به این بیماری آلوده می شوند در گروه سنی بنابراین اکثر افرادی که تازه به این بیماری آلوده می شوند در گروه سنی . . معرض خطر بیشتری قرار دارد    معرض خطر بیشتری قرار دارد    
و همچنانکه می دانید کشور ما یکی از جوانترین کشورهاست و استعمال مواد مخدر و ارتباط آزادانه جنـسی در  و همچنانکه می دانید کشور ما یکی از جوانترین کشورهاست و استعمال مواد مخدر و ارتباط آزادانه جنـسی در  . . قرار دارند قرار دارند 

آمار موجود در کشور ما کـه از سـوی وزارت بهداشـت و درمـان     آمار موجود در کشور ما کـه از سـوی وزارت بهداشـت و درمـان     . .  می تواند به شیوع ایدز در کشورمنجر شود می تواند به شیوع ایدز در کشورمنجر شودمیان جوانان میان جوانان 
  57805780جمع مبتالیان به ویـروس ایـدز   جمع مبتالیان به ویـروس ایـدز   : :  را تحت پوشش قرار می دهد ، بیان می کند که را تحت پوشش قرار می دهد ، بیان می کند که13821382ارائه می شود و تا مهرماه     ارائه می شود و تا مهرماه     

مبتال مبتال ) )  مرد مرد5151 زن و  زن و 22( (  نفر نفر5353فوت شده، فوت شده، ) )  مرد مرد666666 زن و  زن و 2828(( نفر نفر694694    است که از این میاناست که از این میان) )  مرد مرد55045504 زن و  زن و 276276((
 سال هم ممکن است  سال هم ممکن است 1515دوره نهفتگی این بیماری ، بسیار زیاد وتا حدود دوره نهفتگی این بیماری ، بسیار زیاد وتا حدود ( ( به ایدز بوده و مابقی آلوده به اچ آی وی هستند به ایدز بوده و مابقی آلوده به اچ آی وی هستند 

 ایـن   ایـن  آیـا آیـا ) . ) . یعنی ممکن است فردی آلوده به ویروس اچ آی وی باشد ولی عالئم بیماری را آشکار نسازدیعنی ممکن است فردی آلوده به ویروس اچ آی وی باشد ولی عالئم بیماری را آشکار نسازد. . به طول انجامد     به طول انجامد     
با توجه به اینکه در کشور ما و در افواه عمومی ، ایدز مترادف با بی بندوباری تلقی می شود، بـیم آن  با توجه به اینکه در کشور ما و در افواه عمومی ، ایدز مترادف با بی بندوباری تلقی می شود، بـیم آن  . . آمار واقع بینانه است  آمار واقع بینانه است  

در اینصورت جمع کثیری از افراد خانواده به در اینصورت جمع کثیری از افراد خانواده به . . می رود که افراد مبتال از مراجعه و معرفی خود به مراکز درمانی امتناع ورزند    می رود که افراد مبتال از مراجعه و معرفی خود به مراکز درمانی امتناع ورزند    
مسئوالن مربوط با احتـساب پنهـان کـاری افـراد     مسئوالن مربوط با احتـساب پنهـان کـاری افـراد     . . در معرض خطر ابتال به ویروس ایدز قرار داده انددر معرض خطر ابتال به ویروس ایدز قرار داده اندویژه همسران خود را     ویژه همسران خود را     

که اگـر بـا آگـاهی بخـشی و بـه کـارگیری شـیوه هـای         که اگـر بـا آگـاهی بخـشی و بـه کـارگیری شـیوه هـای            هزار نفر تخمین می زنند ،  هزار نفر تخمین می زنند ، 2525مبتال، مبتالیان به ایدز را در کشور     مبتال، مبتالیان به ایدز را در کشور     
 در پارک هـا و محـل تجمـع معتـادان و کنتـرل       در پارک هـا و محـل تجمـع معتـادان و کنتـرل      جایگزینی مواد مخدر خوراکی به جای تزریقی ، پخش سرنگ های استریل جایگزینی مواد مخدر خوراکی به جای تزریقی ، پخش سرنگ های استریل 

  . .  بسیار فراتر خواهد رفت بسیار فراتر خواهد رفت  زنان خیابانی همراه نباشد، دیری نخواهد پائید که آمار مبتالیانزنان خیابانی همراه نباشد، دیری نخواهد پائید که آمار مبتالیان

طبـق  طبـق  . .  پیش بینی کرده اند پیش بینی کرده اند20102010سازمان های اطالعاتی آمریکا طی گزارش تحلیلی وضعیت شیوع بیماری ایدز را در سال  سازمان های اطالعاتی آمریکا طی گزارش تحلیلی وضعیت شیوع بیماری ایدز را در سال  
  . .  به قرار زیر است به قرار زیر است20102010 سال سالاین پیش بینی مناطق آلوده دراین پیش بینی مناطق آلوده در

  . .  خواهد بود خواهد بود20022002 برابر شمار بیماران در سال  برابر شمار بیماران در سال 77 میلیون نفر که  میلیون نفر که 88 تا  تا 55روسیه روسیه 

  . .  خواهد بود خواهد بود20022002 برابر شمار بیماران در سال  برابر شمار بیماران در سال 1212 میلیون نفر که  میلیون نفر که 1515 تا  تا 1010چین چین 

  . .  خواهد بود خواهد بود20022002 برابر بیماران در سال  برابر بیماران در سال 55 میلیون نفر که تقریباً  میلیون نفر که تقریباً 2525 تا  تا 2020هند هند 

  . .  خواهد بود خواهد بود20022002 برابر بیماران در سال  برابر بیماران در سال 22 میلیون نفر که  میلیون نفر که 1010تا تا   77اتیوپی اتیوپی 

  . .  خواهد بود خواهد بود20022002 برابر بیماران در سال  برابر بیماران در سال 1212 میلیون نفر که  میلیون نفر که 1515 تا  تا 1010نیجریه نیجریه 
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 سال آینده هند بیشترین میزان مبتالیان را خواهد داشت و این به دلیل آگـاهی انـدک مـردم و فقـر      سال آینده هند بیشترین میزان مبتالیان را خواهد داشت و این به دلیل آگـاهی انـدک مـردم و فقـر     77چنانکه مالحظه می کنید در     چنانکه مالحظه می کنید در     

.( .( ودر همین زمان کشور ما در محاصره دومرکز عمده شیوع بیماری ایدز قرار خواهـد داشـت  ودر همین زمان کشور ما در محاصره دومرکز عمده شیوع بیماری ایدز قرار خواهـد داشـت    این کشور است این کشور است فزاینده در   فزاینده در   
  ))روسیه وهندروسیه وهند

نبایـد او را مـتهم   نبایـد او را مـتهم   . . نبایـد از او گریخـت  نبایـد از او گریخـت  . . با او باید همچون فردی نیازمند کمک رفتار کردبا او باید همچون فردی نیازمند کمک رفتار کرد. . فرد مبتال به ایدز یک بیمار است    فرد مبتال به ایدز یک بیمار است    
 تا رنج بیماری مهلکی که هیچ راه درمانی برای آن شناخته نشده اسـت، کـاهش    تا رنج بیماری مهلکی که هیچ راه درمانی برای آن شناخته نشده اسـت، کـاهش   باید با حفظ ایمنی به کمک او شتافت    باید با حفظ ایمنی به کمک او شتافت    . . کردکرد

و بر مسئوالن است که این و بر مسئوالن است که این . . یابد تا اگر زخم های جسمش را درمانی نیست، زخم های روحش با توجه و مهربانی التیام یابدیابد تا اگر زخم های جسمش را درمانی نیست، زخم های روحش با توجه و مهربانی التیام یابد
رس آموزش دهند و همـه یـک تـن در    رس آموزش دهند و همـه یـک تـن در    راههای مقابله با آن را در مداراههای مقابله با آن را در مدا. . بیماری را با توجه به بافت جوان جامعه جدی بگیرند  بیماری را با توجه به بافت جوان جامعه جدی بگیرند  

برابر هجوم این بیماری درایستند با استحکام مبانی اخالقی، با کنترل معتادین ، با آگاهی بخشی به مردم و با کنتـرل خـون و    برابر هجوم این بیماری درایستند با استحکام مبانی اخالقی، با کنترل معتادین ، با آگاهی بخشی به مردم و با کنتـرل خـون و    
  . . به امید جهانی بدون ایدزبه امید جهانی بدون ایدز. . فرآورده های خونی وارداتی فرآورده های خونی وارداتی 

  

  روبان قرمز چطور به نشان ایدز تبدیل شد؟روبان قرمز چطور به نشان ایدز تبدیل شد؟

  
..آگاهی یافتن و آگاهی دادن به عموم درباره بیماری ایدز بودآگاهی یافتن و آگاهی دادن به عموم درباره بیماری ایدز بود  آرمانی که استفاده ازروبان قرمز را باب کرد آرمانآرمانی که استفاده ازروبان قرمز را باب کرد آرمان     

ز جان خود را از دست داده بودند، بـا  ز جان خود را از دست داده بودند، بـا  آنها بر اثر ابتالء به ایدآنها بر اثر ابتالء به اید  گروهی از هنرمندان ، که بسیاری از دوستانگروهی از هنرمندان ، که بسیاری از دوستان    19911991در سالدر سال
TT))  تجسمیتجسمی  تأسیس گروه ایدزتأسیس گروه ایدز HHEE  VV IISSUUAALL  AA IIDDSS  AARRTT IISSTT SS  CCAAUUCCUUSS)) در شهر نیویورک تصمیم گرفتند با به در شهر نیویورک تصمیم گرفتند با به   

قرمـز را بـه عنـوان نـشان گـروه      قرمـز را بـه عنـوان نـشان گـروه        اولین بار آنان بودند که روباناولین بار آنان بودند که روبان. . گرفتن هنر، به نبرد با این بیماری مرگبار بپردازندگرفتن هنر، به نبرد با این بیماری مرگبار بپردازند  خدمتخدمت
..خود انتخاب کردندخود انتخاب کردند روی تک تک لباس های خـود یـک روبـان    روی تک تک لباس های خـود یـک روبـان      تریک او کانل ، بنیانگذار گروه ایدز تجسمی ، هنوز همتریک او کانل ، بنیانگذار گروه ایدز تجسمی ، هنوز همپاپا  

  ..مبتالستمبتالست  قرمز دارد؛ و البته خود او هم به ایدزقرمز دارد؛ و البته خود او هم به ایدز

. . رفقای زیادی داشتم که وقتی بیمار شدند، خیلی جوان بودندرفقای زیادی داشتم که وقتی بیمار شدند، خیلی جوان بودند. . کنمکنم  من از ایدز نمی میرم، من با ایدز زندگی میمن از ایدز نمی میرم، من با ایدز زندگی می: : او می گویداو می گوید
  ..دنیا رفتند و من زندگی خود را برای آنها صرف می کنمدنیا رفتند و من زندگی خود را برای آنها صرف می کنم  انی ازانی ازآنها همه در جوآنها همه در جو

. . منطقه شمالی شهر نیویـورک نشـسته اسـت، گفتگـو مـی کـنم       منطقه شمالی شهر نیویـورک نشـسته اسـت، گفتگـو مـی کـنم         با پاتریک در حالی که روی کاناپه ای در منزلش، واقع دربا پاتریک در حالی که روی کاناپه ای در منزلش، واقع در
  ..اما هنوز در وجودش سرزندگی مشهود استاما هنوز در وجودش سرزندگی مشهود است  چهره او از بیماری تکیده شده ،چهره او از بیماری تکیده شده ،

ماننـد  ماننـد  19911991او که یک عکـاس اسـت در سـال    او که یک عکـاس اسـت در سـال    . . تجسمی، نشسته استتجسمی، نشسته است  نفره ایدزنفره ایدز1515ی گروه ی گروه در کنار او الن فریم، از اعضادر کنار او الن فریم، از اعضا
  را دنبال می کرد و آن هم یافتن وسیله ای بود که بتوانـد مـردم را وادار بـه اندیـشیدن    را دنبال می کرد و آن هم یافتن وسیله ای بود که بتوانـد مـردم را وادار بـه اندیـشیدن      دیگر اعضای این گروه یک هدفدیگر اعضای این گروه یک هدف

  ..درباره ایدز کنددرباره ایدز کند

درست مثل ایـن بـود کـه ایـدز یـک شـبه کـل        درست مثل ایـن بـود کـه ایـدز یـک شـبه کـل        . . ی کردیمی کردیماستفاده ماستفاده م  ما باید از هنرمانما باید از هنرمان. . چاره دیگری نداشتیمچاره دیگری نداشتیم: : الن می گوید الن می گوید 
و و   ناگهان چشم باز کردیم و دیدیم خیلی از همکاران و دوستان ما دارند با مرگ دستناگهان چشم باز کردیم و دیدیم خیلی از همکاران و دوستان ما دارند با مرگ دست. . بلعدبلعد  جامعه هنری نیویورک را میجامعه هنری نیویورک را می

..پنجه نرم می کنندپنجه نرم می کنند     

ن جنـگ خلـیج فـارس    ن جنـگ خلـیج فـارس    فکـر مـا رسـید کـه دیـدیم چطـور پـس از پایـا        فکـر مـا رسـید کـه دیـدیم چطـور پـس از پایـا          ابتکار استفاده از روبان موقعی بـه ابتکار استفاده از روبان موقعی بـه : : او ادامه می دهداو ادامه می دهد
  امـا سـؤال  امـا سـؤال  . . کوچک آمریکا، برای حمایت از سربازان، از روبان هـای زرد اسـتفاده کردنـد   کوچک آمریکا، برای حمایت از سربازان، از روبان هـای زرد اسـتفاده کردنـد     آمریکایی ها حتی در شهرهایآمریکایی ها حتی در شهرهای

  کرد؟کرد؟  بعدی این بود که چه رنگی برای روبان ایدز مناسب است و بعد با آن چه بایدبعدی این بود که چه رنگی برای روبان ایدز مناسب است و بعد با آن چه باید

..گ قرمز به توافق رسیدندگ قرمز به توافق رسیدنددر مورد رندر مورد رن  آن زمان بود که بحث میان گروه در گرفت و سرانجام آنهاآن زمان بود که بحث میان گروه در گرفت و سرانجام آنها     

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 
بعد یکی یکی آنها را کنار گذاشتیم و باالخره رنگ قرمز را انتخاب بعد یکی یکی آنها را کنار گذاشتیم و باالخره رنگ قرمز را انتخاب . . کردیمکردیم  ما با رنگ های دیگر شروعما با رنگ های دیگر شروع: : الن در این باره می گویدالن در این باره می گوید

وری مـی کـنم کـه    وری مـی کـنم کـه    بـه او یـادآ  بـه او یـادآ  ..کنـد کنـد   رنگی است که جلب توجه می کند و همچنین حسی پـر شـور را القـا مـی    رنگی است که جلب توجه می کند و همچنین حسی پـر شـور را القـا مـی      کردیم چونکردیم چون
گروه هنرمندان ایـدز  گروه هنرمندان ایـدز  ..  و همین طور رنگ عشقو همین طور رنگ عشق: : پاتریک با تأیید حرف من اضافه می کندپاتریک با تأیید حرف من اضافه می کند  ون است وون است وهمچنین رنگ خهمچنین رنگ خقرمزقرمز

عنوان نماد ایدز اختالف داشت، اما پس از مدتی طرحی را پذیرفت که حاال در سراسـر  عنوان نماد ایدز اختالف داشت، اما پس از مدتی طرحی را پذیرفت که حاال در سراسـر    تجسمی، ابتدا برسرشکل پایپون بهتجسمی، ابتدا برسرشکل پایپون به
..به عنوان سمبل ایدز شناخته می شودبه عنوان سمبل ایدز شناخته می شود  جهانجهان     

TT))  نیویورک، آشنایانی داشت و مراسـم اهـدای جـوایز تـونی    نیویورک، آشنایانی داشت و مراسـم اهـدای جـوایز تـونی      ، مرکز تئاترآمریکا در، مرکز تئاترآمریکا درآن سال، پاتریک در برادویآن سال، پاتریک در برادوی OONNYY   

AAWW AARRDDSS))   گروه، سه هزار روبان قرمزی را که آماده کرده بود به محـل برگـزاری  گروه، سه هزار روبان قرمزی را که آماده کرده بود به محـل برگـزاری  . . زودی برگزارشودزودی برگزارشود  نیز قرار بود بهنیز قرار بود به  

این مراسم از تلویزیون آمریکـا  این مراسم از تلویزیون آمریکـا    ریریهنگام پخش سراسهنگام پخش سراس. . اما اتفاقی که افتاد هرگز برای آنها تصور نبود اما اتفاقی که افتاد هرگز برای آنها تصور نبود . . مراسم تحویل دادمراسم تحویل داد
JJEERREEMMYY، جرمی آیرنز، جرمی آیرنز   IIRROONNSS  ،درحالی که یکی از این روبان هـا را برسـینه داشـت در    درحالی که یکی از این روبان هـا را برسـینه داشـت در      هنرپیشه سرشناس بریتانیایی،هنرپیشه سرشناس بریتانیایی

..برابر دوربین ها ظاهر شدبرابر دوربین ها ظاهر شد     

 مـردم را   مـردم را  خوبی داریم اما فکرش را هم نمـی کـردیم روزی بتـوانیم   خوبی داریم اما فکرش را هم نمـی کـردیم روزی بتـوانیم     البته می دانستیم پروژهالبته می دانستیم پروژه. . ماحیرت کردیمماحیرت کردیم: : الن می گویدالن می گوید
خـوابش  خـوابش  . . شـناختیم  شـناختیم    سر از پا نمیسر از پا نمی. . در مراسم جوایز تونی همه آن را به سینه داشتنددر مراسم جوایز تونی همه آن را به سینه داشتند. . به سینه بزنندبه سینه بزنند  راضی کنیم روبان ها راراضی کنیم روبان ها را

بـه ایـن ترتیـب بـود کـه روبـان قرمـز بـه         بـه ایـن ترتیـب بـود کـه روبـان قرمـز بـه         ..گرفته باشـد گرفته باشـد   را هم نمی دیدیم ابتکار ما درچنین ابعاد وسیعی مورد استقبال قراررا هم نمی دیدیم ابتکار ما درچنین ابعاد وسیعی مورد استقبال قرار
..ی زشت مبدل شدی زشت مبدل شدیک بیماریک بیمار  سرعت به نماد زیبایسرعت به نماد زیبای     

نکته مهم نکته مهم : : پاتریک می گوید پاتریک می گوید . . روبان دیگری کسب درآمد نکرده استروبان دیگری کسب درآمد نکرده است  اما گروه ایدز تجسمی نه از روبان قرمز و نه از هیچاما گروه ایدز تجسمی نه از روبان قرمز و نه از هیچ
آگاهانـه  آگاهانـه    ما آن را برای کسب درآمد درست نکـردیم و حتـی  ما آن را برای کسب درآمد درست نکـردیم و حتـی  . . است که خود به خود رواج پیدا کرداست که خود به خود رواج پیدا کرد  در باره این پدیده ایندر باره این پدیده این

  ..به تجاری ندهیمبه تجاری ندهیمتصمیم گرفتیم به این ایده جنتصمیم گرفتیم به این ایده جن

است که حاال سیاستمداران پلیدی را می بینیم که انواع روبـان  است که حاال سیاستمداران پلیدی را می بینیم که انواع روبـان    خیلی عجیبخیلی عجیب: : پاتریک لحظه ای تأمل می کند وادامه می دهدپاتریک لحظه ای تأمل می کند وادامه می دهد
  ..استاست  هیچ نمی دانم اینها چطور باب شدههیچ نمی دانم اینها چطور باب شده. . به سینه می زنند و جلوی دوربین ها می آیندبه سینه می زنند و جلوی دوربین ها می آیند  های سرخ و سفید و آبی راهای سرخ و سفید و آبی را

مـا در مقطعـی   مـا در مقطعـی   : : الـن مـی گویـد   الـن مـی گویـد   ..  آن کار مشترکی انجام نـداده انـد  آن کار مشترکی انجام نـداده انـد     ایدز را آفریدند پس از ایدز را آفریدند پس ازپانزده هنرمندی که روبان قرمزپانزده هنرمندی که روبان قرمز
  این که فرصتی به دست آمد تا در یک اثر هنریاین که فرصتی به دست آمد تا در یک اثر هنری. . و پروژه روبان، آخرین کار مشترک ما بودو پروژه روبان، آخرین کار مشترک ما بود  کوتاه از زمان به هم پیوستیمکوتاه از زمان به هم پیوستیم

  ..مهم در دوران پست مدرن سهمی داشته باشیم ، عالی بودمهم در دوران پست مدرن سهمی داشته باشیم ، عالی بود

کاش مـی  کاش مـی  . . که از اندوه سرچشمه گرفته افتخار کسب کندکه از اندوه سرچشمه گرفته افتخار کسب کند  خیلی سخت است که آدم در مورد چیزیخیلی سخت است که آدم در مورد چیزی: : پاتریک هم می گویدپاتریک هم می گوید
  سال هایی که آن همه آدم، آدم هـای بـا  سال هایی که آن همه آدم، آدم هـای بـا  . . ولی این چند سال شیوع ایدز را نمی دیدم ولی این چند سال شیوع ایدز را نمی دیدم   شد همه این افتخار را پس می دادم،شد همه این افتخار را پس می دادم،

بیـست سـالگی مـن بـاقی مانـده      بیـست سـالگی مـن بـاقی مانـده        ز دوسـتان دوران ز دوسـتان دوران حاال فقط یک نفر احاال فقط یک نفر ا. . استعداد ، در بهترین سال های جوانی از دست رفتنداستعداد ، در بهترین سال های جوانی از دست رفتند
  ..استاست

  ایدز ؛ سرماخوردگی تا مرگایدز ؛ سرماخوردگی تا مرگ

  
طی کـه بـرای نقـص    طی کـه بـرای نقـص    هـای فرعـی داشـته باشـد، بـه شـر      هـای فرعـی داشـته باشـد، بـه شـر        یکی از نشانهیکی از نشانه  اگر فرد بالغی دو عالمت اصلی بیماری ایدز را همراه بااگر فرد بالغی دو عالمت اصلی بیماری ایدز را همراه با

   شده وجـود نداشـته باشـد، مبـتال بـه ایـدز       شده وجـود نداشـته باشـد، مبـتال بـه ایـدز        تغذیه شدید و سایر علل شناختهتغذیه شدید و سایر علل شناخته  مانند سوءمانند سوء  سیستم ایمنی بدنش علت مشخصیسیستم ایمنی بدنش علت مشخصی

  ..استاست

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 
هـای فرعـی آن سـرفه    هـای فرعـی آن سـرفه      نـشانه نـشانه . . و اسهال مزمن بیش از یک ماه استو اسهال مزمن بیش از یک ماه است  عالئم اصلی این بیماری شامل کاهش وزن بیشتر از ده درصدعالئم اصلی این بیماری شامل کاهش وزن بیشتر از ده درصد

نتیجـه  نتیجـه    مجموعه ایـن عالئـم در  مجموعه ایـن عالئـم در  . . های زونایی استهای زونایی است  ماه و عفونت پوستی همراه با خارش و تبخالماه و عفونت پوستی همراه با خارش و تبخال  مدت بیش از یکمدت بیش از یک  پایدار به پایدار به 
  ..شوندشوند    طلب ایجاد میطلب ایجاد می  های فرصت های فرصت   نقص سیستم ایمنی بدن انسان و رشد عفونتنقص سیستم ایمنی بدن انسان و رشد عفونت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهـران، چگـونگی   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهـران، چگـونگی     های عفونی و گرمسیری وهای عفونی و گرمسیری و  دکتر شیرین افهمی، متخصص بیماریدکتر شیرین افهمی، متخصص بیماری
  به گفته وی، سه تا شش هفته پس از ورود ویروس بـه بـدن عالئـم   به گفته وی، سه تا شش هفته پس از ورود ویروس بـه بـدن عالئـم   . . دهددهد  را شرح میرا شرح می  ر بیماری ایدز در بدن انسانر بیماری ایدز در بدن انساناستقرااستقرا

حـالی،  حـالی،    سـردرد، ضـعف و بـی   سـردرد، ضـعف و بـی     سرماخوردگی معمولی به صورت تب، گلودرد، بزرگی غدد لنفـاوی، درد مفاصـل و عـضالت،   سرماخوردگی معمولی به صورت تب، گلودرد، بزرگی غدد لنفـاوی، درد مفاصـل و عـضالت،   
این دوره بدون درمان پس از گذشت این دوره بدون درمان پس از گذشت . . کندکند   بروز می  بروز می جلدیجلدی  اشتهایی، کاهش وزن، تهوع و استفراغ، اسهال و گاه ضایعاتاشتهایی، کاهش وزن، تهوع و استفراغ، اسهال و گاه ضایعات  بیبی

HHIIVV  ترین مرحله بیماری، دوره بدون عالمتترین مرحله بیماری، دوره بدون عالمت  خطرناک خطرناک . .  کند کند  بهبود پیدا میبهبود پیدا می  خودخود  یک تا سه هفته خود به یک تا سه هفته خود به    ویـروس ویـروس . . اسـت اسـت   

ظاهر سـالم در ایـن دوره   ظاهر سـالم در ایـن دوره       شخص بهشخص به. . ماندماند  هشت تا ده سال بدون ایجاد هیچ عالمت بالینی مشخصی در بدن شخص باقی میهشت تا ده سال بدون ایجاد هیچ عالمت بالینی مشخصی در بدن شخص باقی می
، بدون اطالع از آلـودگی خـود در دوره بـدون    ، بدون اطالع از آلـودگی خـود در دوره بـدون    HHIIVV  به ویروسبه ویروس  بسیاری از افراد آلودهبسیاری از افراد آلوده. .  کند کند  اری را به سایرین منتقل میاری را به سایرین منتقل میبیمبیم

  هـای هـای   در ایـن مرحلـه، تـشخیص تنهـا از طریـق بررسـی      در ایـن مرحلـه، تـشخیص تنهـا از طریـق بررسـی      . .  کننـد  کننـد   در معرض خطر را آلوده میدر معرض خطر را آلوده می  عالمت، تعداد زیادی از افرادعالمت، تعداد زیادی از افراد

یک ماه، تب طوالنی، کاهش وزن یک ماه، تب طوالنی، کاهش وزن   یدز با عوارضی مانند اسهال بیش ازیدز با عوارضی مانند اسهال بیش ازدر مرحله آخر، بیماری ادر مرحله آخر، بیماری ا. . شودشود  آزمایشگاهی انجام می آزمایشگاهی انجام می 
بزرگی غدد لنفاوی و عوارض عصبی چهره اصـلی خـود را نـشان مـی     بزرگی غدد لنفاوی و عوارض عصبی چهره اصـلی خـود را نـشان مـی        حالی، حالی،  بیشتر از ده درصد، تعریق شبانه، خستگی و بیبیشتر از ده درصد، تعریق شبانه، خستگی و بی

با با   ستم ایمنی شدهستم ایمنی شدهنشیند و فردی که دچار ضعف سینشیند و فردی که دچار ضعف سی  ویروس مرگبار به تماشای قربانی خود می ویروس مرگبار به تماشای قربانی خود می   در مرحله نهایی، ایندر مرحله نهایی، این. . دهددهد  
  ..میردمیرد  یک عفونت ساده می یک عفونت ساده می 

هـای میکروبـی و ویروسـی،    هـای میکروبـی و ویروسـی،       شـود؛ ازجملـه، برخـی عفونـت     شـود؛ ازجملـه، برخـی عفونـت      میمی  عوامل متعددی باعث تسریع بروز مرحله فعال بیماری ایدزعوامل متعددی باعث تسریع بروز مرحله فعال بیماری ایدز
  ..و الکل، و استرس زیادو الکل، و استرس زیاد  تغذیه بد، استفاده از مواد مخدرتغذیه بد، استفاده از مواد مخدر

  ای از ابهام و شرمای از ابهام و شرم  های انتقال، در هالههای انتقال، در هاله  راهراه

    ::گیرندگیرند  در چهار گروه اصلی جای می در چهار گروه اصلی جای می   HHIIVV  وسوسهای انتقال ویرهای انتقال ویر  راهراه

    تماس جنسی مشکوکتماس جنسی مشکوک

HHIIVV  جوان، ثروتمند و فقیر، بر اثر تماس جنسی با فرد آلوده به ویروسجوان، ثروتمند و فقیر، بر اثر تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس   همه افراد، مرد و زن، پیر و همه افراد، مرد و زن، پیر و ایـن  ایـن  . . شـوند شـوند   ممکن است آلودهممکن است آلوده  
هـای  هـای    نکته مهم آن که ابتال به سایر عفونـت نکته مهم آن که ابتال به سایر عفونـت . . داده استداده است   خود اختصاص خود اختصاص  از موارد آلودگی در سراسر دنیا را بهاز موارد آلودگی در سراسر دنیا را به %  % 8080روش انتقال ویروس روش انتقال ویروس 

HHIIVV  هایی در این نواحی، خطر انتقال ویروسهایی در این نواحی، خطر انتقال ویروس  زخمزخم  ویژهویژه  دستگاه تناسلی، به دستگاه تناسلی، به  معادل ده تا صد برابر معادل ده تا صد برابر   در هر بار تماس جنسی را با ضریبیدر هر بار تماس جنسی را با ضریبی  
  ..دهددهد  افزایش می افزایش می 

جنـسی را  جنـسی را    هـای غیرطبیعـی تمـاس   هـای غیرطبیعـی تمـاس     یوهیوههای عفونی و عـضو هیئـت علمـی دانـشگاه تهـران، شـ      های عفونی و عـضو هیئـت علمـی دانـشگاه تهـران، شـ        متخصص بیماریمتخصص بیماری  نژاد،نژاد،  دکتر مهرناز رسولی دکتر مهرناز رسولی 
HHIIVV  داند و درباره احتمال انتقال ویروسداند و درباره احتمال انتقال ویروس  پرخطر می پرخطر می  حتی یک بار تمـاس  حتی یک بار تمـاس  ««: : ها هشدار می دهدها هشدار می دهد  این قبیل روشاین قبیل روش  در نتیجه تماس جنسی بادر نتیجه تماس جنسی با  
هـانی،  هـانی،  دد  در تمـاس جنـسی  در تمـاس جنـسی  . . ویروس شود، چه از طریق دهان باشد، چه مقعد و چه آلـت تناسـلی زنانـه   ویروس شود، چه از طریق دهان باشد، چه مقعد و چه آلـت تناسـلی زنانـه     تواند باعث انتقال اینتواند باعث انتقال این  جنسی می جنسی می 

  ««..حتی از دستگاه تناسلی بیشتر استحتی از دستگاه تناسلی بیشتر است  احتمال انتقال ویروس کمتر از روش طبیعی است ولی در تماس مقعدی، این احتمالاحتمال انتقال ویروس کمتر از روش طبیعی است ولی در تماس مقعدی، این احتمال

WW))  قیمت و در دسترس است که سازمان بهداشت جهانیقیمت و در دسترس است که سازمان بهداشت جهانی    ای ارزانای ارزان  کاندوم وسیله کاندوم وسیله  HHOO)) دنبال تمـاس  دنبال تمـاس    برای پیشگیری از انتقال ایدز بهبرای پیشگیری از انتقال ایدز به  
HHIIVV  معنای به صفر رساندن احتمال انتقال ویروسمعنای به صفر رساندن احتمال انتقال ویروس  اما آیا استفاده از کاندوم بهاما آیا استفاده از کاندوم به. . کندکند  ییجنسی، استفاده از آن را توصیه مجنسی، استفاده از آن را توصیه م طی یک تمـاس  طی یک تمـاس    
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  ..((%%  22حدود حدود   دردر((که خیر، در شرایط مطلوب و صحیح استفاده از کاندوم، باز هم خطر ابتال وجود دارد که خیر، در شرایط مطلوب و صحیح استفاده از کاندوم، باز هم خطر ابتال وجود دارد   جنسی مشکوک است؟ باید گفتجنسی مشکوک است؟ باید گفت

روش صحیح اسـتفاده از  روش صحیح اسـتفاده از    فتاری، توجه به تاریخ تولید و انقضای کاندوم، آگاهی ازفتاری، توجه به تاریخ تولید و انقضای کاندوم، آگاهی ازهای رهای ر  انجمن مبارزه با آسیبانجمن مبارزه با آسیب  دکتر بهرام یگانه، رئیسدکتر بهرام یگانه، رئیس
HHIIVV  پیشگیری از انتقال ویروسپیشگیری از انتقال ویروس  آن، و جنس کاندوم را در میزان ضریب اطمینان این وسیله درآن، و جنس کاندوم را در میزان ضریب اطمینان این وسیله در تراوایـی  تراوایـی  ««: :  گویـد  گویـد    داند و مـی  داند و مـی   مؤثر میمؤثر می  

  تواننـد حرکـت ویـروس   تواننـد حرکـت ویـروس       هـا نمـی  هـا نمـی    سب است، ولی این کانـدوم سب است، ولی این کانـدوم ها و تنظیم خانواده مناها و تنظیم خانواده منا  برای جلوگیری از حرکت اسپرمبرای جلوگیری از حرکت اسپرم  های عادیهای عادی  کاندومکاندوم

HHIIVV HHIIVV   شود با کاندومی که برای جلوگیری از انتقال ویروس شود با کاندومی که برای جلوگیری از انتقال ویروس  میمی  یعنی کاندومی که با هدف تنظیم خانواده استفادهیعنی کاندومی که با هدف تنظیم خانواده استفاده. . را مهار کنندرا مهار کنند       بـه بـه   
 ونیـل   ونیـل    و از جـنس پلـی  و از جـنس پلـی    ر ضخامت داشتهر ضخامت داشته مت مت  شود باید حداقل یک میلیشود باید حداقل یک میلی  کاندومی که برای این منظور انتخاب میکاندومی که برای این منظور انتخاب می. . استاست  رود متفاوترود متفاوت  کار میکار می
    ««..انداند  بهترین نوع کاندومبهترین نوع کاندوم» » التکسالتکس««های های   کاندومکاندوم. . باشدباشد

تماس جنـسی اسـتفاده   تماس جنـسی اسـتفاده     کاندوم باید در تمام مدتکاندوم باید در تمام مدت. . همیشه درصد پارگی در کاندوم وجود داردهمیشه درصد پارگی در کاندوم وجود دارد««: : گویدگوید  مورد میمورد می  نژاد در ایننژاد در این  دکتر رسولی دکتر رسولی 
  ««..رودرود  کارکار  شود، جنس آن خوب باشد و فقط یک بار بهشود، جنس آن خوب باشد و فقط یک بار به

HHIIVV  درستی استفاده شود، در برابر انتقال ویروسدرستی استفاده شود، در برابر انتقال ویروس  در تمام مدت رابطه جنسی به در تمام مدت رابطه جنسی به   که کاندوم التکسکه کاندوم التکس  ی ی در صورتدر صورت . . کارآمـد اسـت  کارآمـد اسـت    بـسیار بـسیار   
  123123آلوده و دیگـری سـالم بـود، مـشخص شـد از بـین       آلوده و دیگـری سـالم بـود، مـشخص شـد از بـین         هایی که یکی از شرکای جنسیهایی که یکی از شرکای جنسی  ای در اروپا بر روی تعدادی از زوجای در اروپا بر روی تعدادی از زوج  در مطالعهدر مطالعه

کانـدوم  کانـدوم     زوجی که متنـاوب از  زوجی که متنـاوب از 122122اما در میان اما در میان . . کدام از شرکای جنسی سالم آلوده نشدندکدام از شرکای جنسی سالم آلوده نشدند  هیچهیچ  ،،کردندکردند  زوجی که از کاندوم استفاده می زوجی که از کاندوم استفاده می 
  .. شریک جنسی سالم آلوده شدند شریک جنسی سالم آلوده شدند1212 کردند،  کردند،   استفاده میاستفاده می

  مادر آلودهمادر آلوده

HHIIVV  مادران آلوده به ویروسمادران آلوده به ویروس دن، دن، دادا  باردار شدن ممکن است، طی بـارداری، هنگـام زایمـان یـا بعـد از زایمـان، از طریـق شـیر        باردار شدن ممکن است، طی بـارداری، هنگـام زایمـان یـا بعـد از زایمـان، از طریـق شـیر          در صورتدر صورت  
، از طریـق شـیردهی   ، از طریـق شـیردهی    % %3030 شوند نیـز، بـا احتمـال     شوند نیـز، بـا احتمـال      آلوده میآلوده می  مادرانی که بعد از زایمان به ویروس ایدزمادرانی که بعد از زایمان به ویروس ایدز. . ویروس را به کودک خود منتقل کنندویروس را به کودک خود منتقل کنند

..دهنددهند  میمی  عفونت را به کودک خود انتقالعفونت را به کودک خود انتقال     

HHIIVV  به زنان آلوده بهبه زنان آلوده به ویـروس بـه میـزان    ویـروس بـه میـزان       داروهای ضـد  داروهای ضـد مصرفمصرف. . شود که باردار نشوند و در صورت بارداری به آن خاتمه دهندشود که باردار نشوند و در صورت بارداری به آن خاتمه دهند  می می   توصیهتوصیه  
HHIIVV   کند و زن کند و زن  زیادی از ابتالی جنین پیشگیری میزیادی از ابتالی جنین پیشگیری می روش سزارین زایمان کند و حتی االمکـان از تغذیـه نـوزاد بـا شـیر      روش سزارین زایمان کند و حتی االمکـان از تغذیـه نـوزاد بـا شـیر        مثبت باردار باید بهمثبت باردار باید به  

  ..کندکند  خود خودداریخود خودداری

  های خونی آلوده های خونی آلوده   خون و فرآوردهخون و فرآورده

ویـروس، بـه ایـدز مبـتال     ویـروس، بـه ایـدز مبـتال       هـای خـونی آلـوده بـه ایـن     هـای خـونی آلـوده بـه ایـن        خون یا فرآورده خون یا فرآوردهدرصد از حامالن ویروس در جهان، به علت دریافتدرصد از حامالن ویروس در جهان، به علت دریافت  در حدود چهاردر حدود چهار  ــ
  ..انتقال از این روش به میزان قابل توجهی کاهش یافته استانتقال از این روش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است  های خون،های خون،   اکنون، با کنترل دقیق نمونه اکنون، با کنترل دقیق نمونه  البته همالبته هم. . انداند  شدهشده

  استفاده مشترک از لوازم تیز و برندهاستفاده مشترک از لوازم تیز و برنده

طب سوزنی و تیغ سـلمانی، مـسواک،   طب سوزنی و تیغ سـلمانی، مـسواک،     از قبیل ابزار حجامت و خالکوبی و ختنه واز قبیل ابزار حجامت و خالکوبی و ختنه وکنند، کنند،   در سطح بدن خراش یا سوراخ ایجاد میدر سطح بدن خراش یا سوراخ ایجاد می  وسایلی کهوسایلی که   ـ ـ
لیدی، اگر بدون ضـد عفـونی کامـل مـشترکاً     لیدی، اگر بدون ضـد عفـونی کامـل مـشترکاً       سرسوزن، ماشین اصالح و اپیسرسوزن، ماشین اصالح و اپی  وسایل سوراخ کردن گوش، تجهیزات دندان پزشکی، سرنگ ووسایل سوراخ کردن گوش، تجهیزات دندان پزشکی، سرنگ و

HHIIVV  ممکن است ویروسممکن است ویروس  استفاده شوند،استفاده شوند، صـورت تمـاس بـا زخـم و     صـورت تمـاس بـا زخـم و        آلـوده آغـشته شـود، در    آلـوده آغـشته شـود، در   ای که به خون فردای که به خون فرد  هر وسیله هر وسیله . . را منتقل کنندرا منتقل کنند  
  ..باشدباشد   کننده کننده  مایعات بدن فرد دیگر، ممکن است آلودهمایعات بدن فرد دیگر، ممکن است آلوده
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HHIIVV  اجتماعی احتمال انتقال ویروساجتماعی احتمال انتقال ویروس  اما در اغلب روابط سالماما در اغلب روابط سالم بـرای  بـرای  ««: : دهـد دهـد   مـی مـی   دکتـر یگانـه توضـیح   دکتـر یگانـه توضـیح   . . وجود ندارد یا نزدیک به صفر اسـت وجود ندارد یا نزدیک به صفر اسـت   

HHIIVV  انتقال ویروسانتقال ویروس متر مکعب آن حداقل ده عـدد ویـروس فعـال وجـود     متر مکعب آن حداقل ده عـدد ویـروس فعـال وجـود       هر سانتی هر سانتی   ی دیگر، باید دری دیگر، باید دراز طریق مایعات بدن یک فرد به فرداز طریق مایعات بدن یک فرد به فرد  
. . کنـد کنـد   نـابود مـی  نـابود مـی    های موجود در ایـن مایعـات، ویـروس را   های موجود در ایـن مایعـات، ویـروس را     عالوه، آنزیمعالوه، آنزیم  بزاق دهان و اشک بسیار کم است؛ بهبزاق دهان و اشک بسیار کم است؛ به  مقدار ویروس درمقدار ویروس در. . داشته باشدداشته باشد

  ««.. از راه دهان باعث خونریزی شود، امکان انتقال وجود دارد از راه دهان باعث خونریزی شود، امکان انتقال وجود داردتماستماس  تواند در انتقال ایدز نقش داشته باشد، اما اگرتواند در انتقال ایدز نقش داشته باشد، اما اگر  بنابراین، بزاق نمیبنابراین، بزاق نمی

در در   هـای معمـولی ماننـد دسـت دادن و    هـای معمـولی ماننـد دسـت دادن و      ، نیش حشرات به خـصوص نـیش پـشه، تمـاس    ، نیش حشرات به خـصوص نـیش پـشه، تمـاس    HHIIVV  آلوده به ویروسآلوده به ویروس  خوردن غذای آغشته به خونخوردن غذای آغشته به خون
تفاده از تلفـن عمـومی،   تفاده از تلفـن عمـومی،   غذاخوری مـشترک، اسـ  غذاخوری مـشترک، اسـ    آغوش گرفتن و بوسیدن، سرفه و عطسه، استفاده از رختخواب مشترک، استفاده از ظروفآغوش گرفتن و بوسیدن، سرفه و عطسه، استفاده از رختخواب مشترک، استفاده از ظروف

  ..کندکند  نمینمی  وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا تاکسی بیماری ایدز را منتقلوسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا تاکسی بیماری ایدز را منتقل  استخر و توالت عمومی، دست زدن به دستگیرهاستخر و توالت عمومی، دست زدن به دستگیره

  اشیا باید بهاشیا باید به. . رودرود  میمی   کار کار   درجه نیز برای ضد عفونی کردن به درجه نیز برای ضد عفونی کردن به7070الکل الکل . . وسایل پزشکی استفاده از اتوکالو استوسایل پزشکی استفاده از اتوکالو است  بهترین راه ضد عفونی کردنبهترین راه ضد عفونی کردن
  ویـروس ویـروس . . روش ضدعفونی کافی نیست و حتماً باید اتـوکالو اسـتفاده شـود   روش ضدعفونی کافی نیست و حتماً باید اتـوکالو اسـتفاده شـود     اما برای وسایل جراحی ایناما برای وسایل جراحی این. .  دقیقه در الکل باقی بمانند دقیقه در الکل باقی بمانند1515مدت مدت 

HHIIVV پایداری این ویروس پایداری این ویروس   های مختصری در موردهای مختصری در مورد  گزارشگزارش. . شودشود  بسیار حساس است و در برابر نور خورشید غیرفعال می بسیار حساس است و در برابر نور خورشید غیرفعال می   نسبت به حرارتنسبت به حرارت  
  ..شش روز وجود داردشش روز وجود دارددر لخته خون به مدت در لخته خون به مدت 

  اپیدمی ایدزاپیدمی ایدز
HHIIVV  میلیـون نفـر بـه ویـروس    میلیـون نفـر بـه ویـروس    3838اکنون نزدیک بـه  اکنون نزدیک بـه    بیماری ایدز در جهان، همبیماری ایدز در جهان، هم  ترین آمار سازمان ملل متحد درباره گسترشترین آمار سازمان ملل متحد درباره گسترش  براساس تازهبراساس تازه   

    ی ایـدز بـه  ی ایـدز بـه  دهـد کـه بیمـار   دهـد کـه بیمـار     مـی مـی   همچنین این تحقیق نشانهمچنین این تحقیق نشان. . میلیون قربانی داده استمیلیون قربانی داده است2020ویروس از زمان کشف تاکنون بیش از ویروس از زمان کشف تاکنون بیش از   ایناین. . انداند  آلودهآلوده
  ..انداند  شدهشده  گذشته میالدی، نزدیک به پنج میلیون نفر به بیماری ایدز مبتالگذشته میالدی، نزدیک به پنج میلیون نفر به بیماری ایدز مبتال  فقط در سالفقط در سال. . سرعت در تمامی مناطق جهان در حال گسترش استسرعت در تمامی مناطق جهان در حال گسترش است

..میزان شیوع بیماری ایدز در مناطق جهان متفاوت استمیزان شیوع بیماری ایدز در مناطق جهان متفاوت است اند و در سـطح  اند و در سـطح    ساکنان برخی از کشورها بیش از کشورهای دیگر به ایدز مبتال شدهساکنان برخی از کشورها بیش از کشورهای دیگر به ایدز مبتال شده  
میلیـون  میلیـون  77//44ویروس ایدز در قاره آسیا را در حـدود  ویروس ایدز در قاره آسیا را در حـدود    اما سازمان ملل تعداد افراد آلوده بهاما سازمان ملل تعداد افراد آلوده به. . ها، تفاوت وجود داردها، تفاوت وجود دارد  کشور، حتی بین استانکشور، حتی بین استان  ککیی

ایدز جان خـود را  ایدز جان خـود را    است که در حدود نیم میلیون نفر از جمعیت قاره کهن در سال گذشته به علت ابتال بهاست که در حدود نیم میلیون نفر از جمعیت قاره کهن در سال گذشته به علت ابتال به  اعتقاد بر ایناعتقاد بر این. . نفر اعالم کرده استنفر اعالم کرده است
از مردان در گروه از مردان در گروه  %  % 00//44از زنان و از زنان و  %  % 00//33میان مبتالیان سال گذشته، میان مبتالیان سال گذشته،   دردر. . انداند   میلیون نفر به ویروس آن آلوده شده میلیون نفر به ویروس آن آلوده شده11//11اند و اند و   دادهداده  ت ت از دساز دس
HHIIVV  جالب آنکه میزان آلودگی مردم به ویروسجالب آنکه میزان آلودگی مردم به ویروس. . قرار دارندقرار دارند   سال سال2424 تا  تا 1515سنی سنی  یعنی چـین و هنـد بـسیار    یعنی چـین و هنـد بـسیار      در دو کشور پرجمعیت جهاندر دو کشور پرجمعیت جهان  

  ..کم استکم است

 نفـر   نفـر  71087108 ،  ، 13831383، تا ابتدای تیر ، تا ابتدای تیر HHIIVV  آموزش پزشکی، تعداد افراد آلوده بهآموزش پزشکی، تعداد افراد آلوده به  براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان وبراساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان ودر ایران، در ایران، 
..بوده استبوده است   ..هستندهستند  زنزن  ((%%  44//99(( نفر  نفر 347347مرد و مرد و  %)  %) 9595//11(( نفر  نفر 67616761از این تعداد، از این تعداد،   

بـه  بـه  (( سـال   سـال  6565 زن باالی  زن باالی 44 مرد و  مرد و 1515همچنین همچنین ) ) لودهلودهکل افراد آکل افراد آ %  % 00//55مجموع، مجموع،   دردر(( سال  سال 44 دختر زیر  دختر زیر 1313 پسر و  پسر و 1111 نفر،  نفر، 67616761از تعداد از تعداد 
  ..انداند  به این ویروس آلودهبه این ویروس آلوده  ((%%  11//44  وو %  % 00//33ترتیب ترتیب 

HHIIVV  گیری، بیشترین موارد آلودگی بهگیری، بیشترین موارد آلودگی به  براساس همین نمونه براساس همین نمونه   مـرد آلـوده و مبـتال     مـرد آلـوده و مبـتال    19131913بـه نحـوی کـه    بـه نحـوی کـه    . .  سال است سال است3434 تا  تا 2525در رده سنی در رده سنی   
  ..انداند  این رده سنی گزارش شدهاین رده سنی گزارش شدهدر در  %)  %) 3333//66((آلوده و مبتال به ایدز آلوده و مبتال به ایدز    زن زن9494و و  %)  %) 4242//33((

 نفـر   نفـر  41074107اسـت کـه   اسـت کـه     بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور اعتیاد تزریقیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور اعتیاد تزریقی  بر طبق گزارش وزارتبر طبق گزارش وزارت
..انداند  از این طریق مبتال شدهاز این طریق مبتال شده %)  %) 5757//88((   201201  از راه جنسی واز راه جنسی و %)  %) 66//77(( نفر  نفر 476476های نامشخص، های نامشخص،   به شیوهبه شیوه %)  %) 3232//22((نفر نفر   22229922  پس از آن،پس از آن،  
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نیز انتقـال از طریـق مـادر بـوده     نیز انتقـال از طریـق مـادر بـوده       ((%%  00//55(( مورد  مورد 3232در در . . انداند  های خونی به این بیماری مبتال شدههای خونی به این بیماری مبتال شده  از طریق خون و فرآوردهاز طریق خون و فرآورده  ((%%  22//88((نفر نفر 
  ..استاست

 نفر  نفر 3030 نفر مرد و  نفر مرد و 741741 نفر اعالم کرده است که از این جمعیت،  نفر اعالم کرده است که از این جمعیت، 771771را تاکنون را تاکنون   شده بر اثر بیماری ایدزشده بر اثر بیماری ایدز  وزارت بهداشت تعداد موارد فوتوزارت بهداشت تعداد موارد فوت
  ..انداند  بودهبوده  زنزن

HHIIVV  ایدز تعداد کمی از جمعیت واقعی افراد آلـوده بـه ویـروس   ایدز تعداد کمی از جمعیت واقعی افراد آلـوده بـه ویـروس     شده و رسمی موجود درباره بیماریشده و رسمی موجود درباره بیماری  اما آمارهای اعالم اما آمارهای اعالم  . . شـود شـود   را شـامل مـی  را شـامل مـی    
انتشار گـزارش اخیـر سـازمان    انتشار گـزارش اخیـر سـازمان      مهدی گویا، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناس مسائل ایدز، پس ازمهدی گویا، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناس مسائل ایدز، پس از  دکتر محمددکتر محمد

  3535 تـا   تـا  3030جراید روز، تعداد افراد آلوده به ویروس این بیمـاری را در ایـران   جراید روز، تعداد افراد آلوده به ویروس این بیمـاری را در ایـران     وگو با یکی ازوگو با یکی از  باره وضع ایدز در جهان، در گفتباره وضع ایدز در جهان، در گفتملل متحد درملل متحد در
  ..اعالم کرده استاعالم کرده است  هزار نفرهزار نفر

  ، قربانیان خاموش، قربانیان خاموش بیگناه  بیگناه زنانزنان

از مبتالیان به از مبتالیان به  %  % 6060همچنین، همچنین، . . شته استشته استافزایش داافزایش دا% % 4848کل تعداد مبتالیان به کل تعداد مبتالیان به   %%3355  تاکنون، آمار زنان بزرگسال مبتال به ایدز ازتاکنون، آمار زنان بزرگسال مبتال به ایدز از19851985از از 
  .. دهند دهند  سال را زنان تشکیل میسال را زنان تشکیل می2424تا تا 1155  ایدزایدز

، بـر  ، بـر  13821382 اسـفند   اسـفند  1818میالدی برابر بـا  میالدی برابر بـا  20042004 مارس  مارس 88مناسبت روز جهانی زن، در مناسبت روز جهانی زن، در     کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام خود بهکوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام خود به
ایـدز، گـروه زیـادی از محققـان و     ایـدز، گـروه زیـادی از محققـان و       های نخستین کـشف بیمـاری  های نخستین کـشف بیمـاری    در سالدر سال. . تتزنان در مبارزه با اپیدمی جهانی ایدز تأکید کرده اسزنان در مبارزه با اپیدمی جهانی ایدز تأکید کرده اس  نقش حیاتینقش حیاتی

در یـک دهـه گذشـته، آمارهـا نـشان داد کـه زنـان        در یـک دهـه گذشـته، آمارهـا نـشان داد کـه زنـان        . . کندکند  که عمدتاً مردان را مبتال میکه عمدتاً مردان را مبتال می   ای است ای است  کردند که ایدز بیماریکردند که ایدز بیماری  شناسان گمان میشناسان گمان می  جامعهجامعه
  .. کشند کشند  میمی   دوش دوش   را به را بهاما امروزه زنان بار مخرب این اپیدمیاما امروزه زنان بار مخرب این اپیدمی. . انداند  تحت تأثیر این بیماری بودهتحت تأثیر این بیماری بوده  کمترکمتر

تـازگی بـه ایـن    تـازگی بـه ایـن      در سراسر جهان، حـداقل نیمـی از افـرادی کـه بـه     در سراسر جهان، حـداقل نیمـی از افـرادی کـه بـه     . . مردان جوان استمردان جوان است  مراتب بیشتر ازمراتب بیشتر از  میزان آلودگی زنان جوان آفریقایی به میزان آلودگی زنان جوان آفریقایی به 
س را تـشکیل  س را تـشکیل  به دوسوم افراد حامل ویـرو به دوسوم افراد حامل ویـرو   سال، دختران و زنان جوان نزدیکسال، دختران و زنان جوان نزدیک2424 هستند و در میان افراد کمتر از  هستند و در میان افراد کمتر از    شوند زن شوند زن  مبتال میمبتال می  بیماریبیماری

  ..دادداد   زودی اکثر افراد آلوده به بیماری ایدز را در جهان زنان تشکیل خواهند زودی اکثر افراد آلوده به بیماری ایدز را در جهان زنان تشکیل خواهند  کند، بهکند، به  اگر این میزان آلودگی ادامه پیدااگر این میزان آلودگی ادامه پیدا. .  دهند دهند  میمی

غالباً غالباً   وودهند دهند    می می  کم امنیت اقتصادی خود را بیش از پیش از دستکم امنیت اقتصادی خود را بیش از پیش از دست  دلیل ابتال به ایدز کمدلیل ابتال به ایدز کم    زنان فقیر بهزنان فقیر به««: : کوفی عنان در بخشی از پیام خود گفتکوفی عنان در بخشی از پیام خود گفت
 رفـتن   رفـتن    در مناطق روستایی، ایـدز موجـب از بـین   در مناطق روستایی، ایـدز موجـب از بـین   . . شوندشوند    از حقوق مربوط به مسکن، مایملک، ارث و حتی خدمات بهداشتی مناسب محروم میاز حقوق مربوط به مسکن، مایملک، ارث و حتی خدمات بهداشتی مناسب محروم می

در در . .  کـرد  کـرد   میمی  هایشان کمکهایشان کمک  در زمان قحطی و خشکسالی، به زنان برای حل مشکالتی نظیر تغذیه خانوادهدر زمان قحطی و خشکسالی، به زنان برای حل مشکالتی نظیر تغذیه خانواده  ها،ها،  هایی شده است که طی قرنهایی شده است که طی قرن  نظامنظام
HHIIVV  خطر آلودگی به ویروسخطر آلودگی به ویروس  ها، مهاجرت و نهایتاً افزایشها، مهاجرت و نهایتاً افزایش   پاشیدگی خانواده پاشیدگی خانواده  ین امر باعث ازهمین امر باعث ازهمنتیجه انتیجه ا ایدز دختران را به علـت  ایدز دختران را به علـت  . . شده استشده است  

آنـان بیـشتر بـه ژرفـای فقـر      آنـان بیـشتر بـه ژرفـای فقـر         کنـد، در نتیجـه   کنـد، در نتیجـه    کمک برای حمایت از خانواده یا فرار از خانه مجبور به ترک تحصیل میکمک برای حمایت از خانواده یا فرار از خانه مجبور به ترک تحصیل می  مراقبت از اقوام بیمار،مراقبت از اقوام بیمار،
بنـابراین  بنـابراین  . . دارند و امکان اینکـه بیـشتر بـه ایـن بیمـاری آلـوده شـوند وجـود دارد        دارند و امکان اینکـه بیـشتر بـه ایـن بیمـاری آلـوده شـوند وجـود دارد          فرزندان آنان کمتر شانس رفتن به مدرسهفرزندان آنان کمتر شانس رفتن به مدرسه. .  کنند کنند  سقوط میسقوط می

  ««..پردازدپردازد    چندین برابر هزینه بیشتری برای تأثیر مخرب ایدز بر زنان میچندین برابر هزینه بیشتری برای تأثیر مخرب ایدز بر زنان می  جامعهجامعه

کننـد، پـس چـرا    کننـد، پـس چـرا      تزریق مـی تزریق مـی    کمتر از مردان مواد مخدر کمتر از مردان مواد مخدرزنان کمتر دارای شریک جنسی خارج از ازدواج هستند و زنانزنان کمتر دارای شریک جنسی خارج از ازدواج هستند و زنان  در مقایسه با مردان،در مقایسه با مردان،
  است؟است؟   پذیری زنان در برابر بیماری ایدز بیشتر پذیری زنان در برابر بیماری ایدز بیشتر  آسیبآسیب

  خشونت، نبود اطالعات، اجبار ازدواج با مردان مسن و مردانی که چندین شریک جنسیخشونت، نبود اطالعات، اجبار ازدواج با مردان مسن و مردانی که چندین شریک جنسی  فقر، تجاوز،فقر، تجاوز،««: : شماردشمارد  کوفی عنان این عوامل را برمیکوفی عنان این عوامل را برمی

  ««..دارنددارند
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  کند که در آینده با افزایش تعـداد کند که در آینده با افزایش تعـداد   بینی می بینی می   بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش  اداره ایدز وزارتاداره ایدز وزارتهروی، رئیس هروی، رئیس   دکتر میترا معتمدیدکتر میترا معتمدی

حاضـر نـسبت مبتالیـان زن و    حاضـر نـسبت مبتالیـان زن و      در کشور ایران، در حـال در کشور ایران، در حـال »»  ::گویدگوید  او می او می . . رو خواهیم شدرو خواهیم شد  مبتالیان زن در مقایسه با مبتالیان مرد در کشور روبهمبتالیان زن در مقایسه با مبتالیان مرد در کشور روبه
بـه سـمت   بـه سـمت     ولـی در آینـده  ولـی در آینـده  . .  دهند دهند  درصد مبتالیان را تشکیل میدرصد مبتالیان را تشکیل می9595اشته است و همچنان مردان اشته است و همچنان مردان محسوسی ندمحسوسی ند  مرد، در مقایسه با گذشته، تغییرمرد، در مقایسه با گذشته، تغییر

  ««..کردکرد  ها و افزایش شمار زنان مبتال به ایدز حرکت خواهیمها و افزایش شمار زنان مبتال به ایدز حرکت خواهیم  تغییر این نسبتتغییر این نسبت

HHIIVV  از زنان آلوده به ویروساز زنان آلوده به ویروس% % 7070متأسفانه در متأسفانه در    ..انتقال از طریق تماس جنسی با همسر آلوده صورت گرفته استانتقال از طریق تماس جنسی با همسر آلوده صورت گرفته است  در ایران،در ایران،  

. . انـد انـد   پـذیرتر از مـردان  پـذیرتر از مـردان    فیزیولـوژیکی و اجتمـاعی، نـسبت بـه ویـروس ایـدز آسـیب        فیزیولـوژیکی و اجتمـاعی، نـسبت بـه ویـروس ایـدز آسـیب           علت وضـعیت  علت وضـعیت   زنان، بهزنان، به««: :  گوید گوید  هروی میهروی می  دکتر معتمدی دکتر معتمدی 
  ««..یابدیابد   رود تعداد زنان مبتال به بیماری ایدز در کشور افزایش رود تعداد زنان مبتال به بیماری ایدز در کشور افزایش  انتظار میانتظار می  بنابراین،بنابراین،

HHIIVV  اولین زن آلوده به ویروساولین زن آلوده به ویروس  تـرین شـیوه    تـرین شـیوه     در مردان ایرانـی، شـایع  در مردان ایرانـی، شـایع  . .  زن یک سال بعد جان سپرد زن یک سال بعد جان سپردایناین. . شدشد  شناساییشناسایی13681368در ایران در در ایران در   
زنـان مبـتال بـه ایـدز از طریـق      زنـان مبـتال بـه ایـدز از طریـق        که بیشترکه بیشتر  ایدز استفاده از سوزن و سرنگ آلوده هنگام تزریق مواد مخدر است، در حالی ایدز استفاده از سوزن و سرنگ آلوده هنگام تزریق مواد مخدر است، در حالی   آلودگی به ویروسآلودگی به ویروس

HHIIVV  لوده به ویروسلوده به ویروسدرصد از جمعیت آدرصد از جمعیت آ55شد، زنان شد، زنان   طور که گفتهطور که گفته  همانهمان. . انداند  رابطه جنسی ناسالم آلوده شده رابطه جنسی ناسالم آلوده شده   دهنـد   دهنـد    کشورمان را تـشکیل مـی  کشورمان را تـشکیل مـی    
برابر بیشتر از احتمال انتقـال  برابر بیشتر از احتمال انتقـال  2020مرد به زن مرد به زن   نکته قابل تأمل در آمارها این است که احتمال انتقال ویروس ازنکته قابل تأمل در آمارها این است که احتمال انتقال ویروس از. . انداند  این تعداد متأهلاین تعداد متأهل  ازاز% % 4646که که 

  ..آن از زن به مرد استآن از زن به مرد است

  ......عالئـم، مراحـل؛ راه هـای پیـشگیری و     عالئـم، مراحـل؛ راه هـای پیـشگیری و     : : همـه چیـز در بـاره ایـدز    همـه چیـز در بـاره ایـدز    
    

 را تـا حـد زیـادی حـل کـرده و       را تـا حـد زیـادی حـل کـرده و        در حالی که کشورهای پیشرفته جهان در طی چند دهه اخیر مشکل بیماری های واگیـردار   در حالی که کشورهای پیشرفته جهان در طی چند دهه اخیر مشکل بیماری های واگیـردار   
 عروقی و سرطان هـا متمرکـز    عروقی و سرطان هـا متمرکـز   ––تمامی توان و امکانات خود را برای مبارزه با بیماری های غیر واگیر منجمله بیمارهای قلبی   تمامی توان و امکانات خود را برای مبارزه با بیماری های غیر واگیر منجمله بیمارهای قلبی   

نوعی بیماری عفونی در دنیا پیدا شد که به سـرعت درهمـه   نوعی بیماری عفونی در دنیا پیدا شد که به سـرعت درهمـه   ) )  شمسی  شمسی 13613600(( میالدی  میالدی 19811981کرده بودند ، ناگهان در سال   کرده بودند ، ناگهان در سال   
نقاط جهان گسترش پیدا کرد و امید به ریشه کنی بیماری های واگیردار را حتـی در کـشورهای پیـشرفته تبـدیل بـه یـأس           نقاط جهان گسترش پیدا کرد و امید به ریشه کنی بیماری های واگیردار را حتـی در کـشورهای پیـشرفته تبـدیل بـه یـأس           

AA خود را نـشان داد   خود را نـشان داد     صورت یک مشکل عمده بهداشتی صورت یک مشکل عمده بهداشتی  این بیماری که به    این بیماری که به    . . نمودنمود IIDDSS  اری دسـتگاه  اری دسـتگاه  در ایـن بیمـ  در ایـن بیمـ  . .  نـام دارد   نـام دارد
    ..دفاعی بدن شدیداً دچار اختالل می شوددفاعی بدن شدیداً دچار اختالل می شود

 سال اتفاق می  سال اتفاق می 4545 تا  تا 2020 درصد آلودگی به ویروس ایدز در گروه سنی  درصد آلودگی به ویروس ایدز در گروه سنی 9090تا تا 7575حدود حدود 
افتد که سن تالش و سازندگی و فعالیت اقتصادی اسـت، افـزایش میـزان مـرگ و میـر        افتد که سن تالش و سازندگی و فعالیت اقتصادی اسـت، افـزایش میـزان مـرگ و میـر        

خواران ، طول عمـر  خواران ، طول عمـر  ناشی از آلودگی به ویروس ایدز و ابتال به بیماری در جوانان و شیر   ناشی از آلودگی به ویروس ایدز و ابتال به بیماری در جوانان و شیر   
  ..بسیاری از کشورهای جهان را کاهش خواهد دادبسیاری از کشورهای جهان را کاهش خواهد داد

((ایدزایدز     ((AAccqquuiirreedd  IImmmmuunnee   DDee ff iicc iieennccyy  SSyynnddrroommee   نوعی بیماری کشنده است که در همه کشورهای جهان، در نوعی بیماری کشنده است که در همه کشورهای جهان، در
ع ع و در واقو در واق. . گروه های سنی متفاوت و نژادهای مختلف، نه فقط در هم جنس بازان بلکه در هر دو جنس، مشاهده شده استگروه های سنی متفاوت و نژادهای مختلف، نه فقط در هم جنس بازان بلکه در هر دو جنس، مشاهده شده است

عامل بیماری نوعی ویروس است که مبداء اولیه آن عامل بیماری نوعی ویروس است که مبداء اولیه آن ..ایدز یک مشکل جهانی است و به کشور و گروه خاصی اختصاص نداردایدز یک مشکل جهانی است و به کشور و گروه خاصی اختصاص ندارد
  ..کامالً مشخص نیست کامالً مشخص نیست 

  ::راه های عمده سرایت ایدز عبارت اند از راه های عمده سرایت ایدز عبارت اند از 
  با افراد آلوده با افراد آلوده ) )  هم جنس بازان  هم جنس بازان ––جنس مخالف جنس مخالف ((تماس های جنسی تماس های جنسی 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 
ار و ار و تزریق خون و فراوردهای آلوده آن، استفاده از سرنگ های مشترک ، بخصوص در بـین معتـادان تزریقـی و بکـار بـردن ابـز        تزریق خون و فراوردهای آلوده آن، استفاده از سرنگ های مشترک ، بخصوص در بـین معتـادان تزریقـی و بکـار بـردن ابـز        

  وسایل آلودهوسایل آلوده

  انتقال از مادر آلوده به جنینانتقال از مادر آلوده به جنین  

  :: بیشتر گرفتار ایدز می شوند بیشتر گرفتار ایدز می شوندبه طور کلی دو گروه سنیبه طور کلی دو گروه سنی
   سال سال4545تا تا 2020بالغین در سنین بالغین در سنین 

  شیر خواران و نوزادان شیر خواران و نوزادان 

تـا  تـا  7575حدود حدود . . مرگ و میر ناشی از ایدز در جوانان در کلیه کشورهای جهان به صورت یک مشکل خطرناک در آمده است  مرگ و میر ناشی از ایدز در جوانان در کلیه کشورهای جهان به صورت یک مشکل خطرناک در آمده است  
 و سـازندگی و فعالیـت    و سـازندگی و فعالیـت    سال اتفـاق مـی افتـد کـه سـن تـالش       سال اتفـاق مـی افتـد کـه سـن تـالش      4545 تا  تا 2020 درصد آلودگی به ویروس ایدز در گروه سنی    درصد آلودگی به ویروس ایدز در گروه سنی   9090

اقتصادی است، افزایش میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی به ویروس ایدز و ابتال به بیمـاری در جوانـان و شـیر خـواران ،       اقتصادی است، افزایش میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی به ویروس ایدز و ابتال به بیمـاری در جوانـان و شـیر خـواران ،       
  ..طول عمر بسیاری از کشورهای جهان را کاهش خواهد دادطول عمر بسیاری از کشورهای جهان را کاهش خواهد داد

  

از آنجا که ایدز یک مشکل بهداشتی نیست ، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی است  از آنجا که ایدز یک مشکل بهداشتی نیست ، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی است  
سائل اقتصادی را نیز بدنبال دارد، الزم است همه سازمان های دولتی، غیر دولتی و  سائل اقتصادی را نیز بدنبال دارد، الزم است همه سازمان های دولتی، غیر دولتی و  که م که م 

از آنجایی از آنجایی . . مردم در امر کنترل و پیشگیری از بیماری با هم همکاری و مشارکت نمایند  مردم در امر کنترل و پیشگیری از بیماری با هم همکاری و مشارکت نمایند  
که در حال حاضر واکسنی مؤثر و درمانی اساسی برای بیمـاری وجـود نـدارد ، تنهـا راه       که در حال حاضر واکسنی مؤثر و درمانی اساسی برای بیمـاری وجـود نـدارد ، تنهـا راه       

  ..ز آلودگی استز آلودگی استمبارزه با ایدز ، پیشگیری امبارزه با ایدز ، پیشگیری ا

از آنجا که ایدز یک مشکل بهداشتی نیست ، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی است که مسائل اقتـصادی را نیـز بـدنبال        از آنجا که ایدز یک مشکل بهداشتی نیست ، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی است که مسائل اقتـصادی را نیـز بـدنبال        
دارد، الزم است همه سازمان های دولتی، غیـر دولتـی و مـردم در امـر کنتـرل و پیـشگیری از بیمـاری بـا هـم همکـاری و               دارد، الزم است همه سازمان های دولتی، غیـر دولتـی و مـردم در امـر کنتـرل و پیـشگیری از بیمـاری بـا هـم همکـاری و               

حاضر واکسنی مؤثر و درمانی اساسی برای بیماری وجود ندارد ، تنها راه مبـارزه بـا   حاضر واکسنی مؤثر و درمانی اساسی برای بیماری وجود ندارد ، تنها راه مبـارزه بـا   از آنجایی که در حال   از آنجایی که در حال   . . مشارکت نمایند مشارکت نمایند 
  ..ایدز ، پیشگیری از آلودگی است ایدز ، پیشگیری از آلودگی است 

 هر چند بیماری ایدز در حال حاضر جزء مسایل حاد بهداشتی کشور ما نیست ، ولی افزایش موارد آلـودگی و بیمـاری از      هر چند بیماری ایدز در حال حاضر جزء مسایل حاد بهداشتی کشور ما نیست ، ولی افزایش موارد آلـودگی و بیمـاری از         
ناخته شد ، از یک سو، و قرار گرفتن ایران در منطقه آسیا که هر سال به ناخته شد ، از یک سو، و قرار گرفتن ایران در منطقه آسیا که هر سال به  به بعد که اولین مورد آن در کشور ش به بعد که اولین مورد آن در کشور ش13661366سال سال 

 راه هـای مـؤثر پیـشگیری ، از     راه هـای مـؤثر پیـشگیری ، از      طور فزاینده ای مورد آن زیادتر می شود از سوی دیگر ، ایجاب می نماید بـا بـه کـارگیری    طور فزاینده ای مورد آن زیادتر می شود از سوی دیگر ، ایجاب می نماید بـا بـه کـارگیری    
انواده هـای ایرانـی بـه    انواده هـای ایرانـی بـه    خوشبختانه وجود اعتقادهـای مـذهبی و پـای بنـدی خـ     خوشبختانه وجود اعتقادهـای مـذهبی و پـای بنـدی خـ     . . انفجار این آتشفشان خاموش جلوگیری شود  انفجار این آتشفشان خاموش جلوگیری شود  

  ..اصول و اخالق اسالمی، خود یکی از راه های مؤثر کنترل و پیشگیری از آلودگی و بیماری است اصول و اخالق اسالمی، خود یکی از راه های مؤثر کنترل و پیشگیری از آلودگی و بیماری است 

  تعریفتعریف
چون در بعضی از کشورهای جهان به واسطه نبود امکانات ، تشخیص آزمایشگاهی ایـدز مقـدور نیـست ، وجـود بعـضی از          چون در بعضی از کشورهای جهان به واسطه نبود امکانات ، تشخیص آزمایشگاهی ایـدز مقـدور نیـست ، وجـود بعـضی از          

  ..عالئم زیر در بزرگساالن و کودکان ممکن است نشانه ای از ایدز باشدعالئم زیر در بزرگساالن و کودکان ممکن است نشانه ای از ایدز باشد

نت های فرصت طلب و سـرطان هـا   نت های فرصت طلب و سـرطان هـا   برای عفوبرای عفو. . متأسفانه بیماری ایدز درمان قطعی ندارد    متأسفانه بیماری ایدز درمان قطعی ندارد    
می توان درمان های الزم را به کار برد و با داروهای مخصوص دسـتگاه دفـاعی بـدن را      می توان درمان های الزم را به کار برد و با داروهای مخصوص دسـتگاه دفـاعی بـدن را      

  ..تاکنون واکسن مؤثری برای جلوگیری از بیماری پیدا نشده استتاکنون واکسن مؤثری برای جلوگیری از بیماری پیدا نشده است  تقویت نمود، اما تقویت نمود، اما 
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  ایدز در افراد بالغایدز در افراد بالغ  
ایدز در شخص بالغ با وجود دست کم دو عالمت اصلی ، همراه با حداقل یکی از نشانه های فرعی زیر مشخص مـی شـود ،    ایدز در شخص بالغ با وجود دست کم دو عالمت اصلی ، همراه با حداقل یکی از نشانه های فرعی زیر مشخص مـی شـود ،    

رسایی ایمنی و نقص دستگاه دفاعی بدن علت مشخص از قبیل سرطان ، سوء تغذیـه شـدید و یـا    رسایی ایمنی و نقص دستگاه دفاعی بدن علت مشخص از قبیل سرطان ، سوء تغذیـه شـدید و یـا    مشروط بر این که برای نا مشروط بر این که برای نا 
  ..سایر علل شناخته شده وجود نداشته باشدسایر علل شناخته شده وجود نداشته باشد

  عالئم اصلیعالئم اصلی
   درصد درصد1010کاهش وزن بیشتر از کاهش وزن بیشتر از 

  اسهال مزمن بیشتر از یک ماهاسهال مزمن بیشتر از یک ماه

  تب های متناوب یا ثابت بیش از یک ماهتب های متناوب یا ثابت بیش از یک ماه

  عالئم فرعیعالئم فرعی  
  سرفه پایدار به مدت بیش از یک ماهسرفه پایدار به مدت بیش از یک ماه

  عفونت پوستی منتشر همراه با خارش عفونت پوستی منتشر همراه با خارش 

  تبخال های عود کنندهتبخال های عود کننده

  برفک دهانیبرفک دهانی

   و منتشر، بزرگ شدن عمومی غدد لنفی  و منتشر، بزرگ شدن عمومی غدد لنفی    مزمن پیشرونده مزمن پیشرونده  عفونت تبخالیعفونت تبخالی

 واقع بیماری ایدز ، مجموعه ای از عالئم است که در اثر نقص دستگاه دفاعی بدن انسان و عالئم مربوط به عفونت هـای    واقع بیماری ایدز ، مجموعه ای از عالئم است که در اثر نقص دستگاه دفاعی بدن انسان و عالئم مربوط به عفونت هـای   دردر
  ..فرصت طلب ، خود را نشان می دهدفرصت طلب ، خود را نشان می دهد

  عوامل بیماری عوامل بیماری 
عامل بیماری زا ویروسی است که قدرت آلوده کنندگی و سرایت پذیری باالیی دارد و به نام ویروس نقـص ایمنـی انـسان        عامل بیماری زا ویروسی است که قدرت آلوده کنندگی و سرایت پذیری باالیی دارد و به نام ویروس نقـص ایمنـی انـسان        

  ..هم می آورد هم می آورد  نامیده می شود، زیرا موجبات ضعف دستگاه دفاعی بدن انسان را فرا نامیده می شود، زیرا موجبات ضعف دستگاه دفاعی بدن انسان را فراHH..II..VVیایا

ویروس ایدز در بدن انسان مراحل مختلفی را طی می کنـد کـه یکـی از آنهـا دوره فعالیـت پنهـانی اسـت ، در ایـن مرحلـه            ویروس ایدز در بدن انسان مراحل مختلفی را طی می کنـد کـه یکـی از آنهـا دوره فعالیـت پنهـانی اسـت ، در ایـن مرحلـه            
ویروس در حال رشد و تکثیر است و پس از آنکه شرایط از هر نظر آماده شد، حمالت خود را شـروع مـی کنـد و سـبب       ویروس در حال رشد و تکثیر است و پس از آنکه شرایط از هر نظر آماده شد، حمالت خود را شـروع مـی کنـد و سـبب       

  .... آلودگی به ویروس در تمام دوران زندگی انسان ادامه پیدا می کند  آلودگی به ویروس در تمام دوران زندگی انسان ادامه پیدا می کند ..نابودی سلول های دفاعی و مرگ انسان می شودنابودی سلول های دفاعی و مرگ انسان می شود

باید توجه داشت که تنهـا سـد مطمـئن در مقابـل گـسترش آلـودگی، رعایـت سـخت و          باید توجه داشت که تنهـا سـد مطمـئن در مقابـل گـسترش آلـودگی، رعایـت سـخت و          
قانونمند روابط جنسی و پای بندی به اصول مقـدس زناشـویی و ارزش هـای اخالقـی در         قانونمند روابط جنسی و پای بندی به اصول مقـدس زناشـویی و ارزش هـای اخالقـی در         

  ..جامعه استجامعه است

یر مادر آلوده در انتقال بیماری دخالت دارد که از این راه ها آلـودگی انتقـال   یر مادر آلوده در انتقال بیماری دخالت دارد که از این راه ها آلـودگی انتقـال   تنها خون، ترشحات جنسی مردانه و زنانه و ش  تنها خون، ترشحات جنسی مردانه و زنانه و ش  
  . . پیدا می کند پیدا می کند 

چون ویروس ایدز نمی تواند به مدت طوالنی در محیط خارج از بدن به حیات خود ادامه دهد ، تماس های عادی در محـیط   چون ویروس ایدز نمی تواند به مدت طوالنی در محیط خارج از بدن به حیات خود ادامه دهد ، تماس های عادی در محـیط   
      ..شدت به حرارت حساس استشدت به حرارت حساس استکار ، اجتماع و مدرسه باعث انتقال بیماری نمی شود؛ ویروس ایدز به کار ، اجتماع و مدرسه باعث انتقال بیماری نمی شود؛ ویروس ایدز به 
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  راه های سرایتراه های سرایت
  ..ر پیشگیری از آلودگی بسیار مؤثر است ر پیشگیری از آلودگی بسیار مؤثر است شناخت راه های انتقال بیماری دشناخت راه های انتقال بیماری د

  ::ویروس مولد ایدز از چند راه عمده زیر، از فرد آلوده به شخص سالم منتقل می شودویروس مولد ایدز از چند راه عمده زیر، از فرد آلوده به شخص سالم منتقل می شود

  سرایت از راه تماس جنسیسرایت از راه تماس جنسی
ویروس ممکـن اسـت از فـرد آلـوده بـه شـریک جنـسی اش منتقـل         ویروس ممکـن اسـت از فـرد آلـوده بـه شـریک جنـسی اش منتقـل         . . شایع ترین راه سرایت آلودگی، تماس جنسی است   شایع ترین راه سرایت آلودگی، تماس جنسی است   

 درصـد   درصـد  8080نسی نسی سرایت از زن به زن هم امکان دارد؛ آلودگی از راه تماس جسرایت از زن به زن هم امکان دارد؛ آلودگی از راه تماس ج). ). مرد به مرد، مرد به زن و زن به مرد مرد به مرد، مرد به زن و زن به مرد ((بشودبشود
 درصـد آن از طریـق همجـنس     درصـد آن از طریـق همجـنس    1010 درصد آن از راه تماس با جنس مخالف و  درصد آن از راه تماس با جنس مخالف و 7070کل موارد را شامل می شود که بیشتر از     کل موارد را شامل می شود که بیشتر از     

  ..بازی استبازی است

وجود بیماری های مقاربتی دیگر مانند سوزاک، سیفلیس و همچنین زخم های دستگاه تناسلی ، خطر آلودگی را چند برابـر    وجود بیماری های مقاربتی دیگر مانند سوزاک، سیفلیس و همچنین زخم های دستگاه تناسلی ، خطر آلودگی را چند برابـر    
زنان، بیشتر در معرض خطـر آلـودگی   زنان، بیشتر در معرض خطـر آلـودگی   . . این مهم و درمان فوری آنها باید مد نظر قرار گیرد این مهم و درمان فوری آنها باید مد نظر قرار گیرد بنابر این توجه به  بنابر این توجه به  . . خواهد کرد خواهد کرد 

  ..به وسیله شریک جنسی خود قرار دارند ، زیرا احتمال انتقال از مرد به زن بیشتر از زن به مرد می باشدبه وسیله شریک جنسی خود قرار دارند ، زیرا احتمال انتقال از مرد به زن بیشتر از زن به مرد می باشد

هَـواتِ تـَسَرَّعَ اِلـَیهِ : : قال علیٌ علیه السالمقال علیٌ علیه السالم هَـواتِ تـَسَرَّعَ اِلـَیهِ مـَن تـَسَرَّعَ اِلـَی الشـَّ   ..اآلفاتُاآلفاتُمـَن تـَسَرَّعَ اِلـَی الشـَّ

 کـُنـد، آفات و بالیا با  کـُنـد، آفات و بالیا با   آن کس که در شهوات، تـُند رَویآن کس که در شهوات، تـُند رَوی: : علی علیه اسالم فرموده استعلی علیه اسالم فرموده است
  ..سرعت به سوی او می شتابدسرعت به سوی او می شتابد

  سرایت از راه خون و فراورده های خونیسرایت از راه خون و فراورده های خونی
بـا وجـود اینکـه قـدرت     بـا وجـود اینکـه قـدرت     . . استفاده از خون و فراورده های خونی آلوده به ویروس ایدز، یکی دیگر از راه هـای انتقـال اسـت     استفاده از خون و فراورده های خونی آلوده به ویروس ایدز، یکی دیگر از راه هـای انتقـال اسـت     

 درصد می باشد ، زیرا نمونه هـای خـون    درصد می باشد ، زیرا نمونه هـای خـون   55 تا  تا 33  آلوده کنندگی خون و فراورده های آن زیاد است، خطر سرایت از این راه    آلوده کنندگی خون و فراورده های آن زیاد است، خطر سرایت از این راه    
. . اهدایی به سازمان به دقت مورد آزمایش قرار می گیرد و خون های آلوده پس از شناسایی مورد استفاده قرار نمی گیـرد      اهدایی به سازمان به دقت مورد آزمایش قرار می گیرد و خون های آلوده پس از شناسایی مورد استفاده قرار نمی گیـرد      

بـاً  بـاً  به همین دلیل در اکثر کشورهایی که امکانات آزمایشگاهی برای این کار وجود دارد، انتقال بیمـاری از طریـق خـون تقری    به همین دلیل در اکثر کشورهایی که امکانات آزمایشگاهی برای این کار وجود دارد، انتقال بیمـاری از طریـق خـون تقری    
  ..غیر ممکن شده استغیر ممکن شده است

  استفاده از سرنگ و سوزن آلودهاستفاده از سرنگ و سوزن آلوده  
چـون  چـون  . . و سوزن آلوده به طور اشتراکی در معتادین تزریقی، یکی دیگر از راه های سرایت آلودگی استو سوزن آلوده به طور اشتراکی در معتادین تزریقی، یکی دیگر از راه های سرایت آلودگی استاستفاده از سرنگ     استفاده از سرنگ     

استفاده از مواد مخدر عملی غیر قانونی است و اکثر افراد معتاد دارای وضع مالی بسیار بدی هـستند ، در نتیجـه از سـرنگ        استفاده از مواد مخدر عملی غیر قانونی است و اکثر افراد معتاد دارای وضع مالی بسیار بدی هـستند ، در نتیجـه از سـرنگ        
شخصی آلوده به ویروس ایدز باشد ، به راحتـی آلـودگی را   شخصی آلوده به ویروس ایدز باشد ، به راحتـی آلـودگی را   های استفاده شده دیگران استفاده می کنند و از این طریق اگر   های استفاده شده دیگران استفاده می کنند و از این طریق اگر   

  ..منتقل می کند منتقل می کند 

  یت از مادر به کودک یت از مادر به کودک سراسرا
  ..ویروس ایدز از مادر آلوده به کودک ممکن است در دوران حاملگی ، هنگام وضع حمل و یا کمی بعد از زایمان انتقال یابدویروس ایدز از مادر آلوده به کودک ممکن است در دوران حاملگی ، هنگام وضع حمل و یا کمی بعد از زایمان انتقال یابد
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آلودگی در بچه هایی که به روش سزارین به دنیا آمده اند نیـز دیـده   آلودگی در بچه هایی که به روش سزارین به دنیا آمده اند نیـز دیـده   . . درصد استدرصد است77 تا  تا 55میزان سرایت آلودگی از مادر به کودک  میزان سرایت آلودگی از مادر به کودک  

ولی چون احتمال آن کم و مزایای تغذیه با شیر مادر بـسیار  ولی چون احتمال آن کم و مزایای تغذیه با شیر مادر بـسیار  . . ر دادن یکی از راه های سرایت آلودگی است ر دادن یکی از راه های سرایت آلودگی است شیشی. . شده است   شده است   
  ..زیاد است ، اکثراً توصیه می شود که مادر به فرزند خود شیر بدهدزیاد است ، اکثراً توصیه می شود که مادر به فرزند خود شیر بدهد

م تولد و یا م تولد و یا نوزادانی که از مادر آلوده به ویروس ایدز متولد می شوند ، قبل از تولد ، هنگانوزادانی که از مادر آلوده به ویروس ایدز متولد می شوند ، قبل از تولد ، هنگا) ) یک سومیک سوم(( درصد  درصد 2525  --  3535حدودحدود
 به طرف ایجاد بیماری ایدز  به طرف ایجاد بیماری ایدز   در کودکان، آلودگی به ویروس ایدز به سرعتدر کودکان، آلودگی به ویروس ایدز به سرعت. . در دوران تغذیه از شیر مادر آلوده می گردنددر دوران تغذیه از شیر مادر آلوده می گردند

  . . پیشرفت می کند و شانس زنده ماندن کودک هم کم است پیشرفت می کند و شانس زنده ماندن کودک هم کم است 

  راه های دیگر سرایت راه های دیگر سرایت 
پیوند اعضاء از بافت های افراد آلوده، خال کوبی و سوراخ کردن گوش توسط سوزن و وسایل آلوده ، استفاده از مسواک و پیوند اعضاء از بافت های افراد آلوده، خال کوبی و سوراخ کردن گوش توسط سوزن و وسایل آلوده ، استفاده از مسواک و 

روی هم رفته استفاده از روی هم رفته استفاده از . (. ( ختنه با وسایل آلوده نیز را راه های دیگر سرایت بیماری است ختنه با وسایل آلوده نیز را راه های دیگر سرایت بیماری استتیغ ریش تراشی شخص بیمار و    تیغ ریش تراشی شخص بیمار و    
 دیگران حتی افراد سالم نیز عاقالنه و بهداشتی نیست چه رسد به استفاده از وسایل شخص بیمـار    دیگران حتی افراد سالم نیز عاقالنه و بهداشتی نیست چه رسد به استفاده از وسایل شخص بیمـار     وسایل بهداشتی شخصی  وسایل بهداشتی شخصی  

ولی خانوادگی و یا محیط کار ، دانشگاه ، مدرسه و ولی خانوادگی و یا محیط کار ، دانشگاه ، مدرسه و از راه های تنفسی ، گوارشی و یا از طریق تماس های معماز راه های تنفسی ، گوارشی و یا از طریق تماس های معم). ). مبتال به ایدزمبتال به ایدز
  . . اردوگاه های جمعی کاری و یا تفریحی ، انتقال گزارش نشده استاردوگاه های جمعی کاری و یا تفریحی ، انتقال گزارش نشده است

  ::ویروس بیماری ایدز ، از راه های زیر قابل سرایت نیستویروس بیماری ایدز ، از راه های زیر قابل سرایت نیست
منتقـل  منتقـل  ویروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما میزان آن کمتر ازحدی است کـه بتوانـد بیمـاری را      ویروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما میزان آن کمتر ازحدی است کـه بتوانـد بیمـاری را      

  ..کندکند

  تماس معمولی افراد در منزل یا اجتماع با بیمار تماس معمولی افراد در منزل یا اجتماع با بیمار 

  دست دادندست دادن

  ……بشقاب، لیوان، قاشق و چنگال وبشقاب، لیوان، قاشق و چنگال و: : استفاده از وسایل غذا خوری مشترک استفاده از وسایل غذا خوری مشترک 

   یا توالت عمومی یا توالت عمومی  استفاده از استخرهای عمومیاستفاده از استخرهای عمومی

  بغل گرفتن و یا بوسیدن صورتبغل گرفتن و یا بوسیدن صورت

  عطسه و سرفهعطسه و سرفه  

  دستگیره در، گوشی تلفن و میله اتوبوسدستگیره در، گوشی تلفن و میله اتوبوس

  از البسه دست دوم از البسه دست دوم استفاده استفاده 

  آب و غذاآب و غذا

  تماس با اشک و عرق بیمارتماس با اشک و عرق بیمار

  استفاده از وسیله نقلیه مشترک استفاده از وسیله نقلیه مشترک 

  نیش حشراتنیش حشرات

  گروه های در معرض خطرگروه های در معرض خطر
  ::ض خطر قرار دارند ض خطر قرار دارند گروه های زیر بیشتر در معرگروه های زیر بیشتر در معر
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  ..داشته اند یا از دیالیزهای مکرر استفاده می کنند و رعایت احتیاط های همه جانبه را نمی کنند داشته اند یا از دیالیزهای مکرر استفاده می کنند و رعایت احتیاط های همه جانبه را نمی کنند ... ... کسانی که پیوند های کلیه یا کسانی که پیوند های کلیه یا 

  ))……به علت بیماری های نظیر هموفیلی، تاالسمی وبه علت بیماری های نظیر هموفیلی، تاالسمی و((کسانی که نیاز به خون و فراورده های خونی بیشتری نیاز دارند کسانی که نیاز به خون و فراورده های خونی بیشتری نیاز دارند 

که این مسئله در زندانی ها بیـشتر مـشاهده مـی    که این مسئله در زندانی ها بیـشتر مـشاهده مـی    ((قی که از سرنگ و سوزن به طور مشترک استفاده می کنند  قی که از سرنگ و سوزن به طور مشترک استفاده می کنند  معتادین تزری معتادین تزری 
  ).).شودشود

  ..همسران افراد مبتالهمسران افراد مبتال

  ..شرکای جنسی افراد مبتالشرکای جنسی افراد مبتال

  ..افرادی که شرکای جنسی متعدد دارند افرادی که شرکای جنسی متعدد دارند 

  ..زنان روسپیزنان روسپی

  .. دارند  دارند هم جنس بازان و یا زن و مردی که تماس های جنسی خارج از روابط زناشوییهم جنس بازان و یا زن و مردی که تماس های جنسی خارج از روابط زناشویی

  ..یا مبتالیان به سلیا مبتالیان به سل) ) ورم کبدورم کبد((مبتالیان به هپاتیتمبتالیان به هپاتیت

  ..خالکوبی های دسته جمعی خالکوبی های دسته جمعی 

  ..مبتالیان به بیماری های آمیزشی و به خصوص افراد دارای زخم های تناسلی مبتالیان به بیماری های آمیزشی و به خصوص افراد دارای زخم های تناسلی 

  ..ملوانان و رانندگان عبوری ا زمرزهاملوانان و رانندگان عبوری ا زمرزها

  ..فرزندان مادران آلوده فرزندان مادران آلوده 

  جوانان جوانان 

  عالئمعالئم
ی ایـدز  ی ایـدز  آلودگی به ویروس ایدز دلیل ابتال به بیماری ایدز نیست، ولی سـرانجام تقریبـاً بـه طـور اجتنـاب ناپـذیری بـه بیمـار         آلودگی به ویروس ایدز دلیل ابتال به بیماری ایدز نیست، ولی سـرانجام تقریبـاً بـه طـور اجتنـاب ناپـذیری بـه بیمـار         

مقصود از آلودگی به ویروس ایدز این است که ویروس وارد بدن انسان شده ولی هنوز تغییراتی که عالئم مقصود از آلودگی به ویروس ایدز این است که ویروس وارد بدن انسان شده ولی هنوز تغییراتی که عالئم . . منتهی می شودمنتهی می شود
  ..بیماری را به بار می آورد ، ایجاد نکرده استبیماری را به بار می آورد ، ایجاد نکرده است

  ..هاهامَن اَطاع َ نَفسَهُ فی شـَهَواتـِها فـَقـَد اَعانـَها عَلی هَلـَکـَـتـِمَن اَطاع َ نَفسَهُ فی شـَهَواتـِها فـَقـَد اَعانـَها عَلی هَلـَکـَـتـِ: : قالَ علیٌ علیهِ السالمُ قالَ علیٌ علیهِ السالمُ 

آن کس که نفس خود را در شـهوات نـاروایش اطاعـت    آن کس که نفس خود را در شـهوات نـاروایش اطاعـت    : : علی علیه السالم فرموده است علی علیه السالم فرموده است 
  ..نماید، عمالً به تباهی و هالکت خویش کمک کرده استنماید، عمالً به تباهی و هالکت خویش کمک کرده است

با این شناسایی می تـوان از  با این شناسایی می تـوان از  . . یکی از اولین راه های شناخت یک بیماری ، شناخت عالئم و مراحل مختلف سیر بیماری است یکی از اولین راه های شناخت یک بیماری ، شناخت عالئم و مراحل مختلف سیر بیماری است 
عالئم آلودگی بیماری ایدز بسیار پیچیده اسـت و دارای مراحـل   عالئم آلودگی بیماری ایدز بسیار پیچیده اسـت و دارای مراحـل   .. مراحل اولیه جلوگیری نمود  مراحل اولیه جلوگیری نمود گسترش و توسعه بیماری در  گسترش و توسعه بیماری در  

  ::این مراحل عبارت اند ازاین مراحل عبارت اند از. . چندی است که الزاماً همه آنها در افراد آلوده مشاهده نمی شودچندی است که الزاماً همه آنها در افراد آلوده مشاهده نمی شود

  مرحله اولمرحله اول
  ::عفونت حادعفونت حاد

در اغلب موارد در صورتی که تعداد کافی ویروس ایدز وارد بدن فردی شود ، بعد از چند هفته عالئمی نظیر تب ، گلودرد،  در اغلب موارد در صورتی که تعداد کافی ویروس ایدز وارد بدن فردی شود ، بعد از چند هفته عالئمی نظیر تب ، گلودرد،  
وزن، اسهال و وزن، اسهال و بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ، کاهش بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ، کاهش 
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این عالئم اختصاصی نبـوده و شـباهت کـاملی بـا نـشانه هـای بـسیاری از        این عالئم اختصاصی نبـوده و شـباهت کـاملی بـا نـشانه هـای بـسیاری از        . . گاهی دانه های جلدی یا تظاهرات عصبی ظاهر می گردد  گاهی دانه های جلدی یا تظاهرات عصبی ظاهر می گردد  

چون خود به خود ظرف یک تا دو هفته بهبودی حاصل می گردد ، کمتر اتفاق می افتد که بیمـاری  چون خود به خود ظرف یک تا دو هفته بهبودی حاصل می گردد ، کمتر اتفاق می افتد که بیمـاری  . . بیماری های دیگر دارد     بیماری های دیگر دارد     
  ..دراین دوره تشخیص داده شوددراین دوره تشخیص داده شود

 هفتـه   هفتـه  1212 تا  تا 22به عالوه از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی که نشانگر آلودگی فرد است حدود  به عالوه از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی که نشانگر آلودگی فرد است حدود  
در این فاصله زمانی ، فرد، آلوده است و ممکن است سایرین را آلوده کند و متأسفانه به در این فاصله زمانی ، فرد، آلوده است و ممکن است سایرین را آلوده کند و متأسفانه به . .  ماه طول می کشد ماه طول می کشد1616و گاهی تا     و گاهی تا     

  ..د آن پی بردد آن پی بردروش های آزمایشگاهی فعلی نمی توان به وجوروش های آزمایشگاهی فعلی نمی توان به وجو
    

  مرحله دوممرحله دوم
  ::بدون عالمتبدون عالمت

مـی شـود کـه برحـسب نـوع ویـروس آلـوده        مـی شـود کـه برحـسب نـوع ویـروس آلـوده        » » مرحله بدون عالمتمرحله بدون عالمت««ه حاد، بیمار وارد ه حاد، بیمار وارد  خود به خودی مرحل خود به خودی مرحل   پس از بهبودی   پس از بهبودی  
در این مدت شخص آلوده هیچگونه عالمتی از بیماری را بروز نمی دهد و به ظـاهر  در این مدت شخص آلوده هیچگونه عالمتی از بیماری را بروز نمی دهد و به ظـاهر  . .  سال طول می کشد سال طول می کشد1717 تا    تا   1010کننده از کننده از 

 مرحله شـخص   مرحله شـخص     است و در این است و در اینترتر  این مرحله نزد کودکان کوتاهاین مرحله نزد کودکان کوتاه. . کامالً سالم است ولی برای دیگران آلوده کننده می باشدکامالً سالم است ولی برای دیگران آلوده کننده می باشد
  ..کنترل انتشار ویروس در این مرحله مشکل می باشدکنترل انتشار ویروس در این مرحله مشکل می باشد. .  مثبت است مثبت استHH..II..VVدر این دوره آزمایش در این دوره آزمایش . . دیگران را مبتال می کنددیگران را مبتال می کند

  مرحله سوممرحله سوم
  ::بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاویبزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

 دراین مرحله غدد لنفاوی به صورت بزرگ شده و به شکل قرینه و بدون درد در بیش از دو نقطه بدن به جز ناحیه کشاله      دراین مرحله غدد لنفاوی به صورت بزرگ شده و به شکل قرینه و بدون درد در بیش از دو نقطه بدن به جز ناحیه کشاله     
  ..ی مانندی مانند ماه به همین باقی م ماه به همین باقی م33ران ظاهر می شود و حداقل ران ظاهر می شود و حداقل 

  مرحله چهارمرحله چهار
  : : مرحله قبل از ایدز و حاالت وابسته به ایدزمرحله قبل از ایدز و حاالت وابسته به ایدز

  :: که به آن عالئم مربوط به ایدز می گویند و عبارت اند از  که به آن عالئم مربوط به ایدز می گویند و عبارت اند از   ز بروز عالئم نهایی ایدز در بیمار ، عوارضی ظاهر می شودز بروز عالئم نهایی ایدز در بیمار ، عوارضی ظاهر می شودقبل اقبل ا

   درصد وزن سابق درصد وزن سابق1010کاهش وزن بیشتر از کاهش وزن بیشتر از 

  اسهال به مدت بیشتر از یک ماه اسهال به مدت بیشتر از یک ماه 

  تب به مدت بیشتر از یک ماه تب به مدت بیشتر از یک ماه 

  عرق شبانه عرق شبانه 

  خستگی، بی حالی و ضعفخستگی، بی حالی و ضعف

در برخی موارد، بـی قـراری،   در برخی موارد، بـی قـراری،   . . قرار کامل ایدز که پایان طیف بیماری می باشد، به حساب می آورند قرار کامل ایدز که پایان طیف بیماری می باشد، به حساب می آورند این عالئم را مقدمه است    این عالئم را مقدمه است    
بی اشتهایی، دل درد و سردرد وجود دارد و تغییرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه و آسـیب اعـصاب محیطـی مـی         بی اشتهایی، دل درد و سردرد وجود دارد و تغییرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه و آسـیب اعـصاب محیطـی مـی         

بسیاری از بسیاری از . .  دارد و پیش رونده هم می باشد  دارد و پیش رونده هم می باشد  بیماران وجود بیماران وجود  این عالئم معموالً متناوب است ولی کاهش وزن در اکثر این عالئم معموالً متناوب است ولی کاهش وزن در اکثر . . شودشود
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بیماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات دائم یا عود کننده دهنی و یا ناحیه تناسلی به علـت ویـروس هـای     بیماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات دائم یا عود کننده دهنی و یا ناحیه تناسلی به علـت ویـروس هـای     

  ..مختلف می شوندمختلف می شوند

  مرحله پنجممرحله پنجم
  ::ایدزایدز

در این مرحله به علت کاهش شدید قدرت دفاعی بدن، شـخص، مـستعد   در این مرحله به علت کاهش شدید قدرت دفاعی بدن، شـخص، مـستعد   . .  ایدز به مرحله نهایی آلودگی ایدز گفته می شود  ایدز به مرحله نهایی آلودگی ایدز گفته می شود 
  .. می شود که عالئم بسیار متنوعی دارند و در نهایت بیمار را از پای در می آورند می شود که عالئم بسیار متنوعی دارند و در نهایت بیمار را از پای در می آورندابتال به بسیاری عفونت ها و سرطان هاابتال به بسیاری عفونت ها و سرطان ها

 سال از ورود ویروس به  سال از ورود ویروس به 1515 درصد پس از  درصد پس از 2525 سال و حدود  سال و حدود 1010 درصد پس از  درصد پس از 2525 سال ، سال ،55 درصد افراد پس از  درصد افراد پس از 2525حدود حدود 
  .. ایدز می رسند ایدز می رسندسال به مرحلهسال به مرحله1515درصد افراد آلوده پس از درصد افراد آلوده پس از 7575یعنی در مجموع حدود یعنی در مجموع حدود . . بدن دچار ایدز می شوند بدن دچار ایدز می شوند 

 درصد باقیمانده چه سرنوشتی دارند و چه زمانی وارد مرحله ایدز می شوند بحث وجـود   درصد باقیمانده چه سرنوشتی دارند و چه زمانی وارد مرحله ایدز می شوند بحث وجـود  2525در مورد این مسئله که باالخره   در مورد این مسئله که باالخره   
ولی آنچه که مسلم است فرد آلوده ، حتی اگر دیرتر هم وارد مرحلـه بیمـاری شـود، همـواره بـرای سـایرین آلـوده          ولی آنچه که مسلم است فرد آلوده ، حتی اگر دیرتر هم وارد مرحلـه بیمـاری شـود، همـواره بـرای سـایرین آلـوده          . . دارددارد

  ..کننده باقی می ماندکننده باقی می ماند

وی تمامی دستگاه های و اندام های بدن مانند تنفس، گوارش، عضالنی، عصبی، پوست و مخاط ، گـوش و حلـق و   وی تمامی دستگاه های و اندام های بدن مانند تنفس، گوارش، عضالنی، عصبی، پوست و مخاط ، گـوش و حلـق و   ایدز بر ر ایدز بر ر 
  . . اثر می گذارداثر می گذارد……بینی و بینی و 

 سـال اسـت و بیمـار نهایتـاً بـه علـت یکـی از         سـال اسـت و بیمـار نهایتـاً بـه علـت یکـی از        22//55پس از رسیدن به مرحله نهایی ایدز، متوسط طول عمر در بالغین حـدود    پس از رسیدن به مرحله نهایی ایدز، متوسط طول عمر در بالغین حـدود    
  ..ز پا در می آید ز پا در می آید عفونت های فرصت طلب و یا سرطان ها اعفونت های فرصت طلب و یا سرطان ها ا

  

  تشخیص بیماریتشخیص بیماری
با تشخیص به موقع و به جا و به دنبال آن با بـه کـار بـستن درمـان     با تشخیص به موقع و به جا و به دنبال آن با بـه کـار بـستن درمـان     . . رفتار می کندرفتار می کندبیماری ایدز تمامی دستگاه های بدن را گ    بیماری ایدز تمامی دستگاه های بدن را گ    

های نگه دارنده و مراقبت های صحیح می توان تا حد قابل توجهی از مشکالت بیمار کاست و شرایط مناسب تـری را بـرای    های نگه دارنده و مراقبت های صحیح می توان تا حد قابل توجهی از مشکالت بیمار کاست و شرایط مناسب تـری را بـرای    
  ..زندگی وی فراهم نمودزندگی وی فراهم نمود

  درماندرمان
برای عفونت های فرصت طلب و سرطان ها می توان درمان هـای الزم را بـه کـار    برای عفونت های فرصت طلب و سرطان ها می توان درمان هـای الزم را بـه کـار    . . متأسفانه بیماری ایدز درمان قطعی ندارد متأسفانه بیماری ایدز درمان قطعی ندارد 

تاکنون واکسن مؤثری برای جلـوگیری از بیمـاری پیـدا    تاکنون واکسن مؤثری برای جلـوگیری از بیمـاری پیـدا      روهای مخصوص دستگاه دفاعی بدن را تقویت نمود، اما روهای مخصوص دستگاه دفاعی بدن را تقویت نمود، اما برد و با دا  برد و با دا  
  ..نشده استنشده است

  راه های پیشگیریراه های پیشگیری
چون این بیماری واکسن و درمان مؤثری ندارد و آلودگی به ویروس ایدز نهایتاً به بیماری ایدز منتهی می شود که کـشنده      چون این بیماری واکسن و درمان مؤثری ندارد و آلودگی به ویروس ایدز نهایتاً به بیماری ایدز منتهی می شود که کـشنده      

  ::است ، بنابراین تنها راه مبارزه ، به کار بردن روش های پیشگیری از آلودگی است که عبارت اند ازاست ، بنابراین تنها راه مبارزه ، به کار بردن روش های پیشگیری از آلودگی است که عبارت اند از

  ::به منظور پیشگیری از سرایت بیماری از راه تماس جنسیبه منظور پیشگیری از سرایت بیماری از راه تماس جنسی
   از تماس های جنسی مشکوک، در دوران تجرد، از تماس های جنسی مشکوک، در دوران تجرد،خویشتن داری و دوریخویشتن داری و دوری
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  پای بند به اصول اخالقی و خانوادگی پس از ازدواج،پای بند به اصول اخالقی و خانوادگی پس از ازدواج،

  وفاداری به همسر و عدم بی بندوباری و پرهیز از انحراف جنسی و روابط جنسی غیر مطمئن،وفاداری به همسر و عدم بی بندوباری و پرهیز از انحراف جنسی و روابط جنسی غیر مطمئن،

  استفاده از کاندوم،استفاده از کاندوم،

  ..اجتناب از رابطه جنسی مقعدیاجتناب از رابطه جنسی مقعدی

  . . رایت آلودگی از این راه بسیار کم می شودرایت آلودگی از این راه بسیار کم می شودبا کنترل خون و فراورده های خونی،احتمال سبا کنترل خون و فراورده های خونی،احتمال س

  ..اجتناب از استفاده مجدد از سرنگ های یک بار مصرف و عدم استفاده از سرنگ های مشترکاجتناب از استفاده مجدد از سرنگ های یک بار مصرف و عدم استفاده از سرنگ های مشترک

  ..استفاده نکردن از مسواک مشترک و به کار نبردن تیغ ریش تراش یک بار مصرف دیگران استفاده نکردن از مسواک مشترک و به کار نبردن تیغ ریش تراش یک بار مصرف دیگران 

د ، عدم بارداری زن آلوده و استفاده از وسایل پیـشگیری  د ، عدم بارداری زن آلوده و استفاده از وسایل پیـشگیری  در حال حاضر تنها راه پیشگیری از سرایت آلودگی مادر به فرزن در حال حاضر تنها راه پیشگیری از سرایت آلودگی مادر به فرزن 
  ..از حاملگی استاز حاملگی است

  ش بیماری های مقاربتی در شیوع ایدزش بیماری های مقاربتی در شیوع ایدزنقنق
این بیماری ها به طور عمده در نتیجه تماس جنسی با فـرد  این بیماری ها به طور عمده در نتیجه تماس جنسی با فـرد  . . بیماری های مقاربتی از بیماری های خیلی شایع در جهان هستند بیماری های مقاربتی از بیماری های خیلی شایع در جهان هستند 

آلوده و یا از طریق مادر آلوده به کودک منتقل می شوند، ولی ممکن است استفاده از سرنگ و سوزن مشترک در معتادان آلوده و یا از طریق مادر آلوده به کودک منتقل می شوند، ولی ممکن است استفاده از سرنگ و سوزن مشترک در معتادان 
  ..ی نیز سبب ابتال به این بیماری ها گرددی نیز سبب ابتال به این بیماری ها گرددتزریقتزریق

 میلیون مـورد جدیـد بیمـاری هـای مقـاربتی قابـل درمـان از جملـه          میلیون مـورد جدیـد بیمـاری هـای مقـاربتی قابـل درمـان از جملـه         330330براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بیشتر از   براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بیشتر از   
سوزاک و سیفیلیس ساالنه در دنیا بروز می نماید و در واقعه روزانه شاهد بروز حدود یک میلیون مـورد جدیـد از بیمـاری     سوزاک و سیفیلیس ساالنه در دنیا بروز می نماید و در واقعه روزانه شاهد بروز حدود یک میلیون مـورد جدیـد از بیمـاری     

  ..ربتی در جهان هستیمربتی در جهان هستیمهای مقاهای مقا

طبق گزارش منابع معتبر جهانی، بیماری های آمیزشی در دنیا رو به افزایش است و نظر به مسری بودن این بیمـاری هـا و       طبق گزارش منابع معتبر جهانی، بیماری های آمیزشی در دنیا رو به افزایش است و نظر به مسری بودن این بیمـاری هـا و       
  ..عوارض ناشی از عدم درمان و پیشگیری آن، کنترل بیماری های آمیزشی ضروری می باشدعوارض ناشی از عدم درمان و پیشگیری آن، کنترل بیماری های آمیزشی ضروری می باشد

ست و صحبت کردن آشکار در مـورد آنهـا، در کـشورهای    ست و صحبت کردن آشکار در مـورد آنهـا، در کـشورهای    چون بیماری های منتقله از راه تماس جنسی موضوع حساسی ا    چون بیماری های منتقله از راه تماس جنسی موضوع حساسی ا    
مختلف از جمله ایران آسان نیست و سبب بدنامی می شود، بیماران یا به موقع برای درمـان مراجعـه نمـی کننـد و یـا بـرای        مختلف از جمله ایران آسان نیست و سبب بدنامی می شود، بیماران یا به موقع برای درمـان مراجعـه نمـی کننـد و یـا بـرای        

  ..لذا به خوبی معالجه نمی شوند و سبب انتقال و گسترش بیماری می شوندلذا به خوبی معالجه نمی شوند و سبب انتقال و گسترش بیماری می شوند. . درمان به درمانگران سنتی مراجعه می کننددرمان به درمانگران سنتی مراجعه می کنند

در صورت بی توجهی و عدم درمان به موقع این بیماری ها، ممکن است عوارض جدی مانند نازایی، حاملگی خارج از رحـم،   در صورت بی توجهی و عدم درمان به موقع این بیماری ها، ممکن است عوارض جدی مانند نازایی، حاملگی خارج از رحـم،   
در دو سـوم یـا   در دو سـوم یـا   . . سرطان گردن رحم، خونریزی شدید و پارگی لوله های رحمی پیش آید که منجر به مرگ هـم مـی شـود     سرطان گردن رحم، خونریزی شدید و پارگی لوله های رحمی پیش آید که منجر به مرگ هـم مـی شـود     

عواقـب بیمـاری هـای آمیزشـی     عواقـب بیمـاری هـای آمیزشـی     . . طریق جفت به جنین سرایت می کنـد طریق جفت به جنین سرایت می کنـد بیشتر زنان باردار مبتال به سیفیلیس اولیه، عفونت از  بیشتر زنان باردار مبتال به سیفیلیس اولیه، عفونت از  
اگر زنان باردار مبتال به بیماری های آمیزشی شوند، ممکن است پی آمـدهایی نظیـر،   اگر زنان باردار مبتال به بیماری های آمیزشی شوند، ممکن است پی آمـدهایی نظیـر،   . . فقط به خود بیماران محدود نمی شود فقط به خود بیماران محدود نمی شود 

هـا در جنـین و   هـا در جنـین و   سقط خود به خود، تولد زودرس، مرده زایی، مرگ داخل رحم، تولد با وزن پایین و عفونت چشم ها و ریه  سقط خود به خود، تولد زودرس، مرده زایی، مرگ داخل رحم، تولد با وزن پایین و عفونت چشم ها و ریه  
ابتال به بیماری های آمیزشی، خطر آلودگی به ویروس ایدز را افـزایش مـی دهـد و موجـب بـروز بیمـاری       ابتال به بیماری های آمیزشی، خطر آلودگی به ویروس ایدز را افـزایش مـی دهـد و موجـب بـروز بیمـاری       ..نوزاد ایجاد شود نوزاد ایجاد شود 

  ..ایدز و مرگ بیماران می شودایدز و مرگ بیماران می شود

  ))اهمیت ملی، بین المللی و جهانیاهمیت ملی، بین المللی و جهانی((ابعاد فاجعه در جهان ابعاد فاجعه در جهان 
 و  و 19991999 میلیون مورد جدید آلودگی به ویروس ایدز پیدا می شود که این رقم در سـال هـای    میلیون مورد جدید آلودگی به ویروس ایدز پیدا می شود که این رقم در سـال هـای   55//88در جهان ساالنه حدود  در جهان ساالنه حدود  

 و  و 19991999 میلیـون نفـر در سـال هـای     میلیـون نفـر در سـال هـای    22//55به عالوه مرگ و میـر سـاالنه از   به عالوه مرگ و میـر سـاالنه از   . . یلیون خواهد رسید یلیون خواهد رسید  م م66//55، به باالتر از   ، به باالتر از   20002000
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و اولین علت مرگ در جهان سوم، و بیشترین علت مرگ در و اولین علت مرگ در جهان سوم، و بیشترین علت مرگ در    میلیون نفر می رسد که چهارمین علت مرگ در جهان،  میلیون نفر می رسد که چهارمین علت مرگ در جهان، 33به به 20002000

  . . گروه سنی جوان، فعال و در سراسر جهان استگروه سنی جوان، فعال و در سراسر جهان است

 ساله هموفیل که از فاکتورهای انعقادی وارداتی آلـوده   ساله هموفیل که از فاکتورهای انعقادی وارداتی آلـوده  66 در یک کودک  در یک کودک 13661366یران در سال یران در سال اولین مورد بیماری ایدز در ا اولین مورد بیماری ایدز در ا   
  ..به ویروس ایدز استفاده کرده بود ، مشاهده شدبه ویروس ایدز استفاده کرده بود ، مشاهده شد

 مورد آلودگی به ویروس ایـدز شناسـایی    مورد آلودگی به ویروس ایـدز شناسـایی   18041804 تعداد  تعداد 13781378برابر آخرین بررسی های انجام شده، تا تاریخ اول مهر ماه   برابر آخرین بررسی های انجام شده، تا تاریخ اول مهر ماه   
 براسـاس بـرآورد سـازمان     براسـاس بـرآورد سـازمان      البتهالبته.. نفر فوت شده اند نفر فوت شده اند203203حله ایدز رسیده و از این عده حله ایدز رسیده و از این عده  مورد آن به مر مورد آن به مر237237شده است که  شده است که  

  .. نفر پیش بینی می شود نفر پیش بینی می شود80008000جهانی بهداشت، موارد آلودگی حدود جهانی بهداشت، موارد آلودگی حدود 

  ::موارد یاد شده در باال از راه های زیر آلوده شده اندموارد یاد شده در باال از راه های زیر آلوده شده اند
  ))معتادین تزریقیمعتادین تزریقی(( درصد در اثر استفاده از سرنگ و سوزن اشتراکی  درصد در اثر استفاده از سرنگ و سوزن اشتراکی 6969

  .. درصد از راه تماس جنسی درصد از راه تماس جنسی1313

  . .  درصد از راه خون و فراورده های خونی  درصد از راه خون و فراورده های خونی 1111

  ..و مواردی هم نامشخص بوده استو مواردی هم نامشخص بوده است) ) به کودکبه کودک((ز مادر آلوده ز مادر آلوده  درصد ا درصد ا11

در حال حاضر ایدز تنها بیماری است که در همه کشورهای جهان، چه غنی و چه فقیـر ، بـه   در حال حاضر ایدز تنها بیماری است که در همه کشورهای جهان، چه غنی و چه فقیـر ، بـه   . . ایدز بالی جامعه معاصر است  ایدز بالی جامعه معاصر است  
                                                            ..عنوان یک مشکل حیاتی مطرح استعنوان یک مشکل حیاتی مطرح است

. . وه های سنی متفاوت، نژادهای مختلف و در هر دو جنس مشاهده مـی شـود  وه های سنی متفاوت، نژادهای مختلف و در هر دو جنس مشاهده مـی شـود  بیماری ایدز در همه کشورهای جهان، در گر    بیماری ایدز در همه کشورهای جهان، در گر    
  ..ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی فرهنگی استایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی فرهنگی است

به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری، این بیماران در مورد انتخاب به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری، این بیماران در مورد انتخاب . . بیماران مبتال به ایدز بی نهایت آسیب پذیرندبیماران مبتال به ایدز بی نهایت آسیب پذیرند
رفتارهـای نامناسـب و تحقیرآمیـز،    رفتارهـای نامناسـب و تحقیرآمیـز،    . .  های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعـیض قـرار مـی گیرنـد      های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعـیض قـرار مـی گیرنـد     مسکن، شغل، مراقبت  مسکن، شغل، مراقبت  

وحـشت مـرگ، وحـشت طـرد و تنهـایی، وحـشت انـگ        وحـشت مـرگ، وحـشت طـرد و تنهـایی، وحـشت انـگ        . . موجب انزوای بیمار گشته، فرصت آموزشـی را از وی مـی گیـرد    موجب انزوای بیمار گشته، فرصت آموزشـی را از وی مـی گیـرد    
ود آنهـایی کـه گمـان مـی کننـد      ود آنهـایی کـه گمـان مـی کننـد       می ش می ش  اجتماعی، اخراج کارگران مبتال و بدنامی از طرف دوستان، آشنایان و خانواده، سبب  اجتماعی، اخراج کارگران مبتال و بدنامی از طرف دوستان، آشنایان و خانواده، سبب  

ممکن است آلوده باشند، وضعیت خودشان را تا جایی که مقدور اسـت مخفـی نگهدارنـد کـه ایـن خـود موجـب گـسترش             ممکن است آلوده باشند، وضعیت خودشان را تا جایی که مقدور اسـت مخفـی نگهدارنـد کـه ایـن خـود موجـب گـسترش             
به همین دلیل این بیماران باید از خدمات حمایتی از قبیل حمایـت قـانونی و مـالی، مـشاوره ای و خـدمات      به همین دلیل این بیماران باید از خدمات حمایتی از قبیل حمایـت قـانونی و مـالی، مـشاوره ای و خـدمات      . . آلودگی می شود  آلودگی می شود  

  ..ندندبهداشتی درمانی برخوردار گردبهداشتی درمانی برخوردار گرد

در بعضی جوامع مانند کشور ایران که آلودگی در سطح خیلی پائین اسـت، هنـوز مـشکالت اقتـصادی و اجتمـاعی، خـود را           در بعضی جوامع مانند کشور ایران که آلودگی در سطح خیلی پائین اسـت، هنـوز مـشکالت اقتـصادی و اجتمـاعی، خـود را           
باید بدانیم این مشکالت در کنار ماسـت و مـا را تهدیـد مـی کنـد، زیـرا       باید بدانیم این مشکالت در کنار ماسـت و مـا را تهدیـد مـی کنـد، زیـرا       . . نشان نداده است ولی در آینده شاید چنین نباشد نشان نداده است ولی در آینده شاید چنین نباشد 
ترین منطقه جهان است و براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی با دارا ترین منطقه جهان است و براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی با دارا کشور ما در منطقه آسیا واقع است که پرجمعیت کشور ما در منطقه آسیا واقع است که پرجمعیت 

بودن پایین ترین معیارهای اقتصادی و انسانی، امکان همه گیری آلودگی و بیماری ایدز در قرن بیست و یکم در آن زیـاد      بودن پایین ترین معیارهای اقتصادی و انسانی، امکان همه گیری آلودگی و بیماری ایدز در قرن بیست و یکم در آن زیـاد      
بط جنسی و پای بنـدی  بط جنسی و پای بنـدی  سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگی، رعایت سخت و قانونمند رواسد مطمئن در مقابل گسترش آلودگی، رعایت سخت و قانونمند رواباید توجه داشت که تنها   باید توجه داشت که تنها   . . استاست

  ..به اصول مقدس زناشویی و ارزش های اخالقی در جامعه استبه اصول مقدس زناشویی و ارزش های اخالقی در جامعه است

  ایدز و رفتارهای پرخطرایدز و رفتارهای پرخطر
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های پرخطر را شامل زنان روسپی، معتـادان، جوانـان بـا رفتارهـای     های پرخطر را شامل زنان روسپی، معتـادان، جوانـان بـا رفتارهـای       پزشکی، گروهپزشکی، گروه  دکتر مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت، درمان و آموزشدکتر مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش

شناسـایی ایـن افـراد یکـی از محورهـای اسـتراتژی       شناسـایی ایـن افـراد یکـی از محورهـای اسـتراتژی       »»  ::گویـد گویـد   دانـد و مـی  دانـد و مـی    یت و افراد بیکار مـی یت و افراد بیکار مـی ها، رانندگان ترانزها، رانندگان ترانز  نشده، ساکنان پادگاننشده، ساکنان پادگان    کنترلکنترل
   میلیـون دالر بـرای   میلیـون دالر بـرای  1515برای رسیدن به این هدف، سازمان جهانی بهداشـت، طـی پـنج سـال،     برای رسیدن به این هدف، سازمان جهانی بهداشـت، طـی پـنج سـال،     . . استاست  وزارت بهداشت در کنترل بیماری ایدزوزارت بهداشت در کنترل بیماری ایدز

  ««..پیشبرد مراحل این برنامه به وزارت بهداشت پرداخت خواهد کردپیشبرد مراحل این برنامه به وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد

.. گزارش شد گزارش شد13641364ین مورد ابتال به بیماری ایدز در ین مورد ابتال به بیماری ایدز در اولاول هـای خـونی آلـوده وارداتـی سـازمان      هـای خـونی آلـوده وارداتـی سـازمان         ساله هموفیلی با استفاده از فـرآورده  ساله هموفیلی با استفاده از فـرآورده 66کودک کودک   
های شهرهای دیگـر هـم   های شهرهای دیگـر هـم     ایدز شایع و به زندانایدز شایع و به زندان  های کرمان و جیرفت، همزمانهای کرمان و جیرفت، همزمان  مدتی بعد، در زندانمدتی بعد، در زندان. . خون به این بیماری مبتال شده بودخون به این بیماری مبتال شده بود  انتقالانتقال

  ..یافتیافت  تزریقی، زنان خیابانی و تعدادی از پرسنل مراکز درمانی گسترشتزریقی، زنان خیابانی و تعدادی از پرسنل مراکز درمانی گسترش   از آن، ایدز در میان معتادان از آن، ایدز در میان معتادانپسپس. . کشیده شدکشیده شد

ۀِ تـُبطِلُ العِصمَـۀَ وَ: : قالَ علیٌ علیهِ السالمُ قالَ علیٌ علیهِ السالمُ    ۀِ تـُبطِلُ العِصمَـۀَ وَغـَلـَبـَۀُ الشَّهوَ   ..تورِدُ الهـَلـَکَتورِدُ الهـَلـَکَ  غـَلـَبـَۀُ الشَّهوَ

از میـان مـی بـرد واز میـان مـی بـرد و    غلبه و فرمانروائی شهوت، مصونیت اخالقـی را  غلبه و فرمانروائی شهوت، مصونیت اخالقـی را  : : استاست  علی علیه السالم فرمودهعلی علیه السالم فرموده
  هالکت و تباهی می کشاندهالکت و تباهی می کشاند  آدمی را به وادیآدمی را به وادی

. . ناسالم و خالف عرف دو عامـل اصـلی شـیوع ایـدز در میـان زنـدانیان اسـت       ناسالم و خالف عرف دو عامـل اصـلی شـیوع ایـدز در میـان زنـدانیان اسـت         استفاده از یک سرنگ برای چند معتاد و انجام اعمال جنسیاستفاده از یک سرنگ برای چند معتاد و انجام اعمال جنسی
هـایی نظیـر ایـدز و    هـایی نظیـر ایـدز و      بیمـاری بیمـاری   عرض ابـتال بـه  عرض ابـتال بـه  اند اغلب همان رفتارهای پرخطری است که فرد را در ماند اغلب همان رفتارهای پرخطری است که فرد را در م  زندانی مرتکب شدهزندانی مرتکب شده  هایی که افرادهایی که افراد  جرمجرم

بسیاری از افراد نخـستین فرصـت زنـدگی بـرای آشـنایی بـا اعمـال خالفـی نظیـر          بسیاری از افراد نخـستین فرصـت زنـدگی بـرای آشـنایی بـا اعمـال خالفـی نظیـر            از سویی دیگر، محیط زندان برایاز سویی دیگر، محیط زندان برای. . دهددهد  هپاتیت قرار می هپاتیت قرار می 
تفاده از سرنگ مـشترک  تفاده از سرنگ مـشترک  پرخطری چون اسپرخطری چون اس  ها، رفتارهایها، رفتارهای  ها و مراقبتها و مراقبت   هرحال، با وجود تمام ممنوعیت هرحال، با وجود تمام ممنوعیت  بهبه. . بندوباری جنسی استبندوباری جنسی است    اعتیاد و بیاعتیاد و بی

  زندانیان معتاد در اثر پیامدهای روانیزندانیان معتاد در اثر پیامدهای روانی. . نامتعارف، در میان زندانیان بسیار شایع استنامتعارف، در میان زندانیان بسیار شایع است  در معتادان تزریقی، خالکوبی، روابط جنسی ناسالم ودر معتادان تزریقی، خالکوبی، روابط جنسی ناسالم و

نبـودن وسـیله   نبـودن وسـیله   از سـویی دیگـر، در دسـترس    از سـویی دیگـر، در دسـترس    . . دهنددهند  میمی  استفاده از مواد مخدر یا در ازای دریافت پول یا دارو تن به روابط جنسی نامشروعاستفاده از مواد مخدر یا در ازای دریافت پول یا دارو تن به روابط جنسی نامشروع
..ای برای رساندن مواد به بدن خود استفاده کنندای برای رساندن مواد به بدن خود استفاده کنند   کند از هر وسیله و شیوه کند از هر وسیله و شیوه  را مجبور میرا مجبور می  مناسب برای تزریق مواد مخدر معتادانمناسب برای تزریق مواد مخدر معتادان در برخـی  در برخـی    

است، حتی استفاده از وسایلی نظیر مغز خودکـار و سـر   است، حتی استفاده از وسایلی نظیر مغز خودکـار و سـر      معتاد از یک سرنگ آلوده مشترک گزارش شده معتاد از یک سرنگ آلوده مشترک گزارش شده2020 تا  تا 1515ها، استفاده ها، استفاده   از زنداناز زندان
  ..استاست   نیز برای تزریق شایع نیز برای تزریق شایعسرمسرم

  مـدت مـدت   هـای حـبس کوتـاه   هـای حـبس کوتـاه     بـسیاری از زنـدانیان دوره  بـسیاری از زنـدانیان دوره  . . زندانیان را جدا از جامعه نگـه دارد زندانیان را جدا از جامعه نگـه دارد    تواند برای مدتی طوالنی تواند برای مدتی طوالنی  اما دیوار بلند زندان نمیاما دیوار بلند زندان نمی

جـام شـده اسـت،    جـام شـده اسـت،    تحقیقی که در کشور آمریکا انتحقیقی که در کشور آمریکا ان  براساسبراساس. .  گردند گردند  دارند و برخی دیگر در دوران مرخصی یا پس از آزادی به جامعه برمیدارند و برخی دیگر در دوران مرخصی یا پس از آزادی به جامعه برمی
  از آنان در نخستین روز آزادی به تزریـق مـواد  از آنان در نخستین روز آزادی به تزریـق مـواد   %  % 1111 اند و  اند و   آزادی یک رابطه جنسی داشتهآزادی یک رابطه جنسی داشته   ساعت اول پس از ساعت اول پس از1212از زندانیان در از زندانیان در  %  % 5151

  ..انداند  مخدر روی آوردهمخدر روی آورده

پـس  پـس  ««: : کرده استکرده است ای مطبوعاتی در اواخر سال گذشته اعالم  ای مطبوعاتی در اواخر سال گذشته اعالم   کشور، در مصاحبهکشور، در مصاحبه  هایهای  دکتر پرویز افشار، مدیر کل بهداشت و درمان زنداندکتر پرویز افشار، مدیر کل بهداشت و درمان زندان
 گونه جداسـازی صـورت    گونه جداسـازی صـورت     شود و هیچشود و هیچ  میمی  بیماری ایدز در فرد زندانی، وی همانند سایر زندانیان در بندهای عمومی زندان نگهداریبیماری ایدز در فرد زندانی، وی همانند سایر زندانیان در بندهای عمومی زندان نگهداری  از اثباتاز اثبات

  ««..ها وجود نداردها وجود ندارد  مبتالیان به ایدز در زندانمبتالیان به ایدز در زندان  عالوه، آماری در خصوص تعدادعالوه، آماری در خصوص تعداد  بهبه. .  گیرد گیرد  نمینمی

هـای پرخطـر را مـشکوک مـی     هـای پرخطـر را مـشکوک مـی       موجود درباره میزان شیوع ایدز در میان گـروه موجود درباره میزان شیوع ایدز در میان گـروه   عفونی، آمارهایعفونی، آمارهایهای های   اما دکتر مینو محرز، متخصص بیماریاما دکتر مینو محرز، متخصص بیماری
آنهـا وجـود   آنهـا وجـود   . . انـد انـد   افـراد در جامعـه پخـش    افـراد در جامعـه پخـش       گیرند دسترسی نداریم و این گیرند دسترسی نداریم و این  ما به افرادی که از طریق تماس جنسی ایدز میما به افرادی که از طریق تماس جنسی ایدز می««: : گویدگوید    داند و میداند و می  

کـه  کـه     دهـد  دهـد   اند، اما برخـی شـواهد نـشان مـی    اند، اما برخـی شـواهد نـشان مـی      ایم معتادان زندانی بودهایم معتادان زندانی بوده  ما کشف کردهما کشف کردهافرادی که افرادی که   اکثراکثر. .  کنیم کنیم  دارند و ما وجودشان را انکار نمیدارند و ما وجودشان را انکار نمی
امکـان انتقـال بیمـاری ایـدز از طریـق سـرنگ       امکـان انتقـال بیمـاری ایـدز از طریـق سـرنگ       . . اسـت اسـت   های جنسی در کشور مـا در حـال افـزایش   های جنسی در کشور مـا در حـال افـزایش     میزان ابتال به بیماری ایدز ناشی از تماسمیزان ابتال به بیماری ایدز ناشی از تماس

  امـا امـا . . دهم یا یک درصد در هر بـار اسـت  دهم یا یک درصد در هر بـار اسـت    کان انتقال یککان انتقال یککه در تماس جنسی امکه در تماس جنسی ام  است، درحالیاست، درحالی  مشترک در افراد معتاد نزدیک به صددرصدمشترک در افراد معتاد نزدیک به صددرصد
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آیـد، غالـب بـودن    آیـد، غالـب بـودن       دسـت مـی    دسـت مـی     شده بـه شده بـه   آمارهای ثبتآمارهای ثبت  بنابراین آنچه براساسبنابراین آنچه براساس. . شودشود  وقتی این عمل زیاد تکرار شود، امکان ابتال هم بیشتر میوقتی این عمل زیاد تکرار شود، امکان ابتال هم بیشتر می

  ««..مشترک در میان معتادان استمشترک در میان معتادان است  انتقال بیماری از طریق استفاده از سرنگانتقال بیماری از طریق استفاده از سرنگ

برادرخواندگی از طریق انتقال خون، ختنه سنتی، بریدن بند ناف بـه طریـق سـنتی و    برادرخواندگی از طریق انتقال خون، ختنه سنتی، بریدن بند ناف بـه طریـق سـنتی و       های ویژه، های ویژه،   ای نظیر خالکوبی ای نظیر خالکوبی  تیتیجا آوردن آداب سنجا آوردن آداب سن  به به 
نامـشروع، خـشونت بـا زنـان و دختـران از      نامـشروع، خـشونت بـا زنـان و دختـران از         طور غیربهداشتی، و نیز تعدد زوجات، بزهکاری، بارداری زودهنگام، روابـط  طور غیربهداشتی، و نیز تعدد زوجات، بزهکاری، بارداری زودهنگام، روابـط   سنتی بهسنتی به  حجامتحجامت

  ..استاست   ایدز ایدزجمله رفتارهای پرخطر در گسترش بیماریجمله رفتارهای پرخطر در گسترش بیماری

برخی از معتادان تزریقی است و انجـام غیربهداشـتی ایـن قبیـل اقـدامات سـرعت       برخی از معتادان تزریقی است و انجـام غیربهداشـتی ایـن قبیـل اقـدامات سـرعت         متأسفانه رفتارهایی نظیر خالکوبی و حجامت مورد عالقهمتأسفانه رفتارهایی نظیر خالکوبی و حجامت مورد عالقه
HHIIVV  گسترش ویروسگسترش ویروس  انتقال وانتقال و   .. دهد دهد  را افزایش میرا افزایش می  

: :  گویـد  گویـد   دهد و مـی دهد و مـی   پزشکی، درباره انجام غیربهداشتی این اقدامات هشدار میپزشکی، درباره انجام غیربهداشتی این اقدامات هشدار می  زاده، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزشزاده، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش  دکتر رضا ملکدکتر رضا ملک
وزارت بهداشت و معاونـت سـالمت   وزارت بهداشت و معاونـت سـالمت     هر شخص یا مرکزی را مبنی بر انجام حجامت بهداشتی پذیرفت، مگر اینکه مورد تأییدهر شخص یا مرکزی را مبنی بر انجام حجامت بهداشتی پذیرفت، مگر اینکه مورد تأیید  نباید ادعاینباید ادعای««

  ««..باشدباشد

زیرا این ارقام ممکن است باعث ایجاد وحـشت  زیرا این ارقام ممکن است باعث ایجاد وحـشت  . . شودشود  انه تلقی میانه تلقی میبهداشت محرمبهداشت محرم  آمار مبتالیان به بیماری ایدز به تفکیک استان در وزارتآمار مبتالیان به بیماری ایدز به تفکیک استان در وزارت
امـا مـردم هنـوز هـشداری را کـه      امـا مـردم هنـوز هـشداری را کـه      . . شودشود  هایی که این بیماری در آنها بسیار شایع است و نیز اطمینان کاذب در بقیه مناطقهایی که این بیماری در آنها بسیار شایع است و نیز اطمینان کاذب در بقیه مناطق  استاناستان  کاذب درکاذب در

HHIIVV  باالیباالی  مسئوالن استان سیستان و بلوچستان در مورد شیوعمسئوالن استان سیستان و بلوچستان در مورد شیوع   بـسیاری از مـردان سـاکن ایـن    بـسیاری از مـردان سـاکن ایـن    . . انـد انـد   ز یـاد نبـرده  ز یـاد نبـرده  اند ااند ا  در این استان دادهدر این استان داده  

HHIIVV  اند و در بازگشت، ویـروس اند و در بازگشت، ویـروس   ها برای پیدا کردن کار به کشورهای اطراف مهاجرت کردهها برای پیدا کردن کار به کشورهای اطراف مهاجرت کرده  استاناستان را بـرای همـسران خـود بـه سـوغات      را بـرای همـسران خـود بـه سـوغات        
  بنابراین در تمام نقـاط بنابراین در تمام نقـاط . . مهاجر از خانواده، امکان اقدام به رفتارهای پرخطر وجود داردمهاجر از خانواده، امکان اقدام به رفتارهای پرخطر وجود دارد   علت طوالنی بودن زمان دوری شخص علت طوالنی بودن زمان دوری شخص  بهبه. . انداند  آوردهآورده

  ..شوندشوند    های پرخطری از نظر ابتال به ایدز تلقی میهای پرخطری از نظر ابتال به ایدز تلقی می  های مهاجر جمعیتهای مهاجر جمعیت  دنیا جمعیتدنیا جمعیت

 کیلومتری آستارا،  کیلومتری آستارا، 3535هزار دختر و زن روسی، به منظور فروش و عرضه کاال در هزار دختر و زن روسی، به منظور فروش و عرضه کاال در   در مرزهای شمالی ایران نیز ورود هفتگی نزدیک به یکدر مرزهای شمالی ایران نیز ورود هفتگی نزدیک به یک
  ..دارددارد   بندرهای تجاری استان گلستان هم این خطر وجود بندرهای تجاری استان گلستان هم این خطر وجوددر بقیهدر بقیه. . تأثیر نیستتأثیر نیست  ویروس بی ویروس بی   در انتقالدر انتقال

در داخـل ایـن   در داخـل ایـن   . .  های بهداشتی تهیه کـرد  های بهداشتی تهیه کـرد   از انتقال ایدز از مرزهای شمالی، کیفاز انتقال ایدز از مرزهای شمالی، کیف  به گفته دکتر بهرام یگانه، وزارت بهداشت برای جلوگیریبه گفته دکتر بهرام یگانه، وزارت بهداشت برای جلوگیری
..ادادصابون، مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، و کاندوم به همراه راهنمای استفاده قرار دصابون، مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، و کاندوم به همراه راهنمای استفاده قرار د  هاها  کیفکیف های بهداشتی در میان افـرادی کـه در   های بهداشتی در میان افـرادی کـه در     کیفکیف  

بـرای  بـرای    ایای   یافتـه  یافتـه   امـا هنـوز برنامـه مـدون و سـازمان     امـا هنـوز برنامـه مـدون و سـازمان     . . کردند رایگان توزیع شدکردند رایگان توزیع شد  شمالی تردد میشمالی تردد می  یافتهیافته  های تازه استقالل های تازه استقالل   مرز ایران و جمهوریمرز ایران و جمهوری
..جلوگیری از گسترش ویروس ایدز در میان زنان روسپی و مشتریان آنها وجود نداردجلوگیری از گسترش ویروس ایدز در میان زنان روسپی و مشتریان آنها وجود ندارد  دلیـل   دلیـل    مـا بـه  مـا بـه  ««: :  گویـد  گویـد   ان مـی ان مـی دکتر مـسعود پزشـکی  دکتر مـسعود پزشـکی    

پزشـکی  پزشـکی    های علـوم های علـوم   حاضر همکاران دانشگاهحاضر همکاران دانشگاه  درحالدرحال. .  طور رسمی و علنی فعالیت کنیم طور رسمی و علنی فعالیت کنیم  این مورد بهاین مورد به  توانیم درتوانیم در  مسائل اعتقادی و فرهنگی نمی مسائل اعتقادی و فرهنگی نمی 
وزارت وزارت . . ممآمـوزش، پیـشگیری و درمـان آنهـا اقـدام کنـی      آمـوزش، پیـشگیری و درمـان آنهـا اقـدام کنـی        های با رفتار پرخطر هستند تا بتوانیم نـسبت بـه آگـاهی،   های با رفتار پرخطر هستند تا بتوانیم نـسبت بـه آگـاهی،     در حال شناسایی گروهدر حال شناسایی گروه

  ««..کندکند  میمی  های دانشگاهی حمایتهای دانشگاهی حمایت  وسایل پیشگیری و توسعه بحث آموزش، از گروهوسایل پیشگیری و توسعه بحث آموزش، از گروه  بهداشت با تأمین داروی رایگان،بهداشت با تأمین داروی رایگان،

  ایدز و راه های درمانایدز و راه های درمان
HHIIVV  برنده سیستم ایمنی بدن انسان یا همانبرنده سیستم ایمنی بدن انسان یا همان  در حالی که وارد هزاره جدید شده ایم، ویروس از بیندر حالی که وارد هزاره جدید شده ایم، ویروس از بین   به ایفای نقشی بـرجستـه در بـه خـطربه ایفای نقشی بـرجستـه در بـه خـطر  

  3434سوی سـازمـان مـلل نـشان می دهـد که تقریبـاً  سوی سـازمـان مـلل نـشان می دهـد که تقریبـاً    آمـارهـای ارائـه شـده اخـیر ازآمـارهـای ارائـه شـده اخـیر از. . داختـن سـالمتی بشر در سراسر جهان ادامه می دهدداختـن سـالمتی بشر در سراسر جهان ادامه می دهدانـانـ
.. میلیون نفـر بـه ایـن تعـداد افـزوده مـی گـردد        میلیون نفـر بـه ایـن تعـداد افـزوده مـی گـردد       5.65.6بیماری مبتال هستند و هر ساله تعـداد بیماری مبتال هستند و هر ساله تعـداد   میلیون نفـر از مردم جهان به اینمیلیون نفـر از مردم جهان به این فاجعـه انـسانی   فاجعـه انـسانی     

  ..ه ایدز بی مانند استه ایدز بی مانند استمربوط بمربوط ب
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HHIIVV  بیشتر موارد راه های انتقال ویروسبیشتر موارد راه های انتقال ویروس فعالیـت هـای   فعالیـت هـای     وو  مـواد مخـدر  مـواد مخـدر    طرق مخـتلف بـه رفـتــار بـشر مربـوط گـردد؛ ماننـد     طرق مخـتلف بـه رفـتــار بـشر مربـوط گـردد؛ ماننـد       می تـواند بـهمی تـواند بـه  

یافته است، اغلب آنها را می تـوان بــا آموزش و مـشاوره منــاسب   یافته است، اغلب آنها را می تـوان بــا آموزش و مـشاوره منــاسب     امع رواج بسیاریامع رواج بسیاریدر حالی کـه ایـن گونه رفتارها در بـرخی از جودر حالی کـه ایـن گونه رفتارها در بـرخی از جو. . جنسیجنسی
این زمینه، با موفقیـت میــزان انتـشار ایـــن     این زمینه، با موفقیـت میــزان انتـشار ایـــن       چـندین کشور از قبیل تایلند و اوگاندا توانسته اند با سعی بسیار درچـندین کشور از قبیل تایلند و اوگاندا توانسته اند با سعی بسیار در. . اصـالح نـمـوداصـالح نـمـود  تـغیـیر داد یاتـغیـیر داد یا

  ..دهنددهند  بـیـماری را کاهشبـیـماری را کاهش

پیـشگیری، اعمـال جنـسی ایمـن و پرهیـز از رفتارهـای پـرخـــطر دیــگر،پیـشگیری، اعمـال جنـسی ایمـن و پرهیـز از رفتارهـای پـرخـــطر دیــگر،           اســتفــاده از وسـایل اســتفــاده از وسـایل   
  شـوندشـوند  راهبردهای پیشگیری از ایدز محسوب میراهبردهای پیشگیری از ایدز محسوب می» » طالییطالیی  استانداردهایاستانداردهای««

  در برخی از گروه ها هـمانـنـد مــردان همجنس گرا به طور قابل توجـهــی کــاهش  در برخی از گروه ها هـمانـنـد مــردان همجنس گرا به طور قابل توجـهــی کــاهش    در کشـور آمـریـکا بـا ایـن که رفتارهای مخاطره انگیزدر کشـور آمـریـکا بـا ایـن که رفتارهای مخاطره انگیز

فعالیت قطعاً به صـورت چند عاملی بـوده و بخـشی   فعالیت قطعاً به صـورت چند عاملی بـوده و بخـشی     این تجدیداین تجدید. . ـه اسـت، گزارش های اخیر حاکی از طغیان مجدد این بیماری می باشندـه اسـت، گزارش های اخیر حاکی از طغیان مجدد این بیماری می باشندیـافـتیـافـت
دارای دارای   روش هـای مـبــارزاتی عـمـــده بـرای تغییـر دادن رفتارهـا در طـول زمـان       روش هـای مـبــارزاتی عـمـــده بـرای تغییـر دادن رفتارهـا در طـول زمـان       . . متزلزل می باشـدمتزلزل می باشـد  از آن به دلیل حمایت عمومی و سیاسیاز آن به دلیل حمایت عمومی و سیاسی

در جهت تأثیر گذاری بر اعمال و رفــتار بـیــماران،   در جهت تأثیر گذاری بر اعمال و رفــتار بـیــماران،   ) ) بالینی بالینی   یا متخصصانیا متخصصان( ( به عالوه توان بالقوه پزشکان به عالوه توان بالقوه پزشکان . . ناقض بوده استناقض بوده استنتایجی متغیر و متنتایجی متغیر و مت
کـمـتـر از یـک درصــد  کـمـتـر از یـک درصــد    برخالف کشیدن سیگار، مشاوره و اطالع رسانی درباره پیشـگیـری از ایـدز دربرخالف کشیدن سیگار، مشاوره و اطالع رسانی درباره پیشـگیـری از ایـدز در. . شده استشده است  متأسفانه عمدتاً فراموشمتأسفانه عمدتاً فراموش

در نهایت، دستیابی علم پزشکی بـه معالجـات جدیـد، کـه باعـث حفـظ       در نهایت، دستیابی علم پزشکی بـه معالجـات جدیـد، کـه باعـث حفـظ       . . گرددگردد  اران بـه پـزشـک عـمومی خـود ارائـه میاران بـه پـزشـک عـمومی خـود ارائـه میمـوارد مـراجعه بـیـممـوارد مـراجعه بـیـم
دچـار شـدن به ایدز را کـاهش  دچـار شـدن به ایدز را کـاهش    جلوگیری از ابتال به بسیاری از بیماری های ویروسی می شود نـیـز مـمـکن اسـت تـرس ازجلوگیری از ابتال به بسیاری از بیماری های ویروسی می شود نـیـز مـمـکن اسـت تـرس از  جان و سالمتی وجان و سالمتی و

نـداده، انجامـشان مـشکل بـوده و منـوط بـه داشـتن پتانـسیل پـادزهری و عـوارض           نـداده، انجامـشان مـشکل بـوده و منـوط بـه داشـتن پتانـسیل پـادزهری و عـوارض             نی برای همه جـواب نی برای همه جـواب متـأسـفانه این روش های درمامتـأسـفانه این روش های درما. . دهددهد
  ..بودبود  بلندمدت خواهدبلندمدت خواهد

نزدیک کم است ، تالش برای کاستن بیماری مسری ایـدز بایـد بـه عــنوان هـدفی      نزدیک کم است ، تالش برای کاستن بیماری مسری ایـدز بایـد بـه عــنوان هـدفی        از آنجایی که احتمال تولید یک دارو یا واکسن در آیندهاز آنجایی که احتمال تولید یک دارو یا واکسن در آینده
نقـش عمــده ای در ارائـه مـشـاوره و اطـالع      نقـش عمــده ای در ارائـه مـشـاوره و اطـالع        پــزشکان و ارائه کنندگان اقالم بــهداشتی بایـد  پــزشکان و ارائه کنندگان اقالم بــهداشتی بایـد  . . کز یـابدکز یـابدپیشگیری از این بیماری تمرپیشگیری از این بیماری تمر  اولیه براولیه بر

روان روان   پزشکان مهم است که بدانند پیشگیری از ایدز نیازی به مهارت هـای مـشاوره ای و مـداخالت   پزشکان مهم است که بدانند پیشگیری از ایدز نیازی به مهارت هـای مـشاوره ای و مـداخالت     برایبرای. . رسانی های پیشگیرانه ایفا نمایندرسانی های پیشگیرانه ایفا نمایند
تـشخیص و سـنجش ریـسک و فـراهم آوردن     تـشخیص و سـنجش ریـسک و فـراهم آوردن       خشی از آموزش سـالمتی روزمـره اسـت و بـا    خشی از آموزش سـالمتی روزمـره اسـت و بـا    پیشگیری بـه عنوان بپیشگیری بـه عنوان ب. . شناختی گسترده نداردشناختی گسترده ندارد

  ..نمودنمود  اطالعات می توان رفتارهای پر خطر را اصالحاطالعات می توان رفتارهای پر خطر را اصالح

  ابتال به این بیماری قرار دارند؟ابتال به این بیماری قرار دارند؟  چه افرادی در معرض خطرچه افرادی در معرض خطر

  به طوربه طور. . زار نفر به این تعداد اضافه می شودزار نفر به این تعداد اضافه می شود ه ه8080 تا  تا 4040ایدز هستند و هر ساله بین ایدز هستند و هر ساله بین   گفته می شود بیش از یک میلیون نفر در آمریکا مبتال بهگفته می شود بیش از یک میلیون نفر در آمریکا مبتال به

بیماری مسری ایدز گـستـرش یافته، گروه هـای  بیماری مسری ایدز گـستـرش یافته، گروه هـای    قابل توجهی مالحـظه شد که در بـیـن مـردان هـمـجنس گرا و معتادان تزریقی همچنان کهقابل توجهی مالحـظه شد که در بـیـن مـردان هـمـجنس گرا و معتادان تزریقی همچنان که
جمعیـت در  جمعیـت در    ت هــای نـژادی، سـریع تـرین    ت هــای نـژادی، سـریع تـرین    زنان، جوانان و نـوجـوانــان و اقـــلی  زنان، جوانان و نـوجـوانــان و اقـــلی  . . تـغـییر یـافـته استتـغـییر یـافـته است  در مـعـرض خـطـر و راه هـای انـتـقـالدر مـعـرض خـطـر و راه هـای انـتـقـال

..حال گسترش مبتـال بـه ویـروس ایـدز به شمار می روندحال گسترش مبتـال بـه ویـروس ایـدز به شمار می روند     

HHIIVV  مهم ترین و سریع ترین عامل انتقال ویروسمهم ترین و سریع ترین عامل انتقال ویروس رفتارهای مخاطره انگیز جنسی می باشد؛ در حالی که مـوارد بیمـار بـه صـورت     رفتارهای مخاطره انگیز جنسی می باشد؛ در حالی که مـوارد بیمـار بـه صـورت       از طریقاز طریق  
  ..باشدباشد  انتقال به حومه شهرها نیز میانتقال به حومه شهرها نیز میشهـری متمـرکـز شـده و به تـدریج در حال شهـری متمـرکـز شـده و به تـدریج در حال   سنتی در مراکزسنتی در مراکز

پزشـکان فـرض را بــر ایـن     پزشـکان فـرض را بــر ایـن     ! ! همههمه--در یک کلمه پاسخ اینست در یک کلمه پاسخ اینست » » بیماری قرار دارند؟بیماری قرار دارند؟  چه افرادی در معرض خطر اینچه افرادی در معرض خطر این««بنابراین در جواب سؤال بنابراین در جواب سؤال 
ؤاالتی خاص دربـاره رفتارهـای   ؤاالتی خاص دربـاره رفتارهـای   از هـر کـدام سـاز هـر کـدام سـ  آنـهاآنـها. .  در معرض خطر ابتال قرار دارنـد در معرض خطر ابتال قرار دارنـد-- نوجوانان و جوانان  نوجوانان و جوانان --که تمامی بیمارانشان که تمامی بیمارانشان   می گیرندمی گیرند

ابـتال  ابـتال    تصور این که فـردی در خطـر  تصور این که فـردی در خطـر  . . و بر این اساس مشاوره و آموزش خود را ارائه می نمایندو بر این اساس مشاوره و آموزش خود را ارائه می نمایند  جنسی و رفتارهای پر خطر دیگر می پرسند،جنسی و رفتارهای پر خطر دیگر می پرسند،
  ..قرار ندارد، یک فکر خطرناک و گمراه کننده استقرار ندارد، یک فکر خطرناک و گمراه کننده است
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  رفتارهای جنسیرفتارهای جنسی  وو  HHIIVV  پیشگیری ازپیشگیری از

پزشک ابتدا باید بتواند از سابـقـه و گــذشته جنــسی فــرد بـه صــورتی جــامع و       پزشک ابتدا باید بتواند از سابـقـه و گــذشته جنــسی فــرد بـه صــورتی جــامع و         ثر در مورد ایدز، یکثر در مورد ایدز، یکبه منظور ارائه مشاوره و آموزش مؤبه منظور ارائه مشاوره و آموزش مؤ
راحتــی مــطرح شــود، تـفــاوت هـای      راحتــی مــطرح شــود، تـفــاوت هـای        این هدف زمانی عملی می گـردد که مباحث مربوط به مسائل جنـسی بـه  این هدف زمانی عملی می گـردد که مباحث مربوط به مسائل جنـسی بـه  . . آگاهی حاصل نمایدآگاهی حاصل نماید  فراگیرفراگیر

هم توسط همه بیماران استفاده شود و سؤاالتی واضـح در مـورد رفتـارهــای بـخـصوص     هم توسط همه بیماران استفاده شود و سؤاالتی واضـح در مـورد رفتـارهــای بـخـصوص     فف  فردی محترم شمرده شود، از واژه های عامیانه قابلفردی محترم شمرده شود، از واژه های عامیانه قابل
  ««آیا روابط جنسی داشتی؟آیا روابط جنسی داشتی؟«« نه این که فقط سؤال شود،  نه این که فقط سؤال شود، --شود شود   پرسیدهپرسیده

  HHIIVV  مبانیمبانی

HHIIVV  ویروسویروس ی مبـتال  ی مبـتال  گـرفتـن غشـاءهـای مـخـاطی آلت تناسلی مرد، دهان، مهبل و مقعد بـا منـ  گـرفتـن غشـاءهـای مـخـاطی آلت تناسلی مرد، دهان، مهبل و مقعد بـا منـ    از طریق عمل جـنسی با در مـعـرض قـراراز طریق عمل جـنسی با در مـعـرض قـرار  
..ویروس ایدز، پیش انزال، ترشـح هـای مـهبـلی یـا خـون انـتـقال مـی یـابدویروس ایدز، پیش انزال، ترشـح هـای مـهبـلی یـا خـون انـتـقال مـی یـابد  بهبه     

  مخدرمخدر  و موادو مواد  HHIIVV  پیشگیری ازپیشگیری از

HHIIVV  گفته می شود یک سوم مبتالیان بهگفته می شود یک سوم مبتالیان به   ایـن آمار شامل تـعـداد افـرادی کـه هـم زمـان با اعتیاد به مواد مخـدر ایـن آمار شامل تـعـداد افـرادی کـه هـم زمـان با اعتیاد به مواد مخـدر . . هسـتـنـدهسـتـنـد  معتادان تزریقیمعتادان تزریقی  

HHIIVV  یـا الـکـل، از طریق رفتارهای پر خطر جنسی دچاریـا الـکـل، از طریق رفتارهای پر خطر جنسی دچار) ) قیقیتزریقی و غیر تزریتزریقی و غیر تزری))   نمی گرددنمی گردد  می شوند،می شوند،  

  ::نکات زیر را رعایت نمایندنکات زیر را رعایت نمایند  افرادی که آلوده به مواد مخدر هستند بایدافرادی که آلوده به مواد مخدر هستند باید  ..

    پرهیز کلی از مصرف مواد مخدرپرهیز کلی از مصرف مواد مخدر  --

    مراجعه به برنامه های درمان و ترک اعتیادمراجعه به برنامه های درمان و ترک اعتیاد  --

    شراکتی سرنگشراکتی سرنگ   کارگیری کارگیریاستفاده از سرنگ های تمیز و خودداری از بهاستفاده از سرنگ های تمیز و خودداری از به  --

..دیـگران را در مـعـرض خـطــر قرار دهددیـگران را در مـعـرض خـطــر قرار دهد  دوری از ارتباط جنسی خطرناک یا هر نوع عملی کـهدوری از ارتباط جنسی خطرناک یا هر نوع عملی کـه  --     

  اوقات مـایـل یــا قــادر بــه تغییـر دادن اعمـال و رفتـار، پـذیــرش درمــان یـــا         اوقات مـایـل یــا قــادر بــه تغییـر دادن اعمـال و رفتـار، پـذیــرش درمــان یـــا           بیماران خیلیبیماران خیلی. . متأسفانه این نکات همیشه عملی نمی شوندمتأسفانه این نکات همیشه عملی نمی شوند

HHIIVV  اغلب تکرار می شود، راهبـرد پیـشگیری از  اغلب تکرار می شود، راهبـرد پیـشگیری از    از آنجایی که این سناریواز آنجایی که این سناریو. . ـه کارگیری روش های مناسب نیستندـه کارگیری روش های مناسب نیستنددستـیابی بــه خـدمات بدستـیابی بــه خـدمات ب   

..بیشتر شبیه یک مدل کاهش آسیب می بـاشـدبیشتر شبیه یک مدل کاهش آسیب می بـاشـد در به در به   این مدل می پذیرد که استفاده از مواد مخدر وجود داشته و اتفاق می افتد، امـا ســعیاین مدل می پذیرد که استفاده از مواد مخدر وجود داشته و اتفاق می افتد، امـا ســعی  
  ..ار می نمایدار می نمایدحداقل رساندن پی آمدهای مضر آن رفتحداقل رساندن پی آمدهای مضر آن رفت

ۀِ ساعَۀٍ اَورَثـَت حُزناً: : قالَ علیٌ علیهِ السالمُ قالَ علیٌ علیهِ السالمُ    ۀِ ساعَۀٍ اَورَثـَت حُزناًکـَم مِن شَهوَ   ..طـَویالًطـَویالً  کـَم مِن شَهوَ

ساعت کامروایی و شهوت، انـدوه طـوالنی بـه بـار مـیساعت کامروایی و شهوت، انـدوه طـوالنی بـه بـار مـی        چه بسا یکچه بسا یک: : علی علیه السالم فرموده استعلی علیه السالم فرموده است
  ..دارددارد  آورد و غم و غصه ی فراوان از پیآورد و غم و غصه ی فراوان از پی

  مصرف مواد مخدرمصرف مواد مخدر  در خصوصدر خصوص  HHIIVV  مبانیمبانی
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  --  مرتباً از مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند نیز نحوه انتقـال را شـرح مـی دهـیم    مرتباً از مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند نیز نحوه انتقـال را شـرح مـی دهـیم      در مورد بیمارانی کهدر مورد بیمارانی که. . ، آموزش صحیح است، آموزش صحیح استاولین قدماولین قدم

HHIIVV  ویروسویروس یک فرد مبـتال بـه شخـصی کـه هنـوز مبـتال       یک فرد مبـتال بـه شخـصی کـه هنـوز مبـتال         هنگـامی از طـریق مصرف مواد منتقل می شــود که خون یا دیگر مایعات بدن ازهنگـامی از طـریق مصرف مواد منتقل می شــود که خون یا دیگر مایعات بدن از  
  سرنگ هـای مشـتـرک متداول ترین راه انتقال بیماری ایدز در بین معتادان تزریقی محـسوب سرنگ هـای مشـتـرک متداول ترین راه انتقال بیماری ایدز در بین معتادان تزریقی محـسوب   ست که سوزن ها یاست که سوزن ها یاباید دانباید دان. . نشده انتقال یابدنشده انتقال یابد

..معتادان باید برای هر تزریق از سرنگ های استریل شده استـفاده نمایندمعتادان باید برای هر تزریق از سرنگ های استریل شده استـفاده نمایند. . می گرددمی گردد اشخاصی که همچنـان بـه اسـتفاده اشـتراکی از سـرنگ      اشخاصی که همچنـان بـه اسـتفاده اشـتراکی از سـرنگ        
  ..مل نحوه ضدعفونی نمودن وسایل خود آگاهی یابندمل نحوه ضدعفونی نمودن وسایل خود آگاهی یابندکاکا  مبـادرت مـی ورزند، بـاید از جـزئیاتمبـادرت مـی ورزند، بـاید از جـزئیات

HHIIVV  ویروسویروس بعـد از آب کـشیدن، بایـد آن را    بعـد از آب کـشیدن، بایـد آن را    . . استعمال مواد بـا آب تمیز از بین مـی رود استعمال مواد بـا آب تمیز از بین مـی رود   به طور مؤثر از طریق شستشوی مناسب وسایلبه طور مؤثر از طریق شستشوی مناسب وسایل  
 هـایی وجـود دارد کـه     هـایی وجـود دارد کـه    محـل محـل   در برخـی کـشورها  در برخـی کـشورها  . . یک دقیقه در یک مـایع ضـدعفونی کننده قـوی خیــسـاند یـا شستـشو داد    یک دقیقه در یک مـایع ضـدعفونی کننده قـوی خیــسـاند یـا شستـشو داد      حداقل به مدتحداقل به مدت

مطالعـات نـشان داده کـه برنامـه هـای      مطالعـات نـشان داده کـه برنامـه هـای      . . با سوزن های استریل تعویض کننـد با سوزن های استریل تعویض کننـد   معتادان تزریقی می تـوانند سوزن های مستعمل و آلوده خود رامعتادان تزریقی می تـوانند سوزن های مستعمل و آلوده خود را
 ایــدز   ایــدز  بـرنامــه فــراگیر پیــشگیری از   بـرنامــه فــراگیر پیــشگیری از     انتقال بیماری را در بین معتادان تزریقی کاهش داده و یک ایـده مفـیــد بــرای هــر    انتقال بیماری را در بین معتادان تزریقی کاهش داده و یک ایـده مفـیــد بــرای هــر      تعویض سوزن ،تعویض سوزن ،

بـــر  بـــر    چنین برنامه هایی معتادان تزریقی را از یافتن راه های درمان بازداشـته و مـــمکن اسـت   چنین برنامه هایی معتادان تزریقی را از یافتن راه های درمان بازداشـته و مـــمکن اسـت     اگرچـه، بــرخــی نـقـادان بیم دارند کهاگرچـه، بــرخــی نـقـادان بیم دارند که. . استاست
اکره اکره با حمایت های شدید انجمـن هـای علمـی، مـذ    با حمایت های شدید انجمـن هـای علمـی، مـذ    . . نمی کندنمی کند  استـفاده از مــواد مــخدر صحه بگذارد؛ هیچ مـدرکی ایـن ادعـاهـا را تـصدیــقاستـفاده از مــواد مــخدر صحه بگذارد؛ هیچ مـدرکی ایـن ادعـاهـا را تـصدیــق

..ظاهراً بیشتر جنبه سیاسی پـیـدا کرده تا جـنـبـه سالمـتـی همگانیظاهراً بیشتر جنبه سیاسی پـیـدا کرده تا جـنـبـه سالمـتـی همگانی  درباره برنامه تعویض سوزندرباره برنامه تعویض سوزن     

  بارداریبارداری  وو  HHIIVV  پیشگیری ازپیشگیری از

HHIIVV  هیچ کدام از برنامه های پیشگیری ازهیچ کدام از برنامه های پیشگیری از    درصد از مــوارد بـیــماری   درصد از مــوارد بـیــماری  9090. . برنامه های پیشگیری در زنان باردار موفق نبوده استبرنامه های پیشگیری در زنان باردار موفق نبوده است  به اندازهبه اندازه  

   کودک از طریق مادران مبـتـال بــه  کودک از طریق مادران مبـتـال بــه 70007000آمریکا ساالنه آمریکا ساالنه   دردر. .  فـرزنـدی روی می دهد فـرزنـدی روی می دهد--ودکان بـه دلیل انتقال آن از طریق مـادرودکان بـه دلیل انتقال آن از طریق مـادرایـدز در کـایـدز در کـ

HHIIVV تـــعداد بـسیار   تـــعداد بـسیار     در کـشورهای در حــال تـوسـعــه ایــن    در کـشورهای در حــال تـوسـعــه ایــن    . . نادری از این کودکان حامل ویروس ایدز نیستندنادری از این کودکان حامل ویروس ایدز نیستند  متولد می شوند، ولی تعدادمتولد می شوند، ولی تعداد  
HHIIVV  مناسبی صورت نگیرد، ویروسمناسبی صورت نگیرد، ویروس  الل بارداری یـا زایـمـان اگـر درمان هایالل بارداری یـا زایـمـان اگـر درمان هایدر خدر خ. . بسیار بیشتر استبسیار بیشتر است مـی توانـد در بـیش از یــک ســوم      مـی توانـد در بـیش از یــک ســوم        

HHIIVV  در سال های اخـیر معالجات دارویـی در خصـوص مبــارزه بادر سال های اخـیر معالجات دارویـی در خصـوص مبــارزه با. . انتقال یابدانتقال یابد  موارد از مـادر به فرزندموارد از مـادر به فرزند میزان انتقال بیماری را کـاهش  میزان انتقال بیماری را کـاهش    مواردموارد  
AAZZTT  یک داروی خاص به نامیک داروی خاص به نام. . داده اندداده اند وقتی هم به مادر باردار و هم به کـودک تـازه بـه دنیا آمده داده می شود، می وقتی هم به مادر باردار و هم به کـودک تـازه بـه دنیا آمده داده می شود، می   ،،ZZIIDDOOVVUUDDIINNEE  یایا  

HHIIVV  داروهای دیگرداروهای دیگر. .  درصد انتقال بیماری را کاهش دهد درصد انتقال بیماری را کاهش دهد88به میزان به میزان   تواندتواند مـؤثر باشند ولی در ایـن خـصوص مطالعـات    مـؤثر باشند ولی در ایـن خـصوص مطالعـات      نـیـز مـمـکن اسـتنـیـز مـمـکن اسـت  
  ..کافی صورت نگرفته استکافی صورت نگرفته است

HHIIVV  زنان باردار بـاید تـستزنان باردار بـاید تـست HHIIVV  زنــانی که مبتال بهزنــانی که مبتال به. . مشاوره صحیح در این زمینه برخوردار گردندمشاوره صحیح در این زمینه برخوردار گردند  را حتماً انجام دهند و ازرا حتماً انجام دهند و از     هـستند بایـد  هـستند بایـد    

HHIIVV  اطالعات کافی در مــورد جـلوگیــری از بــارداری، خطر انــتقـال ویــروساطالعات کافی در مــورد جـلوگیــری از بــارداری، خطر انــتقـال ویــروس مادر به فرزند، و بـه کـارگیری داروهــــای ضــد ایـدز      مادر به فرزند، و بـه کـارگیری داروهــــای ضــد ایـدز        ازاز  
HHIIVV  همـچنـیـن بـرای زنـان مـبــتال بـه همـچنـیـن بـرای زنـان مـبــتال بـه . . خود کسب نمایندخود کسب نمایند  از پزشکاز پزشکجهت کاستن احتمال انتقال، جهت کاستن احتمال انتقال،  HHIIVV  بخـصوص کـسانی کـه شوهرشـان    بخـصوص کـسانی کـه شوهرشـان         

دریافت کنند، و اگر قـصد بـارداری دارنـد، جـایگزین     دریافت کنند، و اگر قـصد بـارداری دارنـد، جـایگزین       منـفـی هسـتـنـد الزم است تا مشاوره ای صحـیـح در مـورد رفـتـارهای جنــسی ایـمنمنـفـی هسـتـنـد الزم است تا مشاوره ای صحـیـح در مـورد رفـتـارهای جنــسی ایـمن
  ..بیاموزندبیاموزند  های آمیزش محافظت نشده راهای آمیزش محافظت نشده را

HHIIVV  انتقال ویروسانتقال ویروس  وارد راه هایوارد راه هایبیشتر مبیشتر م   می تـواند بـه طـرق مخــتلف بــه رفـتــار بـشر مربـوطمی تـواند بـه طـرق مخــتلف بــه رفـتــار بـشر مربـوط         
در حالی کـه ایـن گونه رفتارها در بـرخی از جوامـعدر حالی کـه ایـن گونه رفتارها در بـرخی از جوامـع  . . مخدر و فعالیت های جنسیمخدر و فعالیت های جنسی  گردد؛ مانند موادگردد؛ مانند مواد

یـایـا    بسیاری یافته است، اغلب آنها را می تـوان بــا آمـوزش و مـشاوره منــاسب تـغیــیر داد    بسیاری یافته است، اغلب آنها را می تـوان بــا آمـوزش و مـشاوره منــاسب تـغیــیر داد      رواجرواج
در ایـن زمینـه، بـادر ایـن زمینـه، بـا      چـندین کشور از قبیل تایلند و اوگاندا توانسته اند با سعی بسیارچـندین کشور از قبیل تایلند و اوگاندا توانسته اند با سعی بسیار. . الح نـمـودالح نـمـوداصـاصـ

  ..دهنددهند  موفقیت میـزان انتشار ایــن بـیـماری را کاهشموفقیت میـزان انتشار ایــن بـیـماری را کاهش
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AAZZTT  در کشورهایی که داروهای ضد ایدز از قبیلدر کشورهایی که داروهای ضد ایدز از قبیل در دسترس است برنامه های پیـشگیری در زنـان بـاردار در کـاهش تعـداد      در دسترس است برنامه های پیـشگیری در زنـان بـاردار در کـاهش تعـداد        به سادگیبه سادگی  

HHIIVV  ودکان مبتال بهودکان مبتال بهکک کــه فـقــدان مـنـابـــع ،    کــه فـقــدان مـنـابـــع ،      این وضعیت در کشـورهای درحال توسعه بسیار بــد اسـت چــرا   این وضعیت در کشـورهای درحال توسعه بسیار بــد اسـت چــرا   . . کامالً موفــق بــوده اسـتکامالً موفــق بــوده اسـت  
HHIIVV  انجام تست های مربــوط بهانجام تست های مربــوط به  دستـیابی بـه داروهـای ضد ایدز را محدود کرده و امکاندستـیابی بـه داروهـای ضد ایدز را محدود کرده و امکان   ..را کاهش داده استرا کاهش داده است  

   گرفتن گرفتندر معرض قراردر معرض قرار  بعد ازبعد از  HHIIVV  پیشگیری ازپیشگیری از

HHIIVV  تا قبل از این، مردم بعد از دچار شدن بهتا قبل از این، مردم بعد از دچار شدن به   مطالــعات نـشان داده انـد کـه    مطالــعات نـشان داده انـد کـه    . . کمی برای استفاده از مراقبت های پزشکـی داشـتـنـدکمی برای استفاده از مراقبت های پزشکـی داشـتـنـد  انگیزهانگیزه  

AAZZTT  استفاده ازاستفاده از HHIIVV  احتمال ابتال بهاحتمال ابتال به   درصد درصد8080بالفاصله بعد از استفاده از سرنگ آلوده، می تـواند تا میزان بالفاصله بعد از استفاده از سرنگ آلوده، می تـواند تا میزان      پیشگیری پسپیشگیری پس. . را کاهش دهدرا کاهش دهد  
((PPEEPP))  از پیدایشاز پیدایش HHIIVV  داروهای ضدداروهای ضد  مسـتـلزم استفاده ازمسـتـلزم استفاده از   برای برای   اگر این روشاگر این روش. . بالفاصله بعد از در معرض ویروس قرار گرفتن می بـاشدبالفاصله بعد از در معرض ویروس قرار گرفتن می بـاشد  

طریق تماس جنسی در معرض ابتال قرار دارند نیز مفیـد واقـع   طریق تماس جنسی در معرض ابتال قرار دارند نیز مفیـد واقـع     معتادان تزریقی مفید بوده باشد، منطقی به نظر می رسد که برای افرادی که ازمعتادان تزریقی مفید بوده باشد، منطقی به نظر می رسد که برای افرادی که از
  ..گرددگردد

HHIIVV  کننده ازکننده از  به عنوان یـک راهبرد پیشگیریبه عنوان یـک راهبرد پیشگیری  PPEEPP  ه اصلی در مورده اصلی در موردنظرینظری این است که مصرف داروهای ضد ایدز بعد از ایـن کـه فـرد در    این است که مصرف داروهای ضد ایدز بعد از ایـن کـه فـرد در      
HHIIVV  معرضمعرض بـدن بـرای از بـین بـردن     بـدن بـرای از بـین بـردن       می گیرد، ممکن است بتواند از طریق متوقف نمودن تکثیرعفونت و یا تقـــویت سیـستم ایمنـی   می گیرد، ممکن است بتواند از طریق متوقف نمودن تکثیرعفونت و یا تقـــویت سیـستم ایمنـی     قرارقرار  

  ..لوگیری نمایدلوگیری نمایدویروس، از ابتال به بیماری جویروس، از ابتال به بیماری ج

فعــالً رهنمودهـای   فعــالً رهنمودهـای     PPEEPP  پر خطر جنسی مؤثر بداند، وجـود نـداشـتــه و بــرای  پر خطر جنسی مؤثر بداند، وجـود نـداشـتــه و بــرای    را بعد از رفتارهایرا بعد از رفتارهای  PPEEPP  تا به امـروز مـدرک آشـکاری کهتا به امـروز مـدرک آشـکاری که
عـد از  عـد از  را برا ب  PPEEPP  پـزشــکان و متخصصان بالینیپـزشــکان و متخصصان بالینی  با این حال در بسیاری از کشورهابا این حال در بسیاری از کشورها. . موافقت نامه ای در این شرایـط تـهـیـه نشده استموافقت نامه ای در این شرایـط تـهـیـه نشده است  ملی یاملی یا

  ..کنندکنند  رفتارهای پرخطر جنسی به افراد پیشنهاد میرفتارهای پرخطر جنسی به افراد پیشنهاد می

بـرای پیـاده سـازی راهبردهـای     بـرای پیـاده سـازی راهبردهـای     . . به گوششان نخـورده اسـت  به گوششان نخـورده اسـت    PPEEPP  چـیـزی در مــوردچـیـزی در مــورد  تا به حـالتا به حـال) ) و بسیاری متخصصان بالینی و بسیاری متخصصان بالینی ( ( اغلب مردم اغلب مردم 
مــردم  مــردم  . . زندگی شما ارائه مـی شـــود  زندگی شما ارائه مـی شـــود    للدر محدر مح  PPEEPP  ببینید آیاببینید آیا. . ، بـاالبـردن سـطــح آگاهی جامعه ضروری است، بـاالبـردن سـطــح آگاهی جامعه ضروری استHHIIVV  پیـشگیـری ازپیـشگیـری از  فراگیرفراگیر

HHIIVV  ازاز  یک خط مشی اولیه برای پیشگیرییک خط مشی اولیه برای پیشگیری  PPEEPP  باید بدانند کهباید بدانند که ..نمی بـاشدنمی بـاشد   اعمال جنـسی ایمـن و پرهیـز    اعمال جنـسی ایمـن و پرهیـز      اســتفــاده از وسایل پیشگیری،اســتفــاده از وسایل پیشگیری،  
..راهبردهای پیشگیری از ایدز محسوب می شـوندراهبردهای پیشگیری از ایدز محسوب می شـوند  ««استانداردهای طالییاستانداردهای طالیی««از رفتارهای پـرخــطر دیـگر، از رفتارهای پـرخــطر دیـگر،  متـدهای  متـدهای    در صورتی کـه در صورتی کـه با این حال با این حال   

..بیماری در فرد استفاده نمودبیماری در فرد استفاده نمود  برای کاهش احتمال ابتال بهبرای کاهش احتمال ابتال به  PPEEPP  اولیه پیشگیری دچار نقصان شد، می توان ازاولیه پیشگیری دچار نقصان شد، می توان از   PPEEPP  مـیزان تـأثیر پـذیــری مـیزان تـأثیر پـذیــری   

  ..از رفتارهای پر خطر جنسی کماکان ناشناخته مانده استاز رفتارهای پر خطر جنسی کماکان ناشناخته مانده است  در کـاهـش خـطر ابـتـال بعددر کـاهـش خـطر ابـتـال بعد

ندارد، این متـد بـرای کـسانی کـه دارای تمـاس هـای جنـسی محافظـت نـشده          ندارد، این متـد بـرای کـسانی کـه دارای تمـاس هـای جنـسی محافظـت نـشده            وجـودوجـود  PPEEPP   بـرای بـرایاگرچه رهنمودهای پذیرفته شده جهـانـیاگرچه رهنمودهای پذیرفته شده جهـانـی
HHIIVV  یـا دهـانی بـا انـزال فرد مبتال بهیـا دهـانی بـا انـزال فرد مبتال به  مقعـدی، مـهـبلی ومقعـدی، مـهـبلی و ((مانند معتادان تزریقیمانند معتادان تزریقی((یا محتمل به آن یا محتمل به آن    ..بوده انـد، توصـیه مـی گـردد    بوده انـد، توصـیه مـی گـردد         PPEEPP    بایـد  بایـد
..رفتن شروع شودرفتن شروع شودگـگـ  بعد از در مـعرض قـراربعد از در مـعرض قـرار) )  ساعت ساعت7272((حـداکثر سه روز حـداکثر سه روز    PPEEPP        برای افرادی کــه از طــریق اعــمال جـنـسی ایــزوله در      برای افرادی کــه از طــریق اعــمال جـنـسی ایــزوله در

HHIIVV  ویـروسویـروس  مـعرضمـعرض مناسـب مـی بــاشد، امــا رهـنمودهــای      مناسـب مـی بــاشد، امــا رهـنمودهــای        قـرار گرفته، یـا در آیـنده قصد انجام رفتارهـای ایمـن تـر را دارنـد، بـسیار     قـرار گرفته، یـا در آیـنده قصد انجام رفتارهـای ایمـن تـر را دارنـد، بـسیار       
  ..شرایط وجود نداردشرایط وجود ندارد  تحت اینتحت این  PPEEPP  سـریـع و قطعی برای زمان به کارگیریسـریـع و قطعی برای زمان به کارگیری

  جهجهنتینتی

HHIIVV  بر بیمـاری مـسـری  بر بیمـاری مـسـری    بـا نـبـودن واکسـن و درمان قطعی، تالش ما برای غلبهبـا نـبـودن واکسـن و درمان قطعی، تالش ما برای غلبه چــه اعـمــال   چــه اعـمــال   . . بـایــد روی پیـشگیری از آن تمرکـز یابـد    بـایــد روی پیـشگیری از آن تمرکـز یابـد      
قرار دهد؛ الزم اسـت مـردم از آمـوزش  قرار دهد؛ الزم اسـت مـردم از آمـوزش    بـاشـد، چـه مـصـرف مـواد مخـدر و چه رفتارهای دیگری که فرد را در معرض خطر ابتالبـاشـد، چـه مـصـرف مـواد مخـدر و چه رفتارهای دیگری که فرد را در معرض خطر ابتال  جـنـسیجـنـسی

  ..بهره مند گردندبهره مند گردند  ای صحیح برای محافظت از خودشانای صحیح برای محافظت از خودشانها و مهارت هها و مهارت ه
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  آموزش، تنها راه پیشگیریآموزش، تنها راه پیشگیری
هـا  هـا    هـای ایـن کلینیـک   هـای ایـن کلینیـک     سه رأس مثلـث نمـادین فعالیـت   سه رأس مثلـث نمـادین فعالیـت   . . اندازی کرده استاندازی کرده است  راهراه  های مثلثیهای مثلثی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلینیکوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلینیک

در بخش مشاوره و درمان در بخش مشاوره و درمان . . ایدز استایدز است  های آمیزشی به غیر ازهای آمیزشی به غیر از  درمان اعتیاد، مشاوره و درمان ایدز، مشاوره و درمان بیماریدرمان اعتیاد، مشاوره و درمان ایدز، مشاوره و درمان بیماری  شامل مشاوره وشامل مشاوره و
  افرادی که در مرحله فعال بیماری ایدز هـستند افرادی که در مرحله فعال بیماری ایدز هـستند . . درمان ایدز بسیار پرهزینه استدرمان ایدز بسیار پرهزینه است. . استاست  ایدز، هدف طوالنی کردن مرحله کمون بیماری ایدزایدز، هدف طوالنی کردن مرحله کمون بیماری ایدز

  ..پردازدپردازد  ا وزارت بهداشت و درمان می ا وزارت بهداشت و درمان می رر  ساالنه به داروهایی با قیمت تخمینی شش میلیون تومان نیاز دارند که تمام این هزینهساالنه به داروهایی با قیمت تخمینی شش میلیون تومان نیاز دارند که تمام این هزینه

  ارائه یک کُد به بیمار مبتال به ایدز و بدون دریافت اطالعات شخصی به ایـن بیمـاران  ارائه یک کُد به بیمار مبتال به ایدز و بدون دریافت اطالعات شخصی به ایـن بیمـاران    های مثلثی با حفظ کلیه اصول رازداری و تنها باهای مثلثی با حفظ کلیه اصول رازداری و تنها با  کلینیککلینیک

  ..کنندکنند  کمک می کمک می 

لثی در کرمانشاه تأسیس شد کـه بعـدها بهتـرین مرکـز     لثی در کرمانشاه تأسیس شد کـه بعـدها بهتـرین مرکـز     اولین کلینیک مثاولین کلینیک مث««: : کندکند  می می   های مثلثی را تشریحهای مثلثی را تشریح  دکتر مینو محرز فعالیت این کلینیکدکتر مینو محرز فعالیت این کلینیک
ابتدا در سه نقطه کشور تأسیس شدند، به همـین  ابتدا در سه نقطه کشور تأسیس شدند، به همـین    هاها  کلینیککلینیک. . هایی احتیاج دارند که پاسخگوی آنها باشدهایی احتیاج دارند که پاسخگوی آنها باشد  بیماران به مکانبیماران به مکان. . شناخته شدشناخته شد  مشاورهمشاوره

ایـن  ایـن    پزشـکانی کـه در  پزشـکانی کـه در  . . انـد انـد   شور تأسـیس شـده  شور تأسـیس شـده  ها در اکثـر نقـاط کـ   ها در اکثـر نقـاط کـ     حاضر این کلینیکحاضر این کلینیک  درحال درحال . . شودشود    های مثلثی گفته میهای مثلثی گفته می  علت، به آنها کلینیکعلت، به آنها کلینیک
های تشخیـصی را بـرای آنـان انجـام مـی      های تشخیـصی را بـرای آنـان انجـام مـی        واکسیناسیون و آزمایشواکسیناسیون و آزمایش  کنند و کارهای اولیه مانندکنند و کارهای اولیه مانند   کنند بیماران را معاینه می  کنند بیماران را معاینه می   ها فعالیت میها فعالیت می  کلینیککلینیک

  ««..دهنددهند  مشاوره میمشاوره می  همچنین به آنهاهمچنین به آنها. . دهنددهند  

بـسیار  بـسیار     خمینی، اطالعات بیماران مبتال به ایدز درباره ایـن بیمـاری   خمینی، اطالعات بیماران مبتال به ایدز درباره ایـن بیمـاری    نی بیمارستان امامنی بیمارستان امامعفوعفو  عبدالباقی، رئیس بخشعبدالباقی، رئیس بخش  اما به گفته دکتر محبوبه حاج اما به گفته دکتر محبوبه حاج 
باید برخوردها در سطح جامعـه  باید برخوردها در سطح جامعـه  ««: :  گوید گوید  وی میوی می. . بیماری استبیماری است  ترین و مؤثرترین راه جلوگیری از انتقال اینترین و مؤثرترین راه جلوگیری از انتقال این  کم است؛ حال آنکه آموزش مهم کم است؛ حال آنکه آموزش مهم 

معرض خطر ابتال بـه  معرض خطر ابتال بـه    همچنین، باید به جوانان، که گروه درهمچنین، باید به جوانان، که گروه در. . مری عادی تلقی شودمری عادی تلقی شوداین مسائل و بیان مشکالت ااین مسائل و بیان مشکالت ا  ای باشد که صحبت ازای باشد که صحبت از   گونه گونه  بهبه
  ««..دهیمدهیم  های محفوظ ماندن از خطر را آموزشهای محفوظ ماندن از خطر را آموزش  بیماری ایدز، هستند، راهبیماری ایدز، هستند، راه

ی و ی و های اجتمـاع های اجتمـاع   ترین راه برای کنترل ایدز مبارزه با نابسامانیترین راه برای کنترل ایدز مبارزه با نابسامانی  گرمسیری، اساسی گرمسیری، اساسی   های عفونی وهای عفونی و  به گفته دکتر حسین حاتمی، متخصص بیماریبه گفته دکتر حسین حاتمی، متخصص بیماری
کـه اعتیـاد تزریقـی، داشـتن شـرکای جنـسی       کـه اعتیـاد تزریقـی، داشـتن شـرکای جنـسی         مسئوالن بهداشت مدارس باید بـه نوجوانـان بیاموزنـد   مسئوالن بهداشت مدارس باید بـه نوجوانـان بیاموزنـد   ««: :  کند کند  او پیشنهاد میاو پیشنهاد می. . فرهنگی استفرهنگی است  فقرفقر

  ..««دهددهد   شود خطر ابتال به ایدز را افزایش می  شود خطر ابتال به ایدز را افزایش می   زندانی شدن میزندانی شدن می   آمیزی که منجر به آمیزی که منجر به  متعدد و رفتارهای مخاطرهمتعدد و رفتارهای مخاطره

   کننـده  کننـده   این آمار نگـران این آمار نگـران . . انداند   نفر اعالم کرده نفر اعالم کرده140140 سال را در کشور  سال را در کشور 1919مبتالیان کمتر از مبتالیان کمتر از   داشت تعدادداشت تعدادبرخی منابع خبری به نقل از وزارت بهبرخی منابع خبری به نقل از وزارت به

  ..دهددهد  آموزان و نوجوانان را نشان می آموزان و نوجوانان را نشان می   لزوم توجه به آموزش دانش لزوم توجه به آموزش دانش 

های های   گو با رسانهگو با رسانهوو  ریزی کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، در گفتریزی کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، در گفت  برنامه برنامه   در اواخر سال گذشته، علی زرافشان، مدیرکل دفتر تألیف ودر اواخر سال گذشته، علی زرافشان، مدیرکل دفتر تألیف و
شناسی مقطـع  شناسی مقطـع    دبیران زیست دبیران زیست . . خبر دادخبر داد  های سراسر کشورهای سراسر کشور  در دبیرستاندر دبیرستان» » پیشگیری از ایدزپیشگیری از ایدز««توزیع حدود دو میلیون جزوه آموزشی توزیع حدود دو میلیون جزوه آموزشی   داخلی، ازداخلی، از

ن ن عنـوا عنـوا   بـه بـه » » پیشگیری از ایـدز پیشگیری از ایـدز ««آموزان شدند و تدریس جزوه آموزان شدند و تدریس جزوه   ای برای آموزش دانشای برای آموزش دانش  ویژهویژه  های آموزشیهای آموزشی  اول دبیرستان ملزم به گذراندن دورهاول دبیرستان ملزم به گذراندن دوره
هـای انتقـال   هـای انتقـال     آموزان با ویروس ایدز، راهآموزان با ویروس ایدز، راه  دانشدانش  در این جزوه، که به زبانی ساده نوشته شده،در این جزوه، که به زبانی ساده نوشته شده،. .  شناسی اجباری شد شناسی اجباری شد  از کتاب درس زیستاز کتاب درس زیست  فصلیفصلی

تـر در  تـر در    گـسترده گـسترده   با اجرای این برنامه آزمایشی، در سال تحصیلی جـاری طـرح مـشابهی بـه شـکل     با اجرای این برنامه آزمایشی، در سال تحصیلی جـاری طـرح مـشابهی بـه شـکل     . . شوندشوند    بیماری و نحوه مقابله با آن آشنا میبیماری و نحوه مقابله با آن آشنا می
  .. اجرا خواهد شد اجرا خواهد شدمدارس کشورمدارس کشور

هـای رفتـاری   هـای رفتـاری      مرکـز مـشاوره بیمـاری    مرکـز مـشاوره بیمـاری   2323خورد و فقط خورد و فقط   مختلف اجتماعی به چشم میمختلف اجتماعی به چشم می  هایهای  اما هنوز فقدان آموزش به نحو چشمگیری در گروهاما هنوز فقدان آموزش به نحو چشمگیری در گروه
..مشاوره بیماران ایدز در ایران وجود داردمشاوره بیماران ایدز در ایران وجود دارد  برای آموزش وبرای آموزش و     
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در در . . سـازی مـردم و پیـشگیری از بیمـاری ایـدز دارنـد      سـازی مـردم و پیـشگیری از بیمـاری ایـدز دارنـد        ههبـسیار مهمـی در آگـا   بـسیار مهمـی در آگـا     های دیداری، شنیداری و نوشتاری نقـش های دیداری، شنیداری و نوشتاری نقـش   در این میان، رسانهدر این میان، رسانه
جوانـان  جوانـان  . . عمـومی بـوده اسـت   عمـومی بـوده اسـت     سـازی سـازی    ای موفـق در آگـاه   ای موفـق در آگـاه    ویژه برای جوانان تجربهویژه برای جوانان تجربه  های مستند آموزشی ایدز بههای مستند آموزشی ایدز به  ساخت فیلمساخت فیلم  کشورهای اروپایی،کشورهای اروپایی،

هـای پیـشگیری را   هـای پیـشگیری را     ه تـصویر کـشید و راه  ه تـصویر کـشید و راه  توان ابعاد این بیمـاری را بـ  توان ابعاد این بیمـاری را بـ    آموزشی می آموزشی می   هایهای  با ساخت فیلمبا ساخت فیلم. . تمایل زیادی به شنیدن نصیحت ندارندتمایل زیادی به شنیدن نصیحت ندارند
ایـن  ایـن  . . هاسـت هاسـت   فر، از جملـه ایـن تـالش   فر، از جملـه ایـن تـالش     علیرضا رزازیعلیرضا رزازی   کارگردانی کارگردانی  ، به، به»»متولد ایدزمتولد ایدز««ای به نام ای به نام    دقیقه دقیقه7575ساخت فیلم مستند داستانی ساخت فیلم مستند داستانی . . دادداد  آموزشآموزش

نامـداری نظیـر   نامـداری نظیـر     سـان و متخصـصان  سـان و متخصـصان  کشد زیـر نظـر کارشنا  کشد زیـر نظـر کارشنا    ایدز و زندگی بیماران مبتال را به تصویر می ایدز و زندگی بیماران مبتال را به تصویر می   فیلم که با ساختاری دراماتیک بیماریفیلم که با ساختاری دراماتیک بیماری
  ..استاست   نژاد و دکتر ستایش تهیه شده نژاد و دکتر ستایش تهیه شده  دکتر مینو محرز، دکتر رسولیدکتر مینو محرز، دکتر رسولی

  تنهایی این وظیفه سنگین را بر عهده گیـرد و دخالـت نیروهـای   تنهایی این وظیفه سنگین را بر عهده گیـرد و دخالـت نیروهـای     تواند به تواند به   بهداشت نمیبهداشت نمی  تجربه جهانی مقابله با ایدز نشان داده است که وزارتتجربه جهانی مقابله با ایدز نشان داده است که وزارت

هـای ضـد ایـدز    هـای ضـد ایـدز      هـای غیردولتـی در فعالیـت   هـای غیردولتـی در فعالیـت     سـازمان سـازمان   ن نیز مانند سایر کشورهای جهان نقشن نیز مانند سایر کشورهای جهان نقشدر ایرادر ایرا. . ناپذیر استناپذیر است  مردمی بدون تردید اجتنابمردمی بدون تردید اجتناب
  ..شودشود    تر میتر می   روز پررنگ  روز پررنگ   روزبهروزبه

بهبود زندگی زنان، در کارگاه آموزشـی مـشاوره در ایـدز، کـه اواخـر تیرمـاه سـال        بهبود زندگی زنان، در کارگاه آموزشـی مـشاوره در ایـدز، کـه اواخـر تیرمـاه سـال          دکتر صدیقه ضیائی، رئیس مؤسسه تحقیقات، بازتوانی ودکتر صدیقه ضیائی، رئیس مؤسسه تحقیقات، بازتوانی و
بهبـود زنـدگی زنـان برگـزار شـد، نقـش       بهبـود زنـدگی زنـان برگـزار شـد، نقـش          جمهـوری و مؤسـسه تحقیقـات، بـازتوانی و     جمهـوری و مؤسـسه تحقیقـات، بـازتوانی و      نان نهـاد ریاسـت  نان نهـاد ریاسـت  همت مرکز امور مشارکت زهمت مرکز امور مشارکت ز  بهبه  جاریجاری

عوامل ملی و مذهبی هر جامعه در میزان گسترش بیماری ایـدز  عوامل ملی و مذهبی هر جامعه در میزان گسترش بیماری ایـدز  ««: : بسیار مفید دانست و گفتبسیار مفید دانست و گفت  های غیردولتی در کنترل بیماری ایدز راهای غیردولتی در کنترل بیماری ایدز را  سازمانسازمان
با آگاهی از وضعیت بومی و فرهنگـی هـر کـشور، در    با آگاهی از وضعیت بومی و فرهنگـی هـر کـشور، در      اند،اند،  نی که از دل جامعه برخاسته نی که از دل جامعه برخاسته نهادهای مدنهادهای مد. . نوع برخورد آنان با این بیماری مؤثرندنوع برخورد آنان با این بیماری مؤثرند  وو

  گیرنـد و گیرنـد و   کـار مـی  کـار مـی    هـای غیردولتـی خـود جمعـی را بـه     هـای غیردولتـی خـود جمعـی را بـه       سـازمان سـازمان . . کننـد کننـد   مبـارزه بـا ایـدز فعالیـت مـی     مبـارزه بـا ایـدز فعالیـت مـی       هـای جهـانی کنتـرل و   هـای جهـانی کنتـرل و     مسیر پیشبرد برنامهمسیر پیشبرد برنامه

های پیـشگیری از ایـدز   های پیـشگیری از ایـدز     و آموزش زنان آنان را با راهو آموزش زنان آنان را با راه  ان با توانمندسازیان با توانمندسازیهای زنهای زن  در این میان سازماندر این میان سازمان. . کنندکنند  ای را جذب می ای را جذب می   های منطقههای منطقه  همکاریهمکاری
تـالش بـرای رفـع    تـالش بـرای رفـع      هـا، بـا  هـا، بـا    همچنـین، ایـن سـازمان   همچنـین، ایـن سـازمان   . . دهنـد دهنـد   آسانی در اختیار داوطلبـان قـرار مـی   آسانی در اختیار داوطلبـان قـرار مـی     این کار را بهاین کار را به   کنند و وسایل الزم برای کنند و وسایل الزم برای  آشنا میآشنا می
 کنند، زیرا در جوامعی کـه خـشونت جنـسی نـسبت بـه زنـان        کنند، زیرا در جوامعی کـه خـشونت جنـسی نـسبت بـه زنـان         اهم میاهم میفرفر  های جنسیتی، عرصه را برای فعالیت زنان برای مبارزه با ایدزهای جنسیتی، عرصه را برای فعالیت زنان برای مبارزه با ایدز  تبعیضتبعیض

  ..«« شوند شوند  از مردان قربانی ایدز میاز مردان قربانی ایدز می  وجود دارد، زنان بیشتروجود دارد، زنان بیشتر

بایـد بـه افـراد جامعـه     بایـد بـه افـراد جامعـه     . . های کنترل بیماری ایـدز اسـت  های کنترل بیماری ایـدز اسـت    از دیگر راهاز دیگر راه» » ازدواج ممنوعازدواج ممنوع  هر نوع رابطه جنسی خارج از چارچوبهر نوع رابطه جنسی خارج از چارچوب««عملی کردن شعار عملی کردن شعار 
خود را بـه رعایـت اصـول اخالقـی ملـزم      خود را بـه رعایـت اصـول اخالقـی ملـزم        که زوج جنسی نسبت به هم وفادار باشند وکه زوج جنسی نسبت به هم وفادار باشند و   زناشویی طوالنی، درصورتی زناشویی طوالنی، درصورتیزندگیزندگی  داد که در یکداد که در یک  تعلیمتعلیم

امـا هرگونـه رابطـه جنـسی خـارج از ایـن چـارچوب ،        امـا هرگونـه رابطـه جنـسی خـارج از ایـن چـارچوب ،        . . جنسی آنها را تهدید نخواهد کردجنسی آنها را تهدید نخواهد کرد  هایهای  کنند، خطر انتقال ویروس ایدز از طریق تماسکنند، خطر انتقال ویروس ایدز از طریق تماس
  ..و پرخطر استو پرخطر است  مشکوکمشکوک

   درباره ایدز درباره ایدزبرخی پرسش ها و پاسخ هابرخی پرسش ها و پاسخ ها

  

  و بیماری ایدز چیست؟و بیماری ایدز چیست؟  آلودگی به ویروس ایدزآلودگی به ویروس ایدز

افـراد  افـراد  . . سال پس از آلودگی با ویروس ایـدز اتفـاق افتـد   سال پس از آلودگی با ویروس ایـدز اتفـاق افتـد   1717تا تا 1010ممکن است بین ممکن است بین   بیماری ایدز مرحله نهایی آلودگی به ویروس ایدز است وبیماری ایدز مرحله نهایی آلودگی به ویروس ایدز است و
..اینـد اینـد ویروس ایدز سال ها بدون داشتن عالمت زندگی می کنند و آلـودگی را منتقـل مـی نم   ویروس ایدز سال ها بدون داشتن عالمت زندگی می کنند و آلـودگی را منتقـل مـی نم     آلوده بهآلوده به سـال پـس از   سـال پـس از   22//55ــ  ــ  33بیمـاران حـدود   بیمـاران حـدود     

  ..تشخیص بیماری ایدز می میرندتشخیص بیماری ایدز می میرند

  ایدز آلوده می شود؟ایدز آلوده می شود؟  چگونه انسان به ویروسچگونه انسان به ویروس
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جنسی بدون استفاده از کاندوم، خون و فرآورده های خونی آلوده، تزریـق بـا   جنسی بدون استفاده از کاندوم، خون و فرآورده های خونی آلوده، تزریـق بـا     ویروس ایدز از طریق منی، ترشحات مهبلی در زنان، تماسویروس ایدز از طریق منی، ترشحات مهبلی در زنان، تماس

..زایمان انتقال می یابدزایمان انتقال می یابد  به نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بالفاصله بعد ازبه نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بالفاصله بعد ازاشتراکی، و مادر آلوده، اشتراکی، و مادر آلوده،   سوزن آلودهسوزن آلوده     

  باعث انتقال آلودگی می شود؟باعث انتقال آلودگی می شود؟  آیا تماس های عادی و معمولیآیا تماس های عادی و معمولی

دست دادن، بغل گرفتن، بوسیدن صورت، غذا خوردن از یک ظرف مشترک، دست دادن، بغل گرفتن، بوسیدن صورت، غذا خوردن از یک ظرف مشترک،   ویروس ایدز از طریق تماس های معمولی و عادی مانندویروس ایدز از طریق تماس های معمولی و عادی مانند. . خیرخیر
  ..گرددگردد  اتوبوس، استفاده از استخر شنای عمومی و توالت عمومی منتقل نمیاتوبوس، استفاده از استخر شنای عمومی و توالت عمومی منتقل نمی  مسافرت در یکمسافرت در یک

های تنفسی، گوارشی و یا از طریق تمـاس هـای معمـولی خـانوادگی و یـا در      های تنفسی، گوارشی و یا از طریق تمـاس هـای معمـولی خـانوادگی و یـا در        آیا ویروس ایدز از راهآیا ویروس ایدز از راه
  و اردوگاه های جمعی کاری و یا تفریحی منتقل می شود؟و اردوگاه های جمعی کاری و یا تفریحی منتقل می شود؟  محیط کار، مدرسهمحیط کار، مدرسه

  ..خیرخیر

  ایدز از طریق تماس جنسی جلوگیری نمود؟ایدز از طریق تماس جنسی جلوگیری نمود؟آلودگی به ویروس آلودگی به ویروس   چگونه می شود ازچگونه می شود از

و اسـتفاده از کانـدوم، از انتقـال عفونـت     و اسـتفاده از کانـدوم، از انتقـال عفونـت     ) ) همـسر همـسر ((زناشویی، داشتن یک شـریک جنـسی   زناشویی، داشتن یک شـریک جنـسی     پرهیز از انحراف جنسی، پای بندی به اصول زندگیپرهیز از انحراف جنسی، پای بندی به اصول زندگی
  ..می کنندمی کنند  جلوگیریجلوگیری

    ؟؟آمیزشی مانند سوزاک و سیفلیس، آلودگی به ویروس ایدز را تسهیل می کندآمیزشی مانند سوزاک و سیفلیس، آلودگی به ویروس ایدز را تسهیل می کند  آیا ابتال به بیماریآیا ابتال به بیماری

  ..به ویروس ایدز می شوندبه ویروس ایدز می شوند  تمام بیماری های مقاربتی سبب افزایش خطر آلودگیتمام بیماری های مقاربتی سبب افزایش خطر آلودگی. . بلهبله

  ایدز از طریق شیر مادر آلوده امکان دارد؟ایدز از طریق شیر مادر آلوده امکان دارد؟  آیا آلودگی به ویروسآیا آلودگی به ویروس

  ..این طریق کودک را آلوده نمایداین طریق کودک را آلوده نماید  ویروس ایدز در شیر مادر وجود دارد و می تواند ازویروس ایدز در شیر مادر وجود دارد و می تواند از. . بلهبله

  خونی امکان پذیر است؟خونی امکان پذیر است؟خون و فرآورده های خون و فرآورده های   آیا آلودگی از طریقآیا آلودگی از طریق

اما چون امروزه نمونه های خون اهدایی مـورد آزمـایش قـرار مـی     اما چون امروزه نمونه های خون اهدایی مـورد آزمـایش قـرار مـی     . . منتقل می شودمنتقل می شود  ویروس ایدز از راه خون و فرآورده های خونی آلودهویروس ایدز از راه خون و فرآورده های خونی آلوده. . بلهبله
  ..استاست   درصد تقلیل یافته درصد تقلیل یافته55 تا  تا 33خون های آلوده دور ریخته می شوند، خطر سرایت از این راه به خون های آلوده دور ریخته می شوند، خطر سرایت از این راه به   گیرند وگیرند و

  ویروس ایدز می شود؟ویروس ایدز می شود؟  الالآیا تزریق موجب انتقآیا تزریق موجب انتق

سـرنگ و سـر سـوزن هـای آلـوده در معتـادان تزریقـی یکـی از راه هـای انتقـال           سـرنگ و سـر سـوزن هـای آلـوده در معتـادان تزریقـی یکـی از راه هـای انتقـال             اگر سرنگ و سوزن آلوده باشند، استفاده اشتراکی ازاگر سرنگ و سوزن آلوده باشند، استفاده اشتراکی از. . بلهبله
..آلودگی استآلودگی است هـستیم ضـدعفونی شـده ، یـا     هـستیم ضـدعفونی شـده ، یـا       باید به طور مطلق از تزریقات غیر ضروری خودداری کرد و از سـرنگ و سـوزنی کـه مطمـئن    باید به طور مطلق از تزریقات غیر ضروری خودداری کرد و از سـرنگ و سـوزنی کـه مطمـئن      

  .. و سوزن یک بار مصرف استفاده کرد و سوزن یک بار مصرف استفاده کردسرنگسرنگ
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  کردن گوش موجب انتقال آلودگی می شود؟کردن گوش موجب انتقال آلودگی می شود؟  آیا خالکوبی و سوراخآیا خالکوبی و سوراخ

  ..آلوده، سبب انتقال بیماری ایدز می گرددآلوده، سبب انتقال بیماری ایدز می گردد  خالکوبی و سوراخ نمودن گوش به وسیله سوزن و وسایلخالکوبی و سوراخ نمودن گوش به وسیله سوزن و وسایل. . بلهبله

  علیه بیماری ایدز ساخته شده است؟علیه بیماری ایدز ساخته شده است؟  آیا تاکنون واکسنیآیا تاکنون واکسنی

  ..دارددارد   برای ساختن واکسن ادامه برای ساختن واکسن ادامهمتأسفانه خیر، ولی تحقیقاتمتأسفانه خیر، ولی تحقیقات

  ایدز درمان دارد؟ایدز درمان دارد؟  آیا آلودگی و بیماریآیا آلودگی و بیماری

ایـن داروهـا   ایـن داروهـا   . . فقط کمی طول عمر را زیاد می کند و مرگ را به تعویـق مـی انـدازد   فقط کمی طول عمر را زیاد می کند و مرگ را به تعویـق مـی انـدازد     استفاده از داروهای موجوداستفاده از داروهای موجود. . متأسفانه درمان مؤثری نداردمتأسفانه درمان مؤثری ندارد
  ..العاده گران هستند و عوارضی سخت و جدی دارندالعاده گران هستند و عوارضی سخت و جدی دارند  فوقفوق

  آمده است؟آمده است؟  ویروس ایدز از کجاویروس ایدز از کجا

ویـروس در همـه کـشورها    ویـروس در همـه کـشورها    . . این است که باید سعی شـود آلـودگی رخ ندهـد   این است که باید سعی شـود آلـودگی رخ ندهـد     مهممهم. . از هر کجا که آمده باشد فرقی نمی کنداز هر کجا که آمده باشد فرقی نمی کند. . مشخص نیستمشخص نیست
  ..دارددارد  وجودوجود

  در کدام کشور پیدا شد؟در کدام کشور پیدا شد؟  ویروس ایدز اولین بارویروس ایدز اولین بار

 دارد که قبل از این تاریخ هم، بیماری ایـدز در   دارد که قبل از این تاریخ هم، بیماری ایـدز در  شواهدی وجودشواهدی وجود. . آمریکا پیدا شدآمریکا پیدا شد   میالدی در بین هم جنس بازان در میالدی در بین هم جنس بازان در19811981اولین بار در سال اولین بار در سال 
  ..منطقه جهان وجود داشته استمنطقه جهان وجود داشته است  چندچند

  ابتال در زن و مرد مساوی است؟ابتال در زن و مرد مساوی است؟  آیا خطر آلودگی وآیا خطر آلودگی و

  ..دارنددارند  خیر، زنان در معرض خطر بیشتری قرارخیر، زنان در معرض خطر بیشتری قرار

  گیرند؟گیرند؟  آیا کودکان هم ایدز میآیا کودکان هم ایدز می

  ..شود و مرگ و میر آنها نیز زیاد استشود و مرگ و میر آنها نیز زیاد استایدز ایجاد می ایدز ایجاد می   بله، در کودکان آلوده زودتر از بالغین عالئم بیماریبله، در کودکان آلوده زودتر از بالغین عالئم بیماری

    که آلوده به ویروس ایدز است اشکال دارد؟که آلوده به ویروس ایدز است اشکال دارد؟  آیا کار کردن با کسیآیا کار کردن با کسی

  ..ندارندندارند  خیر، همکاران آلوده خطری برای دیگران در محیط کارخیر، همکاران آلوده خطری برای دیگران در محیط کار

  بیماری از همکاران آلوده به ما منتقل نمی شود؟بیماری از همکاران آلوده به ما منتقل نمی شود؟  چرا در محیط کار،چرا در محیط کار،
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  ..و در محیط کار تماسی با خون و ترشحات جنسی وجود نداردو در محیط کار تماسی با خون و ترشحات جنسی وجود ندارد   می افتد می افتدزیرا آلودگی از طریق خون و ترشحات جنسی اتفاقزیرا آلودگی از طریق خون و ترشحات جنسی اتفاق

  گردد؟گردد؟  روزانه در محیط کار با همکاران آلوده، سبب انتقال آلودگی میروزانه در محیط کار با همکاران آلوده، سبب انتقال آلودگی می  آیا تماس نزدیک و دائمآیا تماس نزدیک و دائم

ب انتقال آلودگی ب انتقال آلودگی کنار هم در محیط کار و حتی استفاده از یک لیوان و فنجان سبکنار هم در محیط کار و حتی استفاده از یک لیوان و فنجان سب  استفاده از تلفن مشترک و کارکردن دراستفاده از تلفن مشترک و کارکردن در. . خیر، خطری نداردخیر، خطری ندارد
  ..شودشود  نمینمی

  کار دارند؟کار دارند؟  آیا افراد آلوده اجازهآیا افراد آلوده اجازه

  آلودگی به ویروس ایدز مانعی برای کارکردنآلودگی به ویروس ایدز مانعی برای کارکردن. . اند، می توانند مانند سایرین کار کننداند، می توانند مانند سایرین کار کنند  بله، تا زمانی که قدرت کار دارند و عالمتی نشان ندادهبله، تا زمانی که قدرت کار دارند و عالمتی نشان نداده

  ..کار مشغول باشندکار مشغول باشند  ر دیگران بهر دیگران بهاگر هم عالمتی نشان دادند باید زیر نظر پزشک قرار گیرند و در کنااگر هم عالمتی نشان دادند باید زیر نظر پزشک قرار گیرند و در کنا. . نیستنیست

  اتفاقی در یک کشور خارجی آلوده می شوند؟اتفاقی در یک کشور خارجی آلوده می شوند؟  آیا مسافران به طورآیا مسافران به طور

دست دادن، سرفه، عطسه، بودن در اتوبوس، مترو و استفاده از تلفـن عمـومی   دست دادن، سرفه، عطسه، بودن در اتوبوس، مترو و استفاده از تلفـن عمـومی   . . افتدافتد  خیر، آلودگی از راه تماس جنسی با فرد آلوده اتفاق میخیر، آلودگی از راه تماس جنسی با فرد آلوده اتفاق می
  ..آلودگی نمی شودآلودگی نمی شود  سببسبب

  شود؟شود؟  دامات پزشکی، دندان پزشکی، و آزمایشگاهی منتقل میدامات پزشکی، دندان پزشکی، و آزمایشگاهی منتقل میطریق اقطریق اق  آیا ویروس ایدز ازآیا ویروس ایدز از

احتیاط را نکنند و یا اگر وسایل درمـانی آنهـا آلـوده شـده باشـند و بـدون رعایـت        احتیاط را نکنند و یا اگر وسایل درمـانی آنهـا آلـوده شـده باشـند و بـدون رعایـت          بله، اگر پزشک و یا دندان پزشک آلوده باشند و رعایتبله، اگر پزشک و یا دندان پزشک آلوده باشند و رعایت
  ..مورد استفاده قرار گیرند، آلودگی انتقال می یابدمورد استفاده قرار گیرند، آلودگی انتقال می یابد  ضدعفونیضدعفونی

  

   تبیان تبیان سایت  سایت از پزشکاز پزشک  و پاسخ در مورد ایدزو پاسخ در مورد ایدزپرسش پرسش 

به نظر من، مهـم  به نظر من، مهـم  . . هستم و خانواده ام هم خبر ندارندهستم و خانواده ام هم خبر ندارند  HHIIVV  هستم که مبتال بههستم که مبتال به  سالم، دخترجوانیسالم، دخترجوانی  --
..دنبال دلیل این بیماری بگردیم؛ مهم این است که این بیماری در من به وجـود آمـده  دنبال دلیل این بیماری بگردیم؛ مهم این است که این بیماری در من به وجـود آمـده    نیست کهنیست که   

   می خـورم یعنـی   می خـورم یعنـی  کابوس های فراوانی می بینم و استرس و اضطراب دارم؛ حتی غذا هم به زورکابوس های فراوانی می بینم و استرس و اضطراب دارم؛ حتی غذا هم به زور

من می من می   سال از ابتالیسال از ابتالی44حدود حدود . . هیچ دارویی هم برای این بیماری مصرف نکرده ام هیچ دارویی هم برای این بیماری مصرف نکرده ام . . اشتها ندارم اشتها ندارم 
  مشکل مـن اضـطراب همیـشگی و کـم    مشکل مـن اضـطراب همیـشگی و کـم    . . گذرد و هنوز هیچ عالئمی هم در من پیدا نشده است گذرد و هنوز هیچ عالئمی هم در من پیدا نشده است 

..  خوابی و کم اشتهایی و نا امیدی استخوابی و کم اشتهایی و نا امیدی است .. ..  

  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 
    با سالم،با سالم،

. . مواردی که ذکر کردی در حیطه پزشکی و مربوط به تخصص روان پزشکی اسـت مواردی که ذکر کردی در حیطه پزشکی و مربوط به تخصص روان پزشکی اسـت   تمامتمام. . ردگی استردگی استمشکالتی که مطرح کردی ناشی از افسمشکالتی که مطرح کردی ناشی از افس
مبتال به ایـدز بـودن،   مبتال به ایـدز بـودن،   . . انجام دهدانجام دهد  متخصص روان پزشکی مراجعه کنی تا با انجام مصاحبه و تشخیص ، درمان الزم را برایتمتخصص روان پزشکی مراجعه کنی تا با انجام مصاحبه و تشخیص ، درمان الزم را برایت  الزم است به یکالزم است به یک

  هر کسی در این دنیا مشکالتی دارد که با آن دست بههر کسی در این دنیا مشکالتی دارد که با آن دست به.. هم مثل بقیه دوست دارد  هم مثل بقیه دوست دارد تو راتو را  آخر زندگی نیست و تو هم مثل بقیه بنده خدایی و اوآخر زندگی نیست و تو هم مثل بقیه بنده خدایی و او

انسان در مشکالت و سختی ها و ناکامی ها غرق شود انسان در مشکالت و سختی ها و ناکامی ها غرق شود   گریبان است ، هیچ کس را بدون مشکل نمی یابی و این دنیا اساساً برای این است کهگریبان است ، هیچ کس را بدون مشکل نمی یابی و این دنیا اساساً برای این است که
..و صبر خود را آزمایش کندو صبر خود را آزمایش کند از بیماران سرطانی را می شناسم که مقاوم و صبور و از بیماران سرطانی را می شناسم که مقاوم و صبور و   وگرنه بسیاریوگرنه بسیاری. . آخر دنیا آنجاست که انسان خود را ببازدآخر دنیا آنجاست که انسان خود را ببازد  

بـسیاری از بیمـاران مبـتال    بـسیاری از بیمـاران مبـتال      به مرگ خود فکر کنند به این فکر می کنند که تا زنده اند خوب زندگی کنندبه مرگ خود فکر کنند به این فکر می کنند که تا زنده اند خوب زندگی کنند  شاد زندگی می کنند و به جای اینکهشاد زندگی می کنند و به جای اینکه
بقیه کمتر باشد بایـد  بقیه کمتر باشد بایـد    تند و می دانند که بدون اینکه عمرشان ازتند و می دانند که بدون اینکه عمرشان ازوجودی که روز به روز در حال تحلیل رفتن هسوجودی که روز به روز در حال تحلیل رفتن هس  به ام اس را می شناسم که بابه ام اس را می شناسم که با

..محدود خود حداکثر استفاده را می کنندمحدود خود حداکثر استفاده را می کنند  یک عمر با دست و پای فلج زندگی کنند ، شادند و از توانایی هاییک عمر با دست و پای فلج زندگی کنند ، شادند و از توانایی های ام اس از ایدز بدتر است چـون  ام اس از ایدز بدتر است چـون    
..  مرگی وجود ندارد که او را از شر بیماری نجات دهدمرگی وجود ندارد که او را از شر بیماری نجات دهد  مبتالی به آن می داند کهمبتالی به آن می داند که   همه ما روزی خواهیم مرد بعضی دیرتر و بعضی زودتر ،اماهمه ما روزی خواهیم مرد بعضی دیرتر و بعضی زودتر ،اما  

  .. می کنیم می کنیم""زندگیزندگی""اینش مهم نیست، مهم این است که چگونه اینش مهم نیست، مهم این است که چگونه 

نمی دانم آرایشگر از تیغ نو استفاده کرد یا نه و نمی دانم آرایشگر از تیغ نو استفاده کرد یا نه و . . یک آرایشگاه مراجعه کردمیک آرایشگاه مراجعه کردم  من یک هفته ی پیش بهمن یک هفته ی پیش به  --
ایـدز  ایـدز    ند که آن تیغ آلـوده بـه ویـروس   ند که آن تیغ آلـوده بـه ویـروس   فکر می کنم نکفکر می کنم نک. . محل استفاده ی تیغ بریده شد و خون آمدمحل استفاده ی تیغ بریده شد و خون آمد  البتهالبته
    شود؟شود؟  چند روزی است که روی دست هایم جوش زده؛ نمی دانم به این مسئله مربوط میچند روزی است که روی دست هایم جوش زده؛ نمی دانم به این مسئله مربوط می. . باشدباشد

انتقال این بیماری به وسیله تیغ آلـوده درصـد بـسیار پـایینی در     انتقال این بیماری به وسیله تیغ آلـوده درصـد بـسیار پـایینی در     . . بیماری نداردبیماری ندارد  نگرانی شما بی جهت است و جوش دست ها هیچ ربطی به ایننگرانی شما بی جهت است و جوش دست ها هیچ ربطی به این
و در فاصـله کوتـاهی از آلـوده شـدن بـا      و در فاصـله کوتـاهی از آلـوده شـدن بـا        نی اتفاق می افتد که تیغ آلوده به ویروس ایدز باشد و آلودگی آن محرز باشدنی اتفاق می افتد که تیغ آلوده به ویروس ایدز باشد و آلودگی آن محرز باشددارد و زمادارد و زما  حد هزارمحد هزارم

..یک بیمار با بدن فرد دیگری تماس پیدا کرده باشدیک بیمار با بدن فرد دیگری تماس پیدا کرده باشد . . این ویروس تنها در بدن فرد زنده قابل زندگی است و در هـوای آزاد ازبـین مـی رود   این ویروس تنها در بدن فرد زنده قابل زندگی است و در هـوای آزاد ازبـین مـی رود     
ندارید، نگران نباشید و نیـاز بـه آزمـایش هـم نـدارد؛      ندارید، نگران نباشید و نیـاز بـه آزمـایش هـم نـدارد؛        ی که قبل از شما با تیغ تماس خونی داشته است به ایدزی که قبل از شما با تیغ تماس خونی داشته است به ایدزاگر اطمینان به ابتالی فرداگر اطمینان به ابتالی فرد  شماشما

  ..توانید با مراجعه به هر پزشکی درخواست کنیدتوانید با مراجعه به هر پزشکی درخواست کنید  اگر چه آزمایش ساده ای دارد میاگر چه آزمایش ساده ای دارد می

است از طریق استخرهای عمومی منتقل شود؟ آیا ایدز هم ممکـن اسـت منتقـل    است از طریق استخرهای عمومی منتقل شود؟ آیا ایدز هم ممکـن اسـت منتقـل      بیماری هایی ممکنبیماری هایی ممکن  --
    شود؟شود؟

های پوستی مثل قارچ های سر می باشد که در صورتی که اتفاق بیفتـد بـا درمـان    های پوستی مثل قارچ های سر می باشد که در صورتی که اتفاق بیفتـد بـا درمـان      بیماری هایی که از این طریق منتقل می شوند شامل بیماریبیماری هایی که از این طریق منتقل می شوند شامل بیماری
آن از طـرق خـاص مثـل انتقـال خـون و      آن از طـرق خـاص مثـل انتقـال خـون و        ایـدز و ماننـد  ایـدز و ماننـد  . . برطرف می شود و هیچ نوع بیماری العالجی به این شکل قابل انتقال نیستبرطرف می شود و هیچ نوع بیماری العالجی به این شکل قابل انتقال نیست  های رایجهای رایج
استخر های حتی االمکان کم مراجعه تر اسـتفاده کنیـد و پـس از شـنا حتمـاً از دوش و      استخر های حتی االمکان کم مراجعه تر اسـتفاده کنیـد و پـس از شـنا حتمـاً از دوش و        لذا بدون هیچ گونه نگرانی، ازلذا بدون هیچ گونه نگرانی، از. . تقل می شودتقل می شودجنسی منجنسی من

  ..استفاده کنیداستفاده کنید  شامپوشامپو

  مسواک منتقل می شود؟ اگر لثه خونی شودمسواک منتقل می شود؟ اگر لثه خونی شود   ایدز از طریق ایدز از طریقآیاآیا

.. منتقل شود منتقل شودانتهای روده یا مهبلانتهای روده یا مهبل  یا مخاطاتیا مخاطات) ) خونی خونی ((ایدز ممکن است از طریق زخم ها ایدز ممکن است از طریق زخم ها      
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و حین استفاده موجب خونریزی از آن شود این امکان وجود دارد و در غیـر ایـن   و حین استفاده موجب خونریزی از آن شود این امکان وجود دارد و در غیـر ایـن     اگر کسی مسواک آلوده ای را از بیمار مبتال استفاده کنداگر کسی مسواک آلوده ای را از بیمار مبتال استفاده کند

  ..خیرخیر  صورتصورت

در پاسخ آزمایش ایدز به چه معناست و آیا نیاز به تکرار در پاسخ آزمایش ایدز به چه معناست و آیا نیاز به تکرار   NNOO  RREEAACCTTIIVVEE  لطفا بفرمایید کلمهلطفا بفرمایید کلمه  --
 که آزمایشگاه های معمولی و نه چندان پیشرفته در مورد ایـن آزمـایش    که آزمایشگاه های معمولی و نه چندان پیشرفته در مورد ایـن آزمـایش   به جوابیبه جوابی  آزمایش هست؟ آیاآزمایش هست؟ آیا

  می توان اطمینان کرد؟می توان اطمینان کرد؟  می دهندمی دهند

..این به معنی جواب منفی و سالم بودن فرد استاین به معنی جواب منفی و سالم بودن فرد است مثل سازمان انتقال خون ایـران  مثل سازمان انتقال خون ایـران    بهتر است این آزمایشات مهم را در آزمایشگاه های معتبربهتر است این آزمایشات مهم را در آزمایشگاه های معتبر  
  ..انجام دادانجام داد

   توانند از خدمات رایگان بیمارستان استفاده کنند؟ توانند از خدمات رایگان بیمارستان استفاده کنند؟چگونه میچگونه می  افراد مبتال به ایدزافراد مبتال به ایدز  --

  ..  مراجعه کنند و حتماً الزم است تحت پوشش یکی ار بیمه ها قرار گیرندمراجعه کنند و حتماً الزم است تحت پوشش یکی ار بیمه ها قرار گیرند  این اشخاص می توانند به انجمن امور بیماری های خاصاین اشخاص می توانند به انجمن امور بیماری های خاص

) )  تومان تومان10001000 تایی  تایی 55 بسته  بسته 33((تیغ های اصالح که در بازار به صورت بسته ای تیغ های اصالح که در بازار به صورت بسته ای   می خواستم در موردمی خواستم در مورد  --
آیا این تیغ ها مشکلی بـرای  آیا این تیغ ها مشکلی بـرای  . .  محصول کره عرضه می شوند سوال کنم محصول کره عرضه می شوند سوال کنم غیره  غیره وو  DDOORRCCOO   مارک مارکو باو با

    و کامال بهداشتی هستند؟و کامال بهداشتی هستند؟) ) بیماری هایی از قبیل ایدز یا هپاتیتبیماری هایی از قبیل ایدز یا هپاتیت((وجود نمی آورند؟ وجود نمی آورند؟   سالمتی بهسالمتی به

در محـیط بیـرون از   در محـیط بیـرون از   ) ) سـاعت سـاعت 4848 ( (راه خونی منتقل می شوند ظرف مدت کوتـاهی راه خونی منتقل می شوند ظرف مدت کوتـاهی   به طور کلی ویروس بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت که ازبه طور کلی ویروس بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت که از
وجـود داشـته باشـد و    وجـود داشـته باشـد و      اما به هر حال ممکن است آلودگی هـای دیگـری  اما به هر حال ممکن است آلودگی هـای دیگـری  . . نظر نمی رسد در محصوالت تجاری یافت شوند نظر نمی رسد در محصوالت تجاری یافت شوند   بین می روند و بهبین می روند و به

  ..استفاده با محلول بتادین ضد عفونی کنیداستفاده با محلول بتادین ضد عفونی کنید  ازازمی توانید جهت اطمینان قبل می توانید جهت اطمینان قبل . . تأییدیه بهداشت را نیاز داردتأییدیه بهداشت را نیاز دارد

  شود؟شود؟  تماس زخم با ادرار و مدفوع و بزاق یا ترشحات بینی فرد مبتال منتقل میتماس زخم با ادرار و مدفوع و بزاق یا ترشحات بینی فرد مبتال منتقل می  یقیقآیا ایدز از طرآیا ایدز از طر  --

دیده شده، بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون موردی دیده شده، بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون موردی ... ... بزاق ، عرق ، اشک وبزاق ، عرق ، اشک و  اگر چه ویروس ایدز به مقدار بسیار کم در ترشحاتی مثلاگر چه ویروس ایدز به مقدار بسیار کم در ترشحاتی مثل
  ..با تماس با این ترشحات گزارش نشده استبا تماس با این ترشحات گزارش نشده است  از انتقالاز انتقال

    از طریق ترکیدن جوش با شانه ی سلمانی وارد بدن ما می شود؟از طریق ترکیدن جوش با شانه ی سلمانی وارد بدن ما می شود؟   اچ آی وی اچ آی ویآیا ویروسآیا ویروس  --

خونریزی ناشی از پاره شدن جوش آلوده شود و بالفاصله در تماس با بخـشی از سـر   خونریزی ناشی از پاره شدن جوش آلوده شود و بالفاصله در تماس با بخـشی از سـر     در صورتی که در بیماری که مبتال به ایدز است شانه بادر صورتی که در بیماری که مبتال به ایدز است شانه با
..احتمـال بـسیار پـایین اسـت    احتمـال بـسیار پـایین اسـت      بنابراین، اینبنابراین، این. . دادداددیگری که دچار زخم است تماس پیدا کند ، چنین احتمالی را می توان دیگری که دچار زخم است تماس پیدا کند ، چنین احتمالی را می توان   فردفرد بـر اسـاس یـک    بـر اسـاس یـک      

  ..باید پیدا شود تا انتقال ایدز صورت پذیردباید پیدا شود تا انتقال ایدز صورت پذیرد  قاعده کلی، تماس خونی بین بیمار و گیرندهقاعده کلی، تماس خونی بین بیمار و گیرنده

  چگونه است؟چگونه است؟  آزمایش تست ایدزآزمایش تست ایدز--
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  .. نشان خواهد داد نشان خواهد دادبیماری را چند ماه پس از ورود ویروس به بدنبیماری را چند ماه پس از ورود ویروس به بدن  آزمایش مربوطه یک نمونه برداری ساده خونی است که وجودآزمایش مربوطه یک نمونه برداری ساده خونی است که وجود

راه دیگری می توان از سالم بودن خود در رابطه با ایدز مطمئن شـد؟اگر راهـی   راه دیگری می توان از سالم بودن خود در رابطه با ایدز مطمئن شـد؟اگر راهـی     به جز آزمایش، از چهبه جز آزمایش، از چه  --
    صورت مثبت بودن جواب ازمایش، چه برخوردی با شخص می شود؟صورت مثبت بودن جواب ازمایش، چه برخوردی با شخص می شود؟  نیست درنیست در

  ..رجاع می شودرجاع می شودنمی شود و بیمار به مراکز مربوطه انمی شود و بیمار به مراکز مربوطه ا  برخورد خاصی همبرخورد خاصی هم..خیر هیچ راهی بجز آزمایش وجود ندارد خیر هیچ راهی بجز آزمایش وجود ندارد 

دندانپزشکی کـه بـه او مراجعـه مـی کنـیم رعایـت دسـتورات بـرای         دندانپزشکی کـه بـه او مراجعـه مـی کنـیم رعایـت دسـتورات بـرای           چگونه می توان مطمئن شد کهچگونه می توان مطمئن شد که  --
اگر در این مورد ماده ای را می شناسید که باید با آن لوازم خـود  اگر در این مورد ماده ای را می شناسید که باید با آن لوازم خـود  ((می دهد؟ می دهد؟   جلوگیری از ایدز را انجامجلوگیری از ایدز را انجام

    عفونی کنند ذکر کنیدعفونی کنند ذکر کنید  را ضدرا ضد

زنده نمی ماند و با ضدعفونی کننده های معمولی مثل الکل و بتـادین مـی تـوان آنـرا     زنده نمی ماند و با ضدعفونی کننده های معمولی مثل الکل و بتـادین مـی تـوان آنـرا        بیرون خیلی بیرون خیلیدر مورد انتقال ایدز ، این ویروس در محیطدر مورد انتقال ایدز ، این ویروس در محیط
رعایت شود ریسک چنـین انتقـالی بـه صـفر مـی      رعایت شود ریسک چنـین انتقـالی بـه صـفر مـی        بین برد، بنابراین در صورتی که اقدامات معمول بهداشتی و ضدعفونی توسط دندانپزشکبین برد، بنابراین در صورتی که اقدامات معمول بهداشتی و ضدعفونی توسط دندانپزشک  ازاز

  ..رسدرسد

..ین اخبار درباره این بیماری توضیح دهیدین اخبار درباره این بیماری توضیح دهیدانتقال ایدز و همچنین آخرانتقال ایدز و همچنین آخر  لطفا در مورد راههایلطفا در مورد راههای  --     

بـا  بـا       در مقابلـه  در مقابلـه    بـدن  بـدن    توانـایی  توانـایی    کـاهش  کـاهش    امـر باعـث   امـر باعـث    ایـن ایـن ). ).    ایمنـی  ایمنـی   نقـص نقـص  ( (   بـدن  بـدن    ایمنـی  ایمنـی   دستگاهدستگاه   در در   عمده عمده   ضعف ضعف   وجود آمدن وجود آمدن   از به از به   است است  ایدز عبارتایدز عبارت
..شـود شـود    مـی  مـی    سـرطانی  سـرطانی   هـای هـای    سـلول  سـلول    مثـل  مثـل    غیرطبیعـی  غیرطبیعـی   هـای هـای    سـلول  سـلول    سرکوب سرکوب  ها و تواناییها و توانایی  عفونتعفونت      موجـود در خـون   موجـود در خـون     ایمنـی  ایمنـی   هـای هـای    ایـدز سـلول   ایـدز سـلول    ویـروس ویـروس   

هـا در تولیـد   هـا در تولیـد     سـلول سـلول     ایناین. . سازدسازد  را درگیر میرا درگیر می) )    لنفاوی لنفاوی  هایهای  ، کبد و گره، کبد و گره  ، طحال، طحال  مغز استخوانمغز استخوان((ها ها   در بافتدر بافت   موجود موجود   ایمنی ایمنی  هایهای  و سلولو سلول) ) هاها  لنفوسیتلنفوسیت((
   بـا  بـا    در سیر عفونت در سیر عفونت   که که   است است   ثانویه ثانویه   ایمنی ایمنی   نقص نقص   نوع نوع  دز یکدز یک ای ای   که که   باید گفت باید گفت  مجموعمجموع  دردر. .  دارند دارند  ها نقشها نقش  ها و سرطانها و سرطان   با بیماری با بیماری   مقابله مقابله   برای برای  پادتنپادتن

  ..شودشود   ایدز ایجاد می ایدز ایجاد می  ویروسویروس

   ایدز ایدز     شایع شایع  عالیمعالیم

..ایجاد نکندایجاد نکند     عالمتی عالمتی   هیچ هیچ   است است   ایدز ممکن ایدز ممکن   با ویروس با ویروس   اولیه اولیه  عفونتعفونت     

       شبانه شبانه  ، تعریق، تعریق   توجیه توجیه   بدون بدون   وزن وزن  ، کاهش، کاهش  خستگیخستگی

       و پوستی و پوستی   مکرر تنفسی مکرر تنفسی  هایهای  عفونتعفونت

      تبتب

       بدن بدن   در تمام در تمام   لنفاوی لنفاوی  هایهای   گره گره  ورمورمتت

       در دهان در دهان  زخمزخم
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       طحال طحال   شدن شدن  ؛ بزرگ؛ بزرگ   تناسلی تناسلی   ناحیه ناحیه  تغییراتتغییرات

      اسهالاسهال

  ایدز ایدز      با ویروس با ویروس   عفونت عفونت  عللعلل

    بعـضی بعـضی   هـا و هـا و   تت عفونـ  عفونـ    به به   بدن بدن   مقاومت مقاومت   کاهش کاهش  سازد و باعثسازد و باعث  ، آنها را نابود می، آنها را نابود می   کرده کرده  حملهحمله     ایمنی ایمنی   دستگاه دستگاه  هایهای   سلول سلول   به به   ـ که ـ که   رترو ویروس رترو ویروس  نوعینوعی  ـ ـ 
..شودشود  ها میها می  از سرطاناز سرطان     

    عوامل تشدید کننده بیماریعوامل تشدید کننده بیماری

    ::   با افراد آلوده با افراد آلوده   جنسی جنسی  تماستماس

هر گونه ارتباط از این طریق از راه مهبل ، مقعـد یـا دهـانی امکـان انتقـال ایـن       هر گونه ارتباط از این طریق از راه مهبل ، مقعـد یـا دهـانی امکـان انتقـال ایـن         ویروس ایدز در منی و ترشحات جنسی بیماران وجود دارد وویروس ایدز در منی و ترشحات جنسی بیماران وجود دارد و
ارتبـاط دهـان بـه دهـان و هـر نـوع ارتبـاط        ارتبـاط دهـان بـه دهـان و هـر نـوع ارتبـاط          مقعد بیشتر و شایع تر است اما به صورت ثابت نـشده مقعد بیشتر و شایع تر است اما به صورت ثابت نـشده البته انتقال از راه مهبل یا البته انتقال از راه مهبل یا ..دارددارد  ویروس راویروس را

..مخاطی را نیز عامل انتقال می دانندمخاطی را نیز عامل انتقال می دانند     

     موادمخدر موادمخدر   تزریق تزریق  برایبرای     آلوده آلوده  هایهای   از سوزن از سوزن  استفادهاستفاده

    دهددهد   می می   رخ رخ   ندرت ندرت  حاضر بهحاضر به    در حالدر حال ( (   آلوده آلوده   خونی خونی  هایهای   یا فرآورده یا فرآورده   خون خون  تزریقتزریق

     بـه  بـه   ، یـا ادرار افـراد آلـوده   ، یـا ادرار افـراد آلـوده     ، مـدفوع ، مـدفوع    با خون با خون  آزمایشگاهیآزمایشگاهی    هایهای  ها و تکنسینها و تکنسین   بیمارستان بیمارستان  کارکنانکارکنان    مواجههمواجهه
  .. ایدز ایدز  ویروسویروس

..   است است   در دست در دست  آلودهآلوده   سوزن سوزن   اتفاقی اتفاقی   فرو رفتن فرو رفتن   به به  مربوطمربوط   خطر خطر   بیشترین بیشترین     

  ..شودشود   نمی نمی   بیماری بیماری   انتقال انتقال  باعثباعث     غیرجنسی غیرجنسی   عادی عادی  هایهای   تماس تماس   باشید که باشید که   داشته داشته  توجهتوجه

   مورد انتظار مورد انتظار  قبقبعواعوا

..   است است   معالجه معالجه   حاضر غیرقابل حاضر غیرقابل   در حال در حال   بیماری بیماری  ایناین      بیمـاری  بیمـاری   بـا ایـن  بـا ایـن       در رابطه در رابطه   علمی علمی   نمود و تحقیقات نمود و تحقیقات   داد یا کنترل داد یا کنترل   تخفیف تخفیف  توانتوان   را می را می   عالیم عالیم  البتهالبته  
     ایـدز بـه   ایـدز بـه     کـه  کـه   زمـانی زمـانی . .  ندهد ندهد   خود را نشان خود را نشان   ویروس ویروس   به به   آلودگی آلودگی   آزمون آزمون   شدن شدن  مثبتمثبت   از از  ها پسها پس   تا سال تا سال   است است  ایدز ممکنایدز ممکن. .  دارند دارند   ادامه ادامه   آن آن  و درمانو درمان
    ..   متغیراست متغیراست   بقا مدت بقا مدت   دهد، میانگین دهد، میانگین   آشکار خود را نشان آشکار خود را نشان  صورتصورت

       احتمالی احتمالی  عوارضعوارض
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       بدن بدن   مختلف مختلف  هایهای   در دستگاه در دستگاه   جدی جدی  عفونتعفونت

      سرطانسرطان

      مرگمرگ

      درماندرمان

را را      تشخیص تشخیص  توانتوان  میمی) )  نشود نشود   مثبت مثبت   آلودگی آلودگی   از شروع از شروع   پس پس  اهاه م م66 تا  تا    حتی حتی   است است  ممکنممکن((ایدز ایدز      ضد ویروس ضد ویروس   پادتن پادتن   و آزمون و آزمون   خون خون   آزمایش آزمایش  با انجامبا انجام
     سـل  سـل   هـا مثـل  هـا مثـل     و سایر عفونت و سایر عفونت   آمیزشی آمیزشی  هایهای  وجود سایر بیماریوجود سایر بیماری  شود بایدشود باید   می می   داده داده   ایدز تشخیص ایدز تشخیص   ویروس ویروس   به به   آلودگی آلودگی   که که  در بیمارانیدر بیمارانی. . تأیید نمودتأیید نمود

..گیردگیرد   قرار قرار  نیز مورد بررسینیز مورد بررسی     

.. شـود  شـود    انجـام  انجـام    یـا مـشاوره   یـا مـشاوره    درمـانی درمـانی    باید روان باید روان   مرگ مرگ   و احتمال و احتمال   بیماری بیماری   این این  بهبه   از ابتال از ابتال  یی ناش ناش   و افسردگی و افسردگی   با اضطراب با اضطراب   مقابله مقابله  برایبرای  بـروز   بـروز    در صـورت در صـورت   
.. باشد باشد   وجود داشته وجود داشته  شدنشدن     بستری بستری   نیاز به نیاز به   است است  ، ممکن، ممکن  عوارضعوارض      بـه  بـه    دسـتیابی  دسـتیابی    بـا هـدف   بـا هـدف    کـه کـه   شوندشوند   می می   تحقیقاتی تحقیقاتی  هایهای   وارد برنامه وارد برنامه   از بیماران از بیماران  بعضیبعضی  
..گیرندگیرند   می می   انجام انجام   یا بیماری یا بیماری  کسنکسن بهتر یا وا بهتر یا وا  هایهای  درماندرمان .. پـذیرد  پـذیرد    انجـام  انجـام   طـور رایگـان  طـور رایگـان     به به   است است   ممکن ممکن  ها، مراقبتها، مراقبت   برنامه برنامه   گونه گونه  در ایندر این        داشـته  داشـته   توجـه توجـه   

    آزمـون آزمـون      بـودن  بـودن    مثبـت  مثبـت   در صـورت در صـورت . .  کنیـد  کنیـد    مراجعـه  مراجعـه    بررسی بررسی   خطر هستید، برای خطر هستید، برای  اگر در معرضاگر در معرض. .   استاست     کننده کننده   کمک کمک   تشخیص زودهنگام تشخیص زودهنگام  باشید کهباشید که
.. رساند رساند   حداقل حداقل   در نوزاد را به در نوزاد را به  عفونتعفونت     احتمال احتمال  توانتوان   می می   مخصوص مخصوص  هایهای  ، با درمان، با درمان   حاملگی حاملگی   هنگام هنگام   ایدز به ایدز به  ویروسویروس     

    داروهاداروها

تجـویز  تجـویز      بیوتیـک بیوتیـک    آنتـی  آنتـی    اسـت  اسـت    از آنهـا ممکـن   از آنهـا ممکـن    ها یا پیـشگیری ها یا پیـشگیری    با عفونت با عفونت   مقابله مقابله  برایبرای. . نیستندنیستند   ایدز مؤثر ایدز مؤثر   عفونت عفونت   حاضر داروها در معالجه حاضر داروها در معالجه  در حالدر حال
..شودشود  بـا   بـا     عفونـت  عفونـت    پروتئـاز در درمـان   پروتئـاز در درمـان     مهارکننـده  مهارکننـده   و نیـز داروهـای  و نیـز داروهـای  ) )   ، زیـدوودین ، زیـدوودین   تابینتابین    ، زالسی، زالسی  ، استاوودین، استاوودین  دیدانوزیندیدانوزین ( (  یی ضد ویروس ضد ویروس  داروهایداروهای  

     بـا تجربـه   بـا تجربـه     پزشـکان  پزشـکان   تجـویز آنهـا بایـد توسـط    تجـویز آنهـا بایـد توسـط    . . اندازنـد اندازنـد    تأخیر تأخیر   را به را به   بیماری بیماری   پیشرفت پیشرفت   است است  گیرند و ممکنگیرند و ممکن   قرار می قرار می  ایدز مورد استفادهایدز مورد استفاده    ویروسویروس
..دادداد     را کـاهش  را کـاهش    حاملـه  حاملـه    مـادران  مـادران    نـوزادان  نـوزادان    بـه  بـه    عفونت عفونت   انتقال انتقال  توانتوان  میمی) )    زیدووین زیدووین  مثلمثل))   داروها داروها  ایناینبا با . .  پذیرد پذیرد  انجامانجام بـا  بـا       در رابطـه  در رابطـه    زیـادی  زیـادی   تحقیقـات تحقیقـات   

    .. هستند هستند   انجام انجام   در دست در دست   آن آن  واکسنواکسن   جدیدتر و جدیدتر و  داروهایداروهای

    به این بیماریبه این بیماری  فعالیت در زمان ابتالفعالیت در زمان ابتال

از از     تواننـد بعـضی  تواننـد بعـضی     مـی  مـی    یـا وجـود عفونـت    یـا وجـود عفونـت      خستگی خستگی   مثل مثل  عالیمیعالیمی. .  دارند دارند   هر فرد بستگی هر فرد بستگی  سالمتسالمت    یتیت وضع وضع  فعالیت در زمان ابتال به این بیماری ها بهفعالیت در زمان ابتال به این بیماری ها به
..فعالیت ها در زمان ابتال به این بیماری ها را محدود کنندفعالیت ها در زمان ابتال به این بیماری ها را محدود کنند .. گیرد گیرد   انجام انجام  ورزشورزش    طور منظمطور منظم  شود به شود به    می می  ، اما توصیه، اما توصیه   است است   مهم مهم  استراحتاستراحت       

       غذایی غذایی  رژیمرژیم

.. هـستند  هـستند    ایـدز شـایع   ایـدز شـایع     مبـتال بـه   مبـتال بـه     در بیمـاران  در بیمـاران    وزن وزن  ، و کـاهش ، و کـاهش   تغییر یافتـه تغییر یافتـه   وسازوساز  ، سوخت، سوخت  سوءجذبسوءجذب. . اشداشد ب ب   و مناسب و مناسب   باید کافی باید کافی  تغذیهتغذیه     از خـوردن از خـوردن   
  ..شودشود     خودداری خودداری   آلوده آلوده   بالقوه بالقوه  ، یا سایر مواد غذایی، یا سایر مواد غذایی  غیرپاستوریزهغیرپاستوریزه  ، شیر، شیر   خام مشکوک به آلودگی خام مشکوک به آلودگی  مرغمرغ  تخمتخم

  میثم شیرزادمیثم شیرزاد  دکتردکتر  مشاوره پزشکی تبیانمشاوره پزشکی تبیان
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  قوق اجتماعیقوق اجتماعیایدز و محرومیت از حایدز و محرومیت از ح
  کننـد و در نتیجـه  کننـد و در نتیجـه    افراد جامعه، فرد آلوده را طرد مـی افراد جامعه، فرد آلوده را طرد مـی . .  شود شود  افراد آلوده به ویروس میافراد آلوده به ویروس می  بدنامی بیماری ایدز باعث پایمال شدن حقوق اجتماعیبدنامی بیماری ایدز باعث پایمال شدن حقوق اجتماعی

بنـابراین  بنـابراین  . . شـود شـود   تـوجهی مـی   تـوجهی مـی     بهداشتی و درمانی نیـز بـی  بهداشتی و درمانی نیـز بـی    به او حتی در مراکز ارائه خدماتبه او حتی در مراکز ارائه خدمات. . ماندماند  های اجتماعی و اشتغال محروم میهای اجتماعی و اشتغال محروم می  او از فعالیتاو از فعالیت
گرایی و گرایی و   همجنسهمجنس  ایدز ارتباط تنگاتنگی با مصرف مواد مخدر،ایدز ارتباط تنگاتنگی با مصرف مواد مخدر،. . بهداشتی است، معضل اجتماعی نیز هستبهداشتی است، معضل اجتماعی نیز هست  ایدز، به همان اندازه که یک مشکلایدز، به همان اندازه که یک مشکل
 و  و عنوان افرادی دردمند، که افـرادی خـاطی  عنوان افرادی دردمند، که افـرادی خـاطی    از جوامع، بیماران نه بهاز جوامع، بیماران نه به  های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی بسیاریهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری  فحشا دارد که، در تضاد با ارزشفحشا دارد که، در تضاد با ارزش

آمیـزی بـا آنهـا مـی     آمیـزی بـا آنهـا مـی       تبعـیض  تبعـیض    اند و رفتاراند و رفتار  همسران و فرزندان چنین اشخاصی نیز در معرض اتهامهمسران و فرزندان چنین اشخاصی نیز در معرض اتهام. . شوندشوند  عمومی محاکمه میعمومی محاکمه می  گناهکار در اذهانگناهکار در اذهان
..اینها همه پیامد ناآگاهی مردم از بیماری ایدز استاینها همه پیامد ناآگاهی مردم از بیماری ایدز است. . شودشود    سـازی مـردم در مـورد     سـازی مـردم در مـورد      با وجود تالش فراوان مراکز بهداشتی و درمانی برای آگاهبا وجود تالش فراوان مراکز بهداشتی و درمانی برای آگاه  

بنـابراین ایـن   بنـابراین ایـن   . . شودشود  های روزمره منتقل نمی های روزمره منتقل نمی   فعالیتفعالیت  ایدز قرنطینه ندارد و از طریقایدز قرنطینه ندارد و از طریق. . ها هنوز وجود داردها هنوز وجود دارد  تفاهمتفاهم  انتقال ایدز، متأسفانه سوءانتقال ایدز، متأسفانه سوء  هایهای  راهراه
..انگیز استانگیز است   کنند بسیار غم کنند بسیار غم  او را در اوج درد و احساس نیاز، طرد میاو را در اوج درد و احساس نیاز، طرد می  که خانواده بیمار مبتال به ایدز،که خانواده بیمار مبتال به ایدز،     

  هـای هـای   در نتیجـه، اطالعـات الزم در زمینـه راه   در نتیجـه، اطالعـات الزم در زمینـه راه   . . کنـد کنـد   سازی بیماری مـی  سازی بیماری مـی    را وادار به مخفی را وادار به مخفی    مبتالیان به ایدز آنها مبتالیان به ایدز آنهابرخوردهای غلط افراد جامعه بابرخوردهای غلط افراد جامعه با

جوان موفق ناگهان تمام حقـوق اجتمـاعی خـود را    جوان موفق ناگهان تمام حقـوق اجتمـاعی خـود را      یکیک. . ایدز بیماری جوانان استایدز بیماری جوانان است. . انتقال و پیشرفت بیماری در اختیار وی قرار نخواهد گرفتانتقال و پیشرفت بیماری در اختیار وی قرار نخواهد گرفت
گریبـانگیر  گریبـانگیر    نتیجه چنین روندی فقر و ناتوانی است کـه نتیجه چنین روندی فقر و ناتوانی است کـه . .  ماند ماند  امرار معاش خود و خانواده محروم میامرار معاش خود و خانواده محروم می  برایبرای دهد و از کسب درآمد  دهد و از کسب درآمد    می می  از دستاز دست

استخدام، مبتالیان به ایدز را از زندگی طبیعـی بـاز داشـته اسـت، از     استخدام، مبتالیان به ایدز را از زندگی طبیعـی بـاز داشـته اسـت، از       دادن شغل و محرومیت از حقدادن شغل و محرومیت از حق  از دست از دست . . شودشود    اش میاش می  او و اعضای خانوادهاو و اعضای خانواده
    ::یر را برای کارکنان در نظر گرفته استیر را برای کارکنان در نظر گرفته استالمللی کار حقوق زالمللی کار حقوق ز  بینبین  این رو، سازماناین رو، سازمان

11 .. HHIIVV  آنها نباید از افراد آزمایشآنها نباید از افراد آزمایش  کارفرمایان پیش از استخدام افراد یا در حین اشتغالکارفرمایان پیش از استخدام افراد یا در حین اشتغال     ..بخواهندبخواهند  

22 .. فـشای  فـشای  اا  نباید مالک استخدام یا اشتغال آنان قرار گیرد و کارکنان مبتال بـه ایـدز موظـف بـه    نباید مالک استخدام یا اشتغال آنان قرار گیرد و کارکنان مبتال بـه ایـدز موظـف بـه      وضعیت افراد از نظر ابتال یا عدم ابتال به ایدزوضعیت افراد از نظر ابتال یا عدم ابتال به ایدز  
HHIIVV  جواب آزمایشجواب آزمایش   ..مثبت خود نیستندمثبت خود نیستند  

  اجتنـاب از اجتنـاب از . . آمیـزی دارنـد  آمیـزی دارنـد    های علوم پزشکی نیز با مبتالیان به ایدز رفتار تبعیض های علوم پزشکی نیز با مبتالیان به ایدز رفتار تبعیض   رشتهرشته  حتی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و متخصصانحتی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و متخصصان

  ..رفتارهاسترفتارهاست  توجهی از جمله اینتوجهی از جمله این  حرمتی و بی حرمتی و بی    مورد، بی  مورد، بی   کردن بیکردن بی  ارائه خدمات، ایزوله ارائه خدمات، ایزوله 

دهد که مراکز درمانی و گروه پزشکی را ملزم بـه پـذیرش افـراد آلـوده بـه      دهد که مراکز درمانی و گروه پزشکی را ملزم بـه پـذیرش افـراد آلـوده بـه        می می    ای خبر ای خبر  یدز وزارت بهداشت از وجود بخشنامهیدز وزارت بهداشت از وجود بخشنامهرئیس اداره ارئیس اداره ا
شاید در این زمینه به قـوانینی احتیـاج   شاید در این زمینه به قـوانینی احتیـاج   . . انداند  فایدهفایده     تنهایی بی تنهایی بی  ها بهها به  نامهنامه  بخش بخش ««: :  گوید گوید  او میاو می. . کندکند  و ارائه خدمات پزشکی به آنها می و ارائه خدمات پزشکی به آنها می   ویروس ایدزویروس ایدز

برخوردهـای  برخوردهـای    کـرات شـاهد  کـرات شـاهد    متأسـفانه بـه  متأسـفانه بـه  . . توانـد مـشکالت را برطـرف کنـد    توانـد مـشکالت را برطـرف کنـد      تنهـایی نمـی   تنهـایی نمـی     تدوین قانون هـم بـه   تدوین قانون هـم بـه      رسد رسد  نظر مینظر می  چند به چند به هرهر. . داریمداریم
  ««..پزشکی همکاران هستیمپزشکی همکاران هستیم  ناشایست با مبتالیان به ایدز یا اجتناب از ارائه خدمات پزشکی و دندانناشایست با مبتالیان به ایدز یا اجتناب از ارائه خدمات پزشکی و دندان

  گاه این کودکانگاه این کودکان. .  ماند ماند  ر آلوده متولد شده، از حمایت والدین و اجتماع محروم میر آلوده متولد شده، از حمایت والدین و اجتماع محروم میاز ماداز ماد  کودکی کهکودکی که. . انداند  ترین قربانیان ایدز کودکانترین قربانیان ایدز کودکان  اما مظلوم اما مظلوم 

برخورداری از حق آموزش و تحـصیل در مراکـز   برخورداری از حق آموزش و تحـصیل در مراکـز   . . دارنددارند  هایی نظیر مراقبت از والدین بیمار و کسب درآمد برای خانواده را برعهدههایی نظیر مراقبت از والدین بیمار و کسب درآمد برای خانواده را برعهده  مسئولیتمسئولیت
بشر، محروم بشر، محروم   برطبق اعالمیه حقوقبرطبق اعالمیه حقوق. . انداند   بسیاری از کشورها از آن محروم بسیاری از کشورها از آن محرومشود که درشود که در  بیمار محسوب میبیمار محسوب می  عمومی از جمله نیازهای اولیه کودکانعمومی از جمله نیازهای اولیه کودکان

  ..به حقوق اولیه بشر استبه حقوق اولیه بشر است   علت ابتالی وی به بیماری ایدز تجاوز علت ابتالی وی به بیماری ایدز تجاوز  کردن یک کودک از آموزش و تحصیل بهکردن یک کودک از آموزش و تحصیل به

وب آسیا مبتال به ایدز وب آسیا مبتال به ایدز پنج میلیون کودک در هشت کشور جنپنج میلیون کودک در هشت کشور جن««: : اعالم کرده استاعالم کرده است  ای یونیسف در جنوب آسیا،ای یونیسف در جنوب آسیا،  دکتر صادق راشد، مدیر منطقه دکتر صادق راشد، مدیر منطقه 
جانبه بـا ایـن   جانبه بـا ایـن     با کمک هم به جنگ همه با کمک هم به جنگ همه   خواند تاخواند تا  وی رهبران مذهبی سرشناس پنج دین بزرگ الهی را فرا می وی رهبران مذهبی سرشناس پنج دین بزرگ الهی را فرا می » » ..آنکه بدانند چراآنکه بدانند چرا  هستند بدونهستند بدون
  ..سوز بروندسوز بروند  بحران خانمانبحران خانمان
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  اهدای خون سالم، اهدای زندگیاهدای خون سالم، اهدای زندگی

    

  سخن اولسخن اول
و توزیع خون و فرآورده های سالم ، و انجام امور آموزشی، پژوهشی و و توزیع خون و فرآورده های سالم ، و انجام امور آموزشی، پژوهشی و  برای تهیه  برای تهیه 13531353سازمان انتقال خون ایران از سال سازمان انتقال خون ایران از سال 

  ..کاربردی در زمینه انتقال خون به طور رسمی آغاز به کار کرده استکاربردی در زمینه انتقال خون به طور رسمی آغاز به کار کرده است

مهمترین هدف انتقال خون در ایران تأمین خون و فرآورده های سالم آن با بهتـرین کیفیـت اسـتاندارد مطـابق بـا مـوازین        مهمترین هدف انتقال خون در ایران تأمین خون و فرآورده های سالم آن با بهتـرین کیفیـت اسـتاندارد مطـابق بـا مـوازین        
  .. بیماران و نیازمندان و همچنین ترویج طب انتقال خون است بیماران و نیازمندان و همچنین ترویج طب انتقال خون استتعیین شده بین المللی برایتعیین شده بین المللی برای

  ::اهداف این سازمان به شرح ذیل می باشداهداف این سازمان به شرح ذیل می باشد
   مشارکت در مراقبت از بیماران مشارکت در مراقبت از بیماران--

   تأمین خون سالم و کافی تأمین خون سالم و کافی--

   بسیج اهدا کنندگان داوطلب  بسیج اهدا کنندگان داوطلب --

   همکاری با بیمارستان ها در حل مشکالت انتقال خون  همکاری با بیمارستان ها در حل مشکالت انتقال خون --

  ……ن ون و گسترش شبکه پایگاههای انتقال خو گسترش شبکه پایگاههای انتقال خو--

جمع آوری و توزیع خون و فرآورده های آن از طریق مراکـز اهـدا خـون در سراسـر     جمع آوری و توزیع خون و فرآورده های آن از طریق مراکـز اهـدا خـون در سراسـر     : : خدمات سازمان انتقال خون شامل   خدمات سازمان انتقال خون شامل   
  ..این سازمان تنها مرکز ارائه دهنده خون و فرآورده های خونی به بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی استاین سازمان تنها مرکز ارائه دهنده خون و فرآورده های خونی به بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی است. . کشور استکشور است

  انتقال خون چیست؟انتقال خون چیست؟
  ..انتقال خون در پزشکی جنبه حیاتی دارد و در موارد خاص توسط پزشک معالج تجویز می گرددانتقال خون در پزشکی جنبه حیاتی دارد و در موارد خاص توسط پزشک معالج تجویز می گردد

خون به اجزاء متفاوتی قابل تجزیه است که ممکن است به تنهایی یا به طـور کامـل در شـرایط مختلفـی بـه بیمـاران تزریـق         خون به اجزاء متفاوتی قابل تجزیه است که ممکن است به تنهایی یا به طـور کامـل در شـرایط مختلفـی بـه بیمـاران تزریـق         
  ::اجزاء خون به طور عمده عبارت اند ازاجزاء خون به طور عمده عبارت اند از. . گرددگردد

بـرای بیمـاری هـای خـونریزی دهنـده، هنگـامی کـه        بـرای بیمـاری هـای خـونریزی دهنـده، هنگـامی کـه        ( ( ، پالکـت هـا   ، پالکـت هـا   ) ) برای کم خونی ها یا خـونریزی هـا  برای کم خونی ها یا خـونریزی هـا  ( ( ول های قرمز   ول های قرمز   گلبگلب
  ).).که برای تأمین پروتئین های خون به کار می رودکه برای تأمین پروتئین های خون به کار می رود( ( و پالسما و پالسما   ) ) شمارش پالکتی کاهش یافته استشمارش پالکتی کاهش یافته است

  فواید اهدای خون چیست؟فواید اهدای خون چیست؟
مهمترین فایده اهدای خون ، نجات زندگی و کسب رضایت الهی و از فواید دیگر آن آگاهی از سالمت جسمانی مـی باشـد     مهمترین فایده اهدای خون ، نجات زندگی و کسب رضایت الهی و از فواید دیگر آن آگاهی از سالمت جسمانی مـی باشـد     

  ::که از طریق کنترل های زیر انجام می پذیردکه از طریق کنترل های زیر انجام می پذیرد

   ضربان قلب  ضربان قلب 11

   فشار خون  فشار خون 22

   دمای بدن دمای بدن33
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  .. تشخیص کم خونی و نوع گروه خونی تشخیص کم خونی و نوع گروه خونی44

  آیا انتقال خون ایمن است؟آیا انتقال خون ایمن است؟
در ایران کلیه اهداء کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی اهداء کنندگان و دریافت کننـدگان  در ایران کلیه اهداء کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی اهداء کنندگان و دریافت کننـدگان  سازمان انتقال خون     سازمان انتقال خون     

تمامی خون های اهداء شده ، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سالمت تحت آزمایشات ذیل قـرار   تمامی خون های اهداء شده ، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سالمت تحت آزمایشات ذیل قـرار   . . تأمین گردد تأمین گردد 
  ::می گیردمی گیرد

11--HHIIVV   ))ایدزایدز( (     

    BB هپاتیت هپاتیت--22

    CC هپاتیت هپاتیت--33

   سیفلیس سیفلیس--44

   گروه بندی خون  گروه بندی خون --55

این سؤاالت این سؤاالت . . هنگام اهداء خون ، اهداء کننده باید به سؤاالتی که در مورد وضعیت سالمت وی پرسیده می شود پاسخ دهد    هنگام اهداء خون ، اهداء کننده باید به سؤاالتی که در مورد وضعیت سالمت وی پرسیده می شود پاسخ دهد    
  ..برای تشخیص و بررسی اهداء کنندگان پر خطر طرح شده استبرای تشخیص و بررسی اهداء کنندگان پر خطر طرح شده است

  ::برخی شرایط اهداء خونبرخی شرایط اهداء خون
   سال سال6565 سال و حداکثر سن  سال و حداکثر سن 1717 حداقل سن  حداقل سن --

   کیلوگرم کیلوگرم5050 حداقل وزن  حداقل وزن --

بـار تجـاوز   بـار تجـاوز     44 هفته یک بار است؛ مشروط بر این که تعداد دفعات اهداء در طـول یـک سـال از     هفته یک بار است؛ مشروط بر این که تعداد دفعات اهداء در طـول یـک سـال از    88 فواصل اهداء خون هر      فواصل اهداء خون هر     --
  ..ننمایدننماید

  .. عدم کم خونی که با انجام آزمایش مشخص می شود عدم کم خونی که با انجام آزمایش مشخص می شود--

  :: در صورت وجود سابقه موارد زیر در فرد اهداء کننده ، حتماً پزشک انتقال خون باید در جریان امر قرار بگیرد در صورت وجود سابقه موارد زیر در فرد اهداء کننده ، حتماً پزشک انتقال خون باید در جریان امر قرار بگیرد--

  مصرف برخی داروهامصرف برخی داروها  11

  ......آلرژی های مهم مانند آسم، تب یونجه و آلرژی های مهم مانند آسم، تب یونجه و   22

  فشارخون باالفشارخون باال  33

  دیابتدیابت  44

  ماری های قلبی، ریوی، کلیوی و کبدیماری های قلبی، ریوی، کلیوی و کبدیبیبی  55
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  اهدای اتولوگ چیست؟اهدای اتولوگ چیست؟
روشی است که در آن بیمار خون خود را اهداء می کند و خون تـا زمـانی کـه وی بـه آن احتیـاج دارد در شـرایط مناسـبی            روشی است که در آن بیمار خون خود را اهداء می کند و خون تـا زمـانی کـه وی بـه آن احتیـاج دارد در شـرایط مناسـبی            

در ایـن  در ایـن  . . اتولوگ برای بیمارانی که جهت عمل های جراحی اختیاری آماده مـی شـوند، قابـل انجـام اسـت     اتولوگ برای بیمارانی که جهت عمل های جراحی اختیاری آماده مـی شـوند، قابـل انجـام اسـت     . . نگهداری می شود نگهداری می شود 
بیمارانی کـه از خـون خـود اسـتفاده مـی      بیمارانی کـه از خـون خـود اسـتفاده مـی      . .  باید توسط پزشک معاینه شود تا از سالمت خود اطمینان حاصل نماید  باید توسط پزشک معاینه شود تا از سالمت خود اطمینان حاصل نماید روش بیمار روش بیمار 

به واسطه اجزاء خون ماننـد گلبـول هـای سـفید،     به واسطه اجزاء خون ماننـد گلبـول هـای سـفید،     ( ( خطرات احتمالی خطرات احتمالی . . کنند ایمن ترین خون ممکنه را به خود تزریق می کنند  کنند ایمن ترین خون ممکنه را به خود تزریق می کنند  
  ..شودشودبا تزریق خون اتولوگ حذف می با تزریق خون اتولوگ حذف می ) ) پالکت ها و پروتئین سرم پالکت ها و پروتئین سرم 

  قبل از اهدای خون ، اهداء کنندگان چه کارهایی باید انجام دهند؟قبل از اهدای خون ، اهداء کنندگان چه کارهایی باید انجام دهند؟
قبل از اهـدای خـون یـک غـذای مناسـب بخوریـد و       قبل از اهـدای خـون یـک غـذای مناسـب بخوریـد و       : : اهدای خون تجربه لذت بخشی است ؛ پس باید به خاطر داشته باشید  اهدای خون تجربه لذت بخشی است ؛ پس باید به خاطر داشته باشید  

 قبـل از   قبـل از   سـاعت  سـاعت 4848اگر ممکن است از خوردن آسپرین بـه مـدت   اگر ممکن است از خوردن آسپرین بـه مـدت   . . میزان آب بیشتری نسبت به روزهای گذشته میل کنید    میزان آب بیشتری نسبت به روزهای گذشته میل کنید    
خـوردن دارو از اهـدای خـون جلـوگیری     خـوردن دارو از اهـدای خـون جلـوگیری     . . نام و مقدار داروهای مصرفی خود را به یاد داشته باشـید نام و مقدار داروهای مصرفی خود را به یاد داشته باشـید ..اهداء خودداری فرمائید  اهداء خودداری فرمائید  

  ..نمی کند ولی علت مصرف آن ممکن است از اهدای خون جلوگیری نمایدنمی کند ولی علت مصرف آن ممکن است از اهدای خون جلوگیری نماید

  ::مراحل اهدای خونمراحل اهدای خون
وسایل مورد استفاده ، یکبار مـصرف و  وسایل مورد استفاده ، یکبار مـصرف و  . . الزم داردالزم دارد دقیقه زمان  دقیقه زمان 6060 تا تا4545اهدای خون یک روند ساده و ایمن است و تقریباً     اهدای خون یک روند ساده و ایمن است و تقریباً     

ابتدا فرم ثبت نام توسط بیمار تکمیل می گردد سپس بیمار به چند سؤال در ارتباط با سـالمتی خـود پاسـخ     ابتدا فرم ثبت نام توسط بیمار تکمیل می گردد سپس بیمار به چند سؤال در ارتباط با سـالمتی خـود پاسـخ     . . استریل هستند   استریل هستند   
ص کم ص کم اندازه گیری فشارخون، دمای بدن و نبض به عالوه یک نمونه خون برای تشخیاندازه گیری فشارخون، دمای بدن و نبض به عالوه یک نمونه خون برای تشخی: : می گوید و معاینه بالینی ساده شامل  می گوید و معاینه بالینی ساده شامل  

اهداء کننده روی تخت دراز کشیده و محل خونریزی توسط ماده آنتـی سـپتیک ، ضـدعفونی    اهداء کننده روی تخت دراز کشیده و محل خونریزی توسط ماده آنتـی سـپتیک ، ضـدعفونی    . . خونی از بیمار انجام می شود  خونی از بیمار انجام می شود  
  .. دقیقه خونگیری به عمل می آید دقیقه خونگیری به عمل می آید1010 تا تا66و سپس در عرض و سپس در عرض . . می شودمی شود

  ن و فرآورده های آن در ایران ن و فرآورده های آن در ایران مصرف کنندگان اصلی خومصرف کنندگان اصلی خو
   بیماران تاالسمی  بیماران تاالسمی ––  11

   بیماران مبتال به انواع هموفیلی  بیماران مبتال به انواع هموفیلی ––  22

   بیماران دیالیزی  بیماران دیالیزی ––  33

  ) ) قلب ، کلیه ، مغز استخوان ، و زنان قلب ، کلیه ، مغز استخوان ، و زنان ( (  بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ  بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ ––  44

   مبتالیان به بیماری های خونریزی دهنده  مبتالیان به بیماری های خونریزی دهنده ––  55

  ی از ناسازگاری خون مادر و جنین ی از ناسازگاری خون مادر و جنین  نوزادان مبتال به زردی ناش نوزادان مبتال به زردی ناش––  66

   پیوند اعضاء  پیوند اعضاء ––  77

   سوختگی های شدید  سوختگی های شدید ––  88

   کم خونی های مزمن  کم خونی های مزمن ––  99
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   انواع سرطان ، به خصوص در مرحله شیمی درمانی  انواع سرطان ، به خصوص در مرحله شیمی درمانی ––  1010

  : : دستورالعمل برای اهداء کنندگان بعد از اهدای خون دستورالعمل برای اهداء کنندگان بعد از اهدای خون 
  ) ) بدون الکل بدون الکل . ( . ( وشیدوشید چند ساعت بعد از اهدای خون میزان مایعات بیشتری نسبت به قبل بن چند ساعت بعد از اهدای خون میزان مایعات بیشتری نسبت به قبل بن  --  11

  . .  بعد از اهدای خون غذای سالمی میل کنید بعد از اهدای خون غذای سالمی میل کنید––  22

  . .  برای نیم الی یک ساعت بعد از اهدای خون سیگار نکشید برای نیم الی یک ساعت بعد از اهدای خون سیگار نکشید––  33

  . .  دقیقه باال بگیرید و فشار دهید دقیقه باال بگیرید و فشار دهید55 تا  تا 33خونریزی وجود دارد دست خود را خونریزی وجود دارد دست خود را ) ) بازوبازو( (  اگر در محل اهدای خون خود  اگر در محل اهدای خون خود ––  44

و یـا بـه نحـوی دراز بکـشید     و یـا بـه نحـوی دراز بکـشید     . . ه صورتی بنشینید که سر شما بین زانوهایتان قرار گیریده صورتی بنشینید که سر شما بین زانوهایتان قرار گیرید اگر حالت غش یا گیجی دارید ب  اگر حالت غش یا گیجی دارید ب ––  55
  . . که سر شما پایین تر از بدنتان قرار بگیردکه سر شما پایین تر از بدنتان قرار بگیرد

در هر حال از هرگونه فعالیـت شـدید در ادامـه    در هر حال از هرگونه فعالیـت شـدید در ادامـه    . .  فعالیت های معمول خود را می توانید بعد از نیم ساعت از سر بگیرید   فعالیت های معمول خود را می توانید بعد از نیم ساعت از سر بگیرید  ––  66
  . . روز خودداری کنیدروز خودداری کنید

می توانید با مرکز انتقال خون محل خـود تمـاس بگیریـد و بـا پزشـک یـا       می توانید با مرکز انتقال خون محل خـود تمـاس بگیریـد و بـا پزشـک یـا         عد از اهدای خون حال خوبی نداشتید ، عد از اهدای خون حال خوبی نداشتید ،  اگر ب  اگر ب ––  77
  . . پرستار حاضر در مرکز مشاوره کنیدپرستار حاضر در مرکز مشاوره کنید

 ساعت اول بعد از اهداء ، از کمپرس سرد برای محل  ساعت اول بعد از اهداء ، از کمپرس سرد برای محل 2424 اگر خونمردگی یا خونریزی در زیر پوست مشاهده شد ، در  اگر خونمردگی یا خونریزی در زیر پوست مشاهده شد ، در ––  88
   ساعت اول ، استفاده از کمپرس گرم در رفع عالئم کمک می کند ساعت اول ، استفاده از کمپرس گرم در رفع عالئم کمک می کند2424بعد از بعد از . . مذکور استفاده کنیدمذکور استفاده کنید

  

  آزمایش ایدز قبل از ازدواجآزمایش ایدز قبل از ازدواج

  
بنـابراین  بنـابراین  . .  انـد  انـد   اطـالع اطـالع   ز ناقل بودن خـود بـی  ز ناقل بودن خـود بـی   نفر ا نفر ا99ایدز در جهان، ایدز در جهان،    نفر آلوده به ویروس نفر آلوده به ویروس1010براساس آمارهای جهانی، از هر براساس آمارهای جهانی، از هر 

..جا نیستجا نیست  اجتماعی سازمان بهزیستی مبنی بر اجباری کردن آزمایش ایدز پیش از ازدواج بیاجتماعی سازمان بهزیستی مبنی بر اجباری کردن آزمایش ایدز پیش از ازدواج بی  پیشنهاد معاونتپیشنهاد معاونت امـا از آنجـا   امـا از آنجـا     
. .  نظـر دارنـد   نظـر دارنـد    اجبـاری کـردن ایـن آزمـون اخـتالف     اجبـاری کـردن ایـن آزمـون اخـتالف       که صحبت درباره بیماری ایدز در ایران هنوز تابوست، مسئوالن دربارهکه صحبت درباره بیماری ایدز در ایران هنوز تابوست، مسئوالن درباره

  اند و این کار را فاقد ارزشاند و این کار را فاقد ارزش   شدت با این اقدام مخالفت کرده شدت با این اقدام مخالفت کرده  سازمان انتقال خون بهسازمان انتقال خون به  رت بهداشت، کمیته مبارزه با ایدز ورت بهداشت، کمیته مبارزه با ایدز ووزاوزا

  ..داننددانند  علمی و اجتماعی می علمی و اجتماعی می 

 جای دنیا انجام  جای دنیا انجام   تست قبل از ازدواج ایدز در هیچتست قبل از ازدواج ایدز در هیچ««: : گویدگوید  می می   های وزارت بهداشت،های وزارت بهداشت،  دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریدکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری
آزمـایش  آزمـایش     حدی برسانیم که افراد با سابقه رفتارهـای پرخطـر داوطلبانـه بـرای     حدی برسانیم که افراد با سابقه رفتارهـای پرخطـر داوطلبانـه بـرای      آموزش همگانی را بهآموزش همگانی را به   ما باید سطح ما باید سطح..شودشود  نمینمی

  ««..ایدز مراجعه کنندایدز مراجعه کنند

 کنند و گروهی دیگر بار روانـی تحمیـل    کنند و گروهی دیگر بار روانـی تحمیـل     علت مخالفت خود ذکر میعلت مخالفت خود ذکر می  ها راها را  گروهی از مخالفان هزینه سنگین این قبیل آزمونگروهی از مخالفان هزینه سنگین این قبیل آزمون
از بار روانی این از بار روانی این    داشتن نتایج بتوان داشتن نتایج بتوان   رایگان کردن آزمایش ایدز قبل از ازدواج و محرمانه نگه رایگان کردن آزمایش ایدز قبل از ازدواج و محرمانه نگهشاید باشاید با  امااما. . ها راها را  شده بر زوجشده بر زوج  

..اقدام کاستاقدام کاست     

جداگانه الزم است، زیرا این آزمـون مـوارد مثبـت و منفـی کـاذب      جداگانه الزم است، زیرا این آزمـون مـوارد مثبـت و منفـی کـاذب        گاه برای تشخیص قطعی ایدز، انجام سه نوبت آزمایشگاه برای تشخیص قطعی ایدز، انجام سه نوبت آزمایش
..ا هنگامی که نتیجه آزمون مثبت شود فاصله وجـود دارد ا هنگامی که نتیجه آزمون مثبت شود فاصله وجـود دارد شود تشود ت  ویروس وارد بدن فرد میویروس وارد بدن فرد می  از زمانی کهاز زمانی که. . زیادی داردزیادی دارد ممکـن  ممکـن    
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به این مرحله، مرحله پنجره مـی  به این مرحله، مرحله پنجره مـی  . . شانزده ماه استشانزده ماه است  در موارد نادر، این زمان تا حدوددر موارد نادر، این زمان تا حدود. . است این فاصله شش هفته تا شش ماه باشداست این فاصله شش هفته تا شش ماه باشد

بنـابراین  بنـابراین  . .  شـود  شـود    منفـی مـی   منفـی مـی   طـور کـاذب   طـور کـاذب    کننده است، ولی نتیجه آزمایش او بـه کننده است، ولی نتیجه آزمایش او بـه   آلوده آلوده   در مرحله پنجره، فرد آلوده ودر مرحله پنجره، فرد آلوده و. . گویندگویند  
HHIIVV  یک تست منفی به معنای آلوده نبودن به ویروسیک تست منفی به معنای آلوده نبودن به ویروس  داشتنداشتن در این در این . . بکشدبکشد  این روند ممکن است یک سال طولاین روند ممکن است یک سال طول. . نیستنیست  

  ..بمانندبمانند  ها باید تا زمان مشخص شدن نتیجه قطعی در انتظارها باید تا زمان مشخص شدن نتیجه قطعی در انتظار  صورت خانوادهصورت خانواده

زشی و نیز اعتیـاد بـه مـواد مخـدر بـرای ازدواج      زشی و نیز اعتیـاد بـه مـواد مخـدر بـرای ازدواج      های آمیهای آمی  بیماریبیماری  های تشخیصی برای تاالسمی وهای تشخیصی برای تاالسمی و   حاضر انجام آزمون حاضر انجام آزمون  در حالدر حال
..ها را به دفتر ثبت ازدواج ارائه دهندها را به دفتر ثبت ازدواج ارائه دهند  باید برای ازدواج قانونی نتیجه این آزمایشباید برای ازدواج قانونی نتیجه این آزمایش  های جوانهای جوان  ضروری است و زوجضروری است و زوج اما انجـام  اما انجـام    

انجـام  انجـام  هـا ایـن آزمـون را    هـا ایـن آزمـون را      بـا تقبـل هزینـه   بـا تقبـل هزینـه     توانند داوطلبانـه توانند داوطلبانـه   آزمایش تشخیص ایدز برای ازدواج اجباری نیست و زوجین می آزمایش تشخیص ایدز برای ازدواج اجباری نیست و زوجین می 
  ..دهنددهند

  ))11((تغذیه در مبتالیان به ایدز تغذیه در مبتالیان به ایدز 
    

ولـى اگـر فـردى بـه ایـن      ولـى اگـر فـردى بـه ایـن      . . آنچه در رابطه با بیمارى ایدز بسیار حائز اهمیت می باشد ، جلوگیرى از ابتال به این بیمارى است آنچه در رابطه با بیمارى ایدز بسیار حائز اهمیت می باشد ، جلوگیرى از ابتال به این بیمارى است 
ن بیمارى و سالم ن بیمارى و سالم بیمارى مبتال شد، به دلیل دوره طوالنى بیمارى مهمترین چیز کنار آمدن با این بیمارى، مراقبت از انتقال ای    بیمارى مبتال شد، به دلیل دوره طوالنى بیمارى مهمترین چیز کنار آمدن با این بیمارى، مراقبت از انتقال ای    

افراد مبتال به این بیمارى باید بدانند که اگر مراقبت هاى بهداشـتى، پزشـکى و تغذیـه اى    افراد مبتال به این بیمارى باید بدانند که اگر مراقبت هاى بهداشـتى، پزشـکى و تغذیـه اى    . . زیستى در کنار این بیمارى است  زیستى در کنار این بیمارى است  
را در رابطه با این بیمارى رعایت کنند، مى توانند در کنار سایر اعضاى خانواده خود به زندگى ادامه دهنـد و ارائـه آمـوزش     را در رابطه با این بیمارى رعایت کنند، مى توانند در کنار سایر اعضاى خانواده خود به زندگى ادامه دهنـد و ارائـه آمـوزش     

  . . ا و اعضاى خانواده شان کافى است تا آنها را به یک زندگى سالم رهنمون شودا و اعضاى خانواده شان کافى است تا آنها را به یک زندگى سالم رهنمون شودهاى جزئى به آنههاى جزئى به آنه

از آنجایى که سالمت بافت ها و قدرت مقابله با عوامل بیمارى زا، در بیماران مبتال به ایدز کاهش مى یابد و ارتقاى سیـستم   از آنجایى که سالمت بافت ها و قدرت مقابله با عوامل بیمارى زا، در بیماران مبتال به ایدز کاهش مى یابد و ارتقاى سیـستم   
طح سالمت این افراد شـایان ذکـر بـوده و    طح سالمت این افراد شـایان ذکـر بـوده و    ایمنى بدن بسیار حائز اهمیت است ، تغذیه به عنوان یک اصل مهم در ارتقاى س    ایمنى بدن بسیار حائز اهمیت است ، تغذیه به عنوان یک اصل مهم در ارتقاى س    

  ..باید غذاى مغذى و آب سالم براى آنها فراهم شود، به خصوص وقتى که مسافرت مى کنند یا بیرون غذا مى خورندباید غذاى مغذى و آب سالم براى آنها فراهم شود، به خصوص وقتى که مسافرت مى کنند یا بیرون غذا مى خورند

   اختالالت تغذیه اى در این بیمارى اختالالت تغذیه اى در این بیمارى••
اهش وزن در افراد اهش وزن در افراد عمده ترین علت کعمده ترین علت ک. . استاست    PPEEMM  11انرژى یا انرژى یا ––یکى از عوارض شایع در این بیمارى سوءتغذیه پروتئین یکى از عوارض شایع در این بیمارى سوءتغذیه پروتئین 

این افراد دچار اختالل در حس چشایى هستند و زمانی که این افراد دچار اختالل در حس چشایى هستند و زمانی که . . مبتال به ایدز کاهش دریافت انرژى است نه افزایش مصرف آن مبتال به ایدز کاهش دریافت انرژى است نه افزایش مصرف آن 
از دیگر اختالالت مى تـوان  از دیگر اختالالت مى تـوان  . .  درصد حالت طبیعی تحلیل می یابد، این افراد دچار مرگ خواهند شد درصد حالت طبیعی تحلیل می یابد، این افراد دچار مرگ خواهند شد۵۵۵۵توده عضالنی بدن تا     توده عضالنی بدن تا     

عمده ترین دالیل کاهش وزن شدید در ایـن  عمده ترین دالیل کاهش وزن شدید در ایـن  . . اشاره کرد اشاره کرد   اختالالت تنفسى و بی اشتهایی عصبى اختالالت تنفسى و بی اشتهایی عصبى به تهوع، استفراغ، اسهال،   به تهوع، استفراغ، اسهال،   
  . . کاهش انرژى دریافتى، کاهش فعالیت، کاهش اشتها و نقایص متابولیکىکاهش انرژى دریافتى، کاهش فعالیت، کاهش اشتها و نقایص متابولیکى: : بیماران عبارتند ازبیماران عبارتند از

   انرژى و پروتئین مورد نیاز  انرژى و پروتئین مورد نیاز ••
 و  و ٣/١٣/١ضرب در ضرب در ) )   BBEEEE  ((ر است با انرژى پایه مورد نیاز ر است با انرژى پایه مورد نیاز در افراد مبتال به ایدز انرژى توصیه شده براى نگهدارى وزن برابدر افراد مبتال به ایدز انرژى توصیه شده براى نگهدارى وزن براب

  . . ۵/١۵/١براى افزایش وزن ضرب در براى افزایش وزن ضرب در 

 گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بـدن و بـراى بازسـازى برابـر      گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بـدن و بـراى بازسـازى برابـر     11  --44//11نیاز به پروتئین در این بیماران براى حفظ وزن برابر  نیاز به پروتئین در این بیماران براى حفظ وزن برابر  
نى سلولى بسیار مفید است و بد نیست بدانیم نى سلولى بسیار مفید است و بد نیست بدانیم آرژنین در ایمآرژنین در ایم. . گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن مى باشد گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن مى باشد 22  --  55//11است با   است با   

  ..آسیب مى بیندآسیب مى بیند    PPEEMM در  در اسید فولیکاسید فولیککه مصرف و عملکرد که مصرف و عملکرد 
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  گوشت ها گوشت ها   
هـا بـسیار   هـا بـسیار   در مبحث پروتئین اولین چیزى که به ذهن مى رسد، گوشت ها هستند، بنابراین گوشت بوقلمـون و انـواع مـاهى      در مبحث پروتئین اولین چیزى که به ذهن مى رسد، گوشت ها هستند، بنابراین گوشت بوقلمـون و انـواع مـاهى      

مــاهى غـــذاى بـــسیار ســـالم و ســودمندى اســـت کـــه بایـــد حــداقل دو بـــار در هفتـــه مـــصرف       مــاهى غـــذاى بـــسیار ســـالم و ســودمندى اســـت کـــه بایـــد حــداقل دو بـــار در هفتـــه مـــصرف       . . توصــیه مـــى شـــود توصــیه مـــى شـــود 
                                                                                                                                                                    ..شودشود

  تخم مرغ تخم مرغ   
 یکى از منابع عالى پروتئین بوده که مـصرف آن بـرای بیمـارانی کـه دوره نقاهـت را مـى گذراننـد و ضـعف بـدنی           یکى از منابع عالى پروتئین بوده که مـصرف آن بـرای بیمـارانی کـه دوره نقاهـت را مـى گذراننـد و ضـعف بـدنی          تخم مرغ تخم مرغ 

باید توانایى کبد را در استفاده از تخم مرغ در نظر بگیریم تا میزان کلسترول آن در فرد ایجاد باید توانایى کبد را در استفاده از تخم مرغ در نظر بگیریم تا میزان کلسترول آن در فرد ایجاد . . دارند، بسیار سودمند استدارند، بسیار سودمند است
. .  عدد تخـم مـرغ در هفتـه میـل نکننـد      عدد تخـم مـرغ در هفتـه میـل نکننـد     ٣٣ران دچار ناراحتی کبدی توصیه مى شود که بیشتر از ران دچار ناراحتی کبدی توصیه مى شود که بیشتر از ناراحتى نکند، بنابراین به بیما    ناراحتى نکند، بنابراین به بیما    

زیرا سفیده خام داراى ماده اى زیرا سفیده خام داراى ماده اى ( ( البته این محدودیت براى مصرف زرده یاد شده است و خوردن سفیده اى کامالً پخته شده البته این محدودیت براى مصرف زرده یاد شده است و خوردن سفیده اى کامالً پخته شده 
  . . به هر میزان در هفته مانعى نداردبه هر میزان در هفته مانعى ندارد) ) کندکندبه نام آویدین است که ایجاد تداخل هاى تغذیه اى با ویتامین بیوتین مى به نام آویدین است که ایجاد تداخل هاى تغذیه اى با ویتامین بیوتین مى 

  شیر شیر   
به عنوان یک منبع پروتئینى مناسب و غنی براى جلوگیرى از سوء تغذیه بسیار مفید است ، بنابراین سعی کنید روزانه یـک   به عنوان یک منبع پروتئینى مناسب و غنی براى جلوگیرى از سوء تغذیه بسیار مفید است ، بنابراین سعی کنید روزانه یـک   

  ..لیوان شیر به همراه یک قاشق غذاخورى عسل یا دو عدد خرما میل کنیدلیوان شیر به همراه یک قاشق غذاخورى عسل یا دو عدد خرما میل کنید

  عدس عدس   
عدس پختـه بـه   عدس پختـه بـه   . . ، آهن و کلسیم است، آهن و کلسیم استBBینى است و عالوه بر پروتئین، حاوى ویتامین ینى است و عالوه بر پروتئین، حاوى ویتامین عدس یکى دیگر از منابع عالى پروتئ عدس یکى دیگر از منابع عالى پروتئ 

  ..همراه روغن زیتون غذایى کامل و پر انرژى استهمراه روغن زیتون غذایى کامل و پر انرژى است

   چربى ها  چربى ها ••
دارد که قادر بـه سـاخت آنهـا نمـی     دارد که قادر بـه سـاخت آنهـا نمـی       EEFFAA22بدن انسان نیاز به یک سری اسیدهاى چرب به نام اسیدهاى چرب ضرورى یا     بدن انسان نیاز به یک سری اسیدهاى چرب به نام اسیدهاى چرب ضرورى یا     

این اسیدهاى چرب در روغن هاى مایع مثل روغـن زیتـون، گـردو، روغـن     این اسیدهاى چرب در روغن هاى مایع مثل روغـن زیتـون، گـردو، روغـن     . . یی تامین شوندیی تامین شوندباشد و باید از طریق رژیم غذا  باشد و باید از طریق رژیم غذا  
وجود دارند و درصورتی که وجود دارند و درصورتی که ) ) سویا و انواع ماهى به خصوص ماهى هاى آب هاى سرد مثل قزل آال ، ساردین، سالمون و تونسویا و انواع ماهى به خصوص ماهى هاى آب هاى سرد مثل قزل آال ، ساردین، سالمون و تون

خـتالل در افـراد مبـتال بـه ایـدز      خـتالل در افـراد مبـتال بـه ایـدز      به مقدار کم مصرف شوند، فرد دچار اختالل در اسیدهای چرب ضرورى مى شود که ایـن ا  به مقدار کم مصرف شوند، فرد دچار اختالل در اسیدهای چرب ضرورى مى شود که ایـن ا  
  . . مشاهده مى شودمشاهده مى شود

MMCCTTدر افراد مبتال به ایدز استفاده از چربی هایى به نام در افراد مبتال به ایدز استفاده از چربی هایى به نام  ایـن چربـى هـا در روغـن نارگیـل وجـود       ایـن چربـى هـا در روغـن نارگیـل وجـود       . . بسیار مفید مى باشدبسیار مفید مى باشد  33  
در در . .  باشـد  باشـد این چربى ها نیاز به هضم ندارند و میزان مصرف آنها باید کنترل شدهاین چربى ها نیاز به هضم ندارند و میزان مصرف آنها باید کنترل شده. . دارند و در داروخانه ها فروخته مى شوند دارند و در داروخانه ها فروخته مى شوند 

LLCCTTضمن این نوع چربى، اسیدهای چرب ضرورى ندارد و باید همراه با ضمن این نوع چربى، اسیدهای چرب ضرورى ندارد و باید همراه با  استفاده از روغن ماهى یا اسـید  استفاده از روغن ماهى یا اسـید  . .  مصرف شود مصرف شود44  
  .. التهاب را بیشتر کاهش می دهد التهاب را بیشتر کاهش می دهد۶۶   در مقایسه با امگا در مقایسه با امگا٣٣ عملکرد ایمنى را بهبود می بخشد ، چون امگا  عملکرد ایمنى را بهبود می بخشد ، چون امگا ٣٣امگا امگا هاى چرب هاى چرب 

   مایعات  مایعات ••
، مگر اینکه دچار اسـهال، اسـتفراغ یـا    ، مگر اینکه دچار اسـهال، اسـتفراغ یـا    ) )  لیوان در روز  لیوان در روز 88  --1212( ( در افراد مبتال به ایدز نیاز به مایعات مثل افراد عادى است   در افراد مبتال به ایدز نیاز به مایعات مثل افراد عادى است   

  ..دد درصد افزایش پیدا مى کن درصد افزایش پیدا مى کن١٠١٠ درصد و نیاز به پروتئین  درصد و نیاز به پروتئین ١٣١٣به ازاى هر یک درجه تب، نیاز به انرژى به ازاى هر یک درجه تب، نیاز به انرژى . . تب باشند تب باشند 
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  ))22((تغذیه در مبتالیان به ایدز تغذیه در مبتالیان به ایدز 
    

در ایـن قـسمت در مـورد    در ایـن قـسمت در مـورد    . . در قسمت اول این مطلب در مورد انرژی و پروتئین مورد نیـاز بیمـاران ایـدزی بحـث کـردیم        در قسمت اول این مطلب در مورد انرژی و پروتئین مورد نیـاز بیمـاران ایـدزی بحـث کـردیم        
  ..ویتامین های مورد نیاز این بیماران صحبت خواهیم کردویتامین های مورد نیاز این بیماران صحبت خواهیم کرد

   ویتامین ها  ویتامین ها ••
بنابراین به افراد دچار این بیمارى یاد آور مـی  بنابراین به افراد دچار این بیمارى یاد آور مـی  . . بسیار اهمیت دارندبسیار اهمیت دارنددر افراد مبتال به ایدز، مصرف ویتامین ها و مواد معدنی     در افراد مبتال به ایدز، مصرف ویتامین ها و مواد معدنی     

  . . شویم که از خوردن سبزیجات و میوه های تازه غفلت نکنندشویم که از خوردن سبزیجات و میوه های تازه غفلت نکنند

بـسیار  بـسیار    CC و ویتـامین   و ویتـامین  EE، ویتـامین  ، ویتـامین  ) )   AAپـیش سـاز ویتـامین    پـیش سـاز ویتـامین    ( ( نیاز افراد مبتال به ایدز به آنتى اکسیدان هایى مثل بتا کـاروتن   نیاز افراد مبتال به ایدز به آنتى اکسیدان هایى مثل بتا کـاروتن   
 مصرف یک لیوان آب هویج رنده شده همراه با یک قاشق غذاخورى روغن زیتون و آب لیموى  مصرف یک لیوان آب هویج رنده شده همراه با یک قاشق غذاخورى روغن زیتون و آب لیموى از این رواز این رو. . افزایش می یابدافزایش می یابد

می تواند تا حدودی ویتامین هاى یاد شده را به بدن فـرد برسـاند و سـایرمنابع ایـن ویتـامین هـا       می تواند تا حدودی ویتامین هاى یاد شده را به بدن فـرد برسـاند و سـایرمنابع ایـن ویتـامین هـا       ) ) یک روز در میان  یک روز در میان  ( ( تازه  تازه  
  ::عبارتند از عبارتند از 

  ::بتا کاروتنبتا کاروتن
مـى شـود   مـى شـود     AAدان هاى موجود در طبیعت است که در بدن تبدیل به ویتامین دان هاى موجود در طبیعت است که در بدن تبدیل به ویتامین این آنتى اکسیدان یکى از قوى ترین آنتى اکسی  این آنتى اکسیدان یکى از قوى ترین آنتى اکسی  

همچنین در برگه زردآلو، میوه زردآلو، سـیب زمینـى ، اسـفناج ، طـالبى ، کـدوحلوایى و      همچنین در برگه زردآلو، میوه زردآلو، سـیب زمینـى ، اسـفناج ، طـالبى ، کـدوحلوایى و      . . و در هویج به وفور یافت می شود و در هویج به وفور یافت می شود 
    ..کاهو وگریپ فروت وجود داردکاهو وگریپ فروت وجود دارد

  ):):اسید آسکوربیک اسید آسکوربیک ( (   CCویتامین ویتامین 
این ویتامین که یک از آنتی اکسیدان های می باشد، به مقـدار  این ویتامین که یک از آنتی اکسیدان های می باشد، به مقـدار  . . را کند مى کندرا کند مى کند  HHIIVV11ا ا  گسترش ویروس ایدز ی   گسترش ویروس ایدز ی  CCویتامین  ویتامین  

مثل لیموشیرین ، لیموترش، پرتقال مثل لیموشیرین ، لیموترش، پرتقال ( ( گوجه فرنگى ، جعفرى ، کلم، مرکبات گوجه فرنگى ، جعفرى ، کلم، مرکبات . . زیاد در میوه ها و سبزى هاى تازه وجود داردزیاد در میوه ها و سبزى هاى تازه وجود دارد
این خوردن موادى مثل هندوانه، کلم بروکلى ، گریـپ  این خوردن موادى مثل هندوانه، کلم بروکلى ، گریـپ  بنابربنابر. . منابع بسیار عالى این ویتامین هستندمنابع بسیار عالى این ویتامین هستند... ... ، فلفل دلمه و، فلفل دلمه و))و نارنگی  و نارنگی  

  . . فروت، پرتقال، توت فرنگى ، بامیه، سیب زمینى، کدو، گل کلم و گوجه فرنگى خام را به شما توصیه مى کنمفروت، پرتقال، توت فرنگى ، بامیه، سیب زمینى، کدو، گل کلم و گوجه فرنگى خام را به شما توصیه مى کنم

خرد کردن، پختن، کوبیدن، فریز کردن و انجام سایر فرایندها بر روی میوه ها و سـبزی هـا باعـث کـاهش مقـدار زیـادی         خرد کردن، پختن، کوبیدن، فریز کردن و انجام سایر فرایندها بر روی میوه ها و سـبزی هـا باعـث کـاهش مقـدار زیـادی         
  ..پس سعی کنید تا جایی که ممکن است به طور تازه آنها را مصرف کنیدپس سعی کنید تا جایی که ممکن است به طور تازه آنها را مصرف کنید. .  در آنها می شود در آنها می شودCCویتامین ویتامین 

   : :EEویتامین ویتامین 
ایـن  ایـن  . . این ویتامین با عنوان ویتامین جوانى وضد پیرى و برطرف کننده تنش هاى قبل از قاعدگى در خـانم هـا مـى شناسـیم      این ویتامین با عنوان ویتامین جوانى وضد پیرى و برطرف کننده تنش هاى قبل از قاعدگى در خـانم هـا مـى شناسـیم      

یاز است که در روغن ذرت، روغن سویا، روغـن گنـدم،   یاز است که در روغن ذرت، روغن سویا، روغـن گنـدم،   ویتامین یکى از ضرورى ترین و حیاتى ترین ویتامین هاى مورد ن    ویتامین یکى از ضرورى ترین و حیاتى ترین ویتامین هاى مورد ن    
ولى بـه دلیـل محلـول بـوددن ایـن ویتـامین در       ولى بـه دلیـل محلـول بـوددن ایـن ویتـامین در       . . دانه کنجد و بادام زمینى، تخم آفتابگردان ، گردو و جوانه گندم وجود دارد دانه کنجد و بادام زمینى، تخم آفتابگردان ، گردو و جوانه گندم وجود دارد 

بنابراین در مصرف مکمـل هـاى ایـن ویتـامین بـه      بنابراین در مصرف مکمـل هـاى ایـن ویتـامین بـه      . . چربى ، مصرف بیش از حد آن باعث ایجاد مسمومیت در بدن می شود    چربى ، مصرف بیش از حد آن باعث ایجاد مسمومیت در بدن می شود    
شکل قرص، باید جانب احتیاط را رعایت کرد، اما چون منابع غذایى آن تا آن اندازه خورده نمى شوند که مسمومیت ایجـاد      شکل قرص، باید جانب احتیاط را رعایت کرد، اما چون منابع غذایى آن تا آن اندازه خورده نمى شوند که مسمومیت ایجـاد      

فقط به دلیل اینکه تمام منابع غذایی آن چربى هـا و روغـن هـا مـی باشـند، بایـد از زیـاده روى در        فقط به دلیل اینکه تمام منابع غذایی آن چربى هـا و روغـن هـا مـی باشـند، بایـد از زیـاده روى در        . . کند جاى نگرانى نیست    کند جاى نگرانى نیست    
  ..مصرف آنها پرهیز کردمصرف آنها پرهیز کرد
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   :  : BBویتامین هاى گروه ویتامین هاى گروه 
  . . هم اشتها را زیاد مى کنند و هم توان بدنى را افزایش مى دهندهم اشتها را زیاد مى کنند و هم توان بدنى را افزایش مى دهند  BBویتامین هاى گروه ویتامین هاى گروه 

  ): ): تیامین تیامین  (  ( BB11ویتامین ویتامین 
خوشبختانه در شرقى ها به دلیل مـصرف سـیر و پیـاز    خوشبختانه در شرقى ها به دلیل مـصرف سـیر و پیـاز    . . درگوشت ها، نان، برنج، غالت سبوس دار و حبوبات یافت مى شود  درگوشت ها، نان، برنج، غالت سبوس دار و حبوبات یافت مى شود  

aalliicc))  22 این دو ماده در حالت خام به دلیل داشتن آلیسین این دو ماده در حالت خام به دلیل داشتن آلیسینخام تا حد زیادى این ویتامین تامین مى شود، زیراخام تا حد زیادى این ویتامین تامین مى شود، زیرا iinn)) جذب این  جذب این 
ویتامین را افزایش مى دهند، در مقابل چاى و ماهى خام داراى ترکیبى به نام تیامیناز است که در واقع عامـل تجزیـه کننـده     ویتامین را افزایش مى دهند، در مقابل چاى و ماهى خام داراى ترکیبى به نام تیامیناز است که در واقع عامـل تجزیـه کننـده     

 ویتامین عالوه بر نقش اساسـى   ویتامین عالوه بر نقش اساسـى  ایناین. . تیامین است و مصرف زیاد این مواد غذایی باعث کمبود این ویتامین در بدن می شوند تیامین است و مصرف زیاد این مواد غذایی باعث کمبود این ویتامین در بدن می شوند 
که در سیستم ایمنى به عهده دارد، در حفظ آرامش و برطرف کردن استرس هاى ناشى از مواجهه با بیمارى به شما کمک   که در سیستم ایمنى به عهده دارد، در حفظ آرامش و برطرف کردن استرس هاى ناشى از مواجهه با بیمارى به شما کمک   

بنابراین مصرف مکمل هاى این ویتامین حتی براى افراد سالم یک هفته قبل از انجام فعالیـت هـاى اسـترس زا     بنابراین مصرف مکمل هاى این ویتامین حتی براى افراد سالم یک هفته قبل از انجام فعالیـت هـاى اسـترس زا     . . کردکرد  خواهدخواهد
  ..توصیه مى شودتوصیه مى شود... ... ، امتحان رانندگى و، امتحان رانندگى ومثل زایمان، کنکورمثل زایمان، کنکور

  ):):ریبوفالوین ریبوفالوین ( (   BB22ویتامین ویتامین 
  . . این ویتامین بنا به دالیل عدیده اى نقشى بسیار چشمگیر در حفظ وضعیت مطلوب بدن دارداین ویتامین بنا به دالیل عدیده اى نقشى بسیار چشمگیر در حفظ وضعیت مطلوب بدن دارد

عالئـم  عالئـم  .. را افزایش مى دهد را افزایش مى دهد  BB22داروى دزوکسى روبین هیدروکلراید که برای درمان ایدز مصرف می شود، نیاز به ویتامین  داروى دزوکسى روبین هیدروکلراید که برای درمان ایدز مصرف می شود، نیاز به ویتامین  
CChhee( (  این ویتامین، زخم و شکاف در لب ها و دهان و زبان      این ویتامین، زخم و شکاف در لب ها و دهان و زبان     کمبودکمبود iilloossiiss   ( (--   درماتیت سبوره اى اطراف بینـى و حـشفه    درماتیت سبوره اى اطراف بینـى و حـشفه  ) )

 احـساس   احـساس  -- زخـم قرنیـه   زخـم قرنیـه  -- پر رنـگ شـدن سـطحى قرنیـه     پر رنـگ شـدن سـطحى قرنیـه    -- اشک ریزى اشک ریزى--) ) ناراحتى پوستى شامل پوسته پوسته شدن پوست   ناراحتى پوستى شامل پوسته پوسته شدن پوست   
  . . وجود شن در چشم و در نهایت کم خونى استوجود شن در چشم و در نهایت کم خونى است

اگر رژیـم غـذایى   اگر رژیـم غـذایى   . . جگر و قلوه ، غذاهاى گیاهى ، سبزیجات و لبنیات به خصوص شیرجگر و قلوه ، غذاهاى گیاهى ، سبزیجات و لبنیات به خصوص شیر: : ین عبارتند از ین عبارتند از منابع غذایى این ویتام منابع غذایى این ویتام 
باشد ، سنتز این باشد ، سنتز این ) ) قند شیر قند شیر ( ( و الکتوزو الکتوز) ) چیزى که در میوه ها وسبزى ها به وفور یافت مى شود چیزى که در میوه ها وسبزى ها به وفور یافت مى شود ((که سرشار از نشاسته، فیبر که سرشار از نشاسته، فیبر 

    ). ). قداری از این ویتامین را تولید مى کنند قداری از این ویتامین را تولید مى کنند چون باکترى هاى روده مچون باکترى هاى روده م((ویتامین را در روده افزایش مى دهد ویتامین را در روده افزایش مى دهد 

  ):):پیریدوکسین پیریدوکسین  (  ( BB  ۶۶ویتامین ویتامین 
درگوشت هاى سفید، تن ماهى، جوجه ، ماهى سالمون، ذرت، موز، توت فرنگى ، طـالبى، لوبیـا سـبز، گوجـه فرنگـى، سـیب        درگوشت هاى سفید، تن ماهى، جوجه ، ماهى سالمون، ذرت، موز، توت فرنگى ، طـالبى، لوبیـا سـبز، گوجـه فرنگـى، سـیب        

بع غذایى این ویتامین بـه شـمار   بع غذایى این ویتامین بـه شـمار   به طور کلى اسفناج، موز،سیب زمینى و تن به عنوان بهترین منابه طور کلى اسفناج، موز،سیب زمینى و تن به عنوان بهترین منا. . زمینى و اسفناج وجود دارد زمینى و اسفناج وجود دارد 
  ..داروی ایزونیازید نیاز به این ویتامین را افزایش مى دهد داروی ایزونیازید نیاز به این ویتامین را افزایش مى دهد . . مى آیندمى آیند

  ::  BB1122ویتامین ویتامین 
اگر سن بیمار باال باشد، به دلیل اختالالت گوارشى نیاز به این ویتامین اگر سن بیمار باال باشد، به دلیل اختالالت گوارشى نیاز به این ویتامین . . درجگر، گوشت، ماهى و زرده تخم مرغ وجود دارد درجگر، گوشت، ماهى و زرده تخم مرغ وجود دارد 

  ..بیشتر خواهد بود بیشتر خواهد بود 

  : : اسید فولیک اسید فولیک 
))انرژى انرژى --در سوء تغذیه پروتئین در سوء تغذیه پروتئین که که    PPEEMM  ))    ایـن  ایـن  . .  مصرف و عملکرد آن آسیب مى بیند و نیاز به آن افـزایش مـى یابـد     مصرف و عملکرد آن آسیب مى بیند و نیاز به آن افـزایش مـى یابـد

ایـن ویتـامین در اسـفناج، آب    ایـن ویتـامین در اسـفناج، آب    . . ویتامین به عنوان عاملى که مقاومت بدن را افزایش می دهد، باید مـورد توجـه قـرار گیـرد        ویتامین به عنوان عاملى که مقاومت بدن را افزایش می دهد، باید مـورد توجـه قـرار گیـرد        
  .. لبنیات مثل شیر و پنیر کم چرب وجود دارد لبنیات مثل شیر و پنیر کم چرب وجود داردپرتقال، گوشت ها به خصوص گوشت گوساله، مخمر ، قارچ،پرتقال، گوشت ها به خصوص گوشت گوساله، مخمر ، قارچ،
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  ایدز و تغذیه با شیر مادرایدز و تغذیه با شیر مادر
بـه  بـه    شیردهیشیردهی  زایمان یا دورانزایمان یا دوران  ، حین، حین  بارداریبارداری  ، در طی دوران، در طی دوران  ایدزایدز  متولد شده از مادران مبتال بهمتولد شده از مادران مبتال به  تقریباً یک سوم بچه هایتقریباً یک سوم بچه های
 سال مبتال به ایدز تشخیص داده شدند کـه   سال مبتال به ایدز تشخیص داده شدند کـه  1515هزار بچه ی زیر هزار بچه ی زیر   ، تعداد هشتصد، تعداد هشتصد20012001در سال در سال . . این بیماری مبتال شده انداین بیماری مبتال شده اند
مبتال به مبتال به    درصد از بچه های متولد شده از مادران درصد از بچه های متولد شده از مادران3535 تا  تا 1515حدود حدود . . شان مبتال شده بودندشان مبتال شده بودندطریق مادرطریق مادر  حدود نود درصد آنها ازحدود نود درصد آنها از

  ..مبتال شده بودندمبتال شده بودند   درصد در طی شیردهی درصد در طی شیردهی1515ایدز، طی بارداری یا حین زایمان آلوده شده و حدود ایدز، طی بارداری یا حین زایمان آلوده شده و حدود 

HHIIVV  عواملی که احتمال انتقالعواملی که احتمال انتقال   (( ((  ایدزایدز  ویروسویروس     ::  را در دوران شیردهی کاهش می دهد ، شامل موارد زیر استرا در دوران شیردهی کاهش می دهد ، شامل موارد زیر است  

  دوره ی کوتاه تر تغذیه با شیر مادردوره ی کوتاه تر تغذیه با شیر مادر  ..11

  دیـده دیـده . .  به عفونت بیشتری مـی باشـد   به عفونت بیشتری مـی باشـد  ، شیر خورده اند احتمال ابتال، شیر خورده اند احتمال ابتال  ایدزایدز  تری از مادر مبتال بهتری از مادر مبتال به  در بچه هایی که مدت طوالنیدر بچه هایی که مدت طوالنی

سوم کودکانی است کـه بـرای دو   سوم کودکانی است کـه بـرای دو     شده احتمال ابتال به این بیماری در کودکانی که مدت شش ماه شیر مادر خورده اند، یکشده احتمال ابتال به این بیماری در کودکانی که مدت شش ماه شیر مادر خورده اند، یک
  ..سال با شیر مادر تغذیه شده اندسال با شیر مادر تغذیه شده اند

22 ..     تغذیه ی انحصاری با شیر مادر در ماه های اولتغذیه ی انحصاری با شیر مادر در ماه های اول  

HHIIVV  ه مادران مبتال بهه مادران مبتال بهشیر مادر، به ویژشیر مادر، به ویژ  عوامل ایمنی بخش موجود درعوامل ایمنی بخش موجود در مقاومت بدن در برابر ایـن عفونـت   مقاومت بدن در برابر ایـن عفونـت     ، باعث افزایش، باعث افزایش  
احتمال ابتال بـه عفونـت در کودکـانی کـه بـه مـدت سـه مـاه تغذیـه ی          احتمال ابتال بـه عفونـت در کودکـانی کـه بـه مـدت سـه مـاه تغذیـه ی            یک مطالعه در جنوب آفریقا نشان داد کهیک مطالعه در جنوب آفریقا نشان داد که. . می شودمی شود

  ..اند کمتر استاند کمتر است  استفاده کردهاستفاده کرده... ... اشته اند نسبت به کودکانی که از سایر مواد مثل آب ، آب میوه و اشته اند نسبت به کودکانی که از سایر مواد مثل آب ، آب میوه و دد  انحصاری با شیر مادرانحصاری با شیر مادر

33 ..   جلوگیری و درمان مشکالت پستانجلوگیری و درمان مشکالت پستان  

..می شودمی شود  HHIIVV  پستان و سایر مشکالت پستانی باعث افزایش احتمال انتقالپستان و سایر مشکالت پستانی باعث افزایش احتمال انتقال  التهاب پستان، زخم نوکالتهاب پستان، زخم نوک     

44 ..   در طول شیردهیدر طول شیردهی  HHIIVV  پیشگیری از ابتال به عفونتپیشگیری از ابتال به عفونت  

HHIIVV  شیردهی باعث افزایش احتمالشیردهی باعث افزایش احتمال  ابتال به عفونت در طیابتال به عفونت در طی   ..می شودمی شود  

  درمان سریع زخم و برفک دهان بچهدرمان سریع زخم و برفک دهان بچه  ..55

  ..ت تر ویروس به بدن او می شودت تر ویروس به بدن او می شودباعث انتقال راحباعث انتقال راح  کودککودک  زخم دهانزخم دهان

  توصیه های سازمان بهداشت جهانی و صندوق حمایت از کودکـان سـازمان ملـل متحـد    توصیه های سازمان بهداشت جهانی و صندوق حمایت از کودکـان سـازمان ملـل متحـد    

((UUNNIICCEEFF))  در رابطه با تغذیه با شیر مادردر رابطه با تغذیه با شیر مادر  ::  

11.. 66  تاتا  نیستند و یا افرادی که وضعیت ابتال به بیماری در آنها ناشناخته است، باید کودک رانیستند و یا افرادی که وضعیت ابتال به بیماری در آنها ناشناخته است، باید کودک را  زنانی که به ایدز مبتالزنانی که به ایدز مبتال     بابا  ماهماه  

مناسب را شروع کنند که ایـن  مناسب را شروع کنند که ایـن    تغذیه تکمیلیتغذیه تکمیلی   ماهگی ماهگی44--66شیر خودشان تغذیه کنند و همچنان که شیردهی ادامه دارد، در شیر خودشان تغذیه کنند و همچنان که شیردهی ادامه دارد، در 
  ..یابدیابد   بیشتر باید ادامه بیشتر باید ادامه سالگی یا سالگی یا22روند تا روند تا 

22 .. خطرات و مزایای روش های تغذیه ی کودک، نیاز به مشاوره دارنـد و الزم اسـت   خطرات و مزایای روش های تغذیه ی کودک، نیاز به مشاوره دارنـد و الزم اسـت     در زمینهدر زمینه  HHIIVV  همه مادران مبتال بههمه مادران مبتال به  
  ..ت گردندت گردندروش مناسب راهنمایی شوند و بعد از اتخاذ تصمیم حمایروش مناسب راهنمایی شوند و بعد از اتخاذ تصمیم حمای  برای انتخاببرای انتخاب
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33.. منحصراً با شیر منحصراً با شیر   جانشین های شیر مادر، قابل قبول، عملی و قابل تداوم باشد، الزم است کودک در ماه اولجانشین های شیر مادر، قابل قبول، عملی و قابل تداوم باشد، الزم است کودک در ماه اول  زمانی که استفاده اززمانی که استفاده از  

  ..  مادر تغذیه شودمادر تغذیه شود

44 .. HHIIVV  در مورد مادران مبتال بهدر مورد مادران مبتال به   شـیر خودشـان تغذیـه مـی کننـد، بایـد از روش صـحیح شـیرهی جهـت          شـیر خودشـان تغذیـه مـی کننـد، بایـد از روش صـحیح شـیرهی جهـت          با با   که کودک راکه کودک را  
  مانند زخم نوک پستان، التهاب پستان و غیـره اطمینـان پیـدا کـرد و در صـورت بـروز ایـن       مانند زخم نوک پستان، التهاب پستان و غیـره اطمینـان پیـدا کـرد و در صـورت بـروز ایـن         جلوگیری از مشکالت پستانجلوگیری از مشکالت پستان

  ..مشکالت باید به سرعت درمان انجام شودمشکالت باید به سرعت درمان انجام شود

55 .. HHIIVV  انتقالانتقال  برای به حداقل رساندنبرای به حداقل رساندن     د شرایط محلی، موقعیت شخصی فـرد و خطـرات  د شرایط محلی، موقعیت شخصی فـرد و خطـرات  از طریق تغذیه با شیر مادر، بایاز طریق تغذیه با شیر مادر، بای  

  ..شودشود  همراه با تغذیه ی مصنوعی شامل سایر عفونت ها، سوء تغذیه در نظر گرفتههمراه با تغذیه ی مصنوعی شامل سایر عفونت ها، سوء تغذیه در نظر گرفته

66 .. HHIIVV  مادران مبتال بهمادران مبتال به   نتـایج  نتـایج    نوزاد را با شیر خودشان تغذیه می کنند باید در زمان از شیرگیری، برای جلـوگیری از نوزاد را با شیر خودشان تغذیه می کنند باید در زمان از شیرگیری، برای جلـوگیری از   کهکه  
..تی پستان ها راهنمایی و حمایت شوندتی پستان ها راهنمایی و حمایت شوندزیان بار تغذیه ای و روانی و حفظ سالمزیان بار تغذیه ای و روانی و حفظ سالم     

77 .. HHIIVV  بهبه  زمانی که مادر مبتالزمانی که مادر مبتال   قطع مـی  قطع مـی    ، کودک را با شیر خود تغذیه نمی کند یا این که مدتی بعد از تولد ، شیردهی را، کودک را با شیر خود تغذیه نمی کند یا این که مدتی بعد از تولد ، شیردهی را  
  ..نیاز به مشاوره داردنیاز به مشاوره دارد   سال اول زندگی سال اول زندگی22کند برای اطمینان از برنامه ی غذایی جایگزینی کافی حداقل در کند برای اطمینان از برنامه ی غذایی جایگزینی کافی حداقل در 

88 ..   به مراقبت های بالینی، حمایت های تغذیه ای و مراکـز مـشاوره ی خـانوادگی دسترسـی داشـته     به مراقبت های بالینی، حمایت های تغذیه ای و مراکـز مـشاوره ی خـانوادگی دسترسـی داشـته       به ایدز بایدبه ایدز بایدزنان مبتال زنان مبتال   

  ..باشندباشند

  اصول کلیدی و راهبرداصول کلیدی و راهبرد

HHIIVV  خطرات عفونتخطرات عفونت   ..استاست  مرگ و میر و بیماری ناشی از عدم تغذیه با شیر مادر مقایسه شدهمرگ و میر و بیماری ناشی از عدم تغذیه با شیر مادر مقایسه شده  با خطراتبا خطرات  

. . مـی کنـد  مـی کنـد    محافظـت محافظـت   عفونـت هـا  عفونـت هـا    ، عفونت های تنفسی و سـایر ، عفونت های تنفسی و سـایر   اسهالاسهال  ازازرا در مقابل مرگ ناشی را در مقابل مرگ ناشی   تغذیه با شیر مادر، نوزادتغذیه با شیر مادر، نوزاد
  ..را هم برآورده می کندرا هم برآورده می کند) ) در ماه اول زندگیدر ماه اول زندگی  ویژهویژهبه به ((تغذیه با شیر مادر عالوه بر نیازهای غذایی، نیازهای روانی نوزاد تغذیه با شیر مادر عالوه بر نیازهای غذایی، نیازهای روانی نوزاد 

HHIIVV  بهبه  بنابراین برای مادران مبتالبنابراین برای مادران مبتال   به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، تصمیم برای دادن شیر مادر یا جانـشین هـای  به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، تصمیم برای دادن شیر مادر یا جانـشین هـای    

HHIIVV  احتمال انتقالاحتمال انتقال  شیر مثل شیر خشک و شیر گاو تغییر یافته دشوار است، در حالی که تغذیه با شیر مادرشیر مثل شیر خشک و شیر گاو تغییر یافته دشوار است، در حالی که تغذیه با شیر مادر   1515ا ا به بچه ربه بچه ر  
ناشی از بیماری های عفونی مثل اسهال و عفونت هـای تنفـسی   ناشی از بیماری های عفونی مثل اسهال و عفونت هـای تنفـسی     مصرف جانشین های شیر، خطراتمصرف جانشین های شیر، خطرات. . درصد افزایش می دهددرصد افزایش می دهد

  تعداد زیادی از مادران در کشورهای در حال توسعه یا نمـی تواننـد  تعداد زیادی از مادران در کشورهای در حال توسعه یا نمـی تواننـد  . .  برابر می کند برابر می کند66کودک کودک   را در طول دو ماه اول زندگیرا در طول دو ماه اول زندگی

  ..ندارندندارند  شده که برای تهیه ی آن الزم است دسترسیشده که برای تهیه ی آن الزم است دسترسیجانشین های شیر را تهیه کنند یا به آب تصفیه جانشین های شیر را تهیه کنند یا به آب تصفیه 

HHIIVV  مادری کـه مبـتال بـه   مادری کـه مبـتال بـه   . . ها، عدم تغذیه با شیر مادر را ننگ می دانندها، عدم تغذیه با شیر مادر را ننگ می دانند  همچنین در خیلی از فرهنگهمچنین در خیلی از فرهنگ   اسـت بـا مـشکالت   اسـت بـا مـشکالت     

از طریق شیر بـه نـوزادش و نیـز    از طریق شیر بـه نـوزادش و نیـز       زنده ماندن خودش، و احتمال انتقال عفونت زنده ماندن خودش، و احتمال انتقال عفونتمثالً در مورد سالمتی ومثالً در مورد سالمتی و. . زیادی روبه رو استزیادی روبه رو است
  ..نوزاد او پیش می آید، نگران استنوزاد او پیش می آید، نگران است  مشکالت سالمتی که در صورت عدم تغذیه با شیر مادر برایمشکالت سالمتی که در صورت عدم تغذیه با شیر مادر برای

  

  !!فائق آمدفائق آمد. . ویوی. . آیآی. . برای اولین بار انسانی بر ویروس اچبرای اولین بار انسانی بر ویروس اچ

  
فائق آمده و سـالمت خـود را مجـدداً بـه دسـت      فائق آمده و سـالمت خـود را مجـدداً بـه دسـت      . . ویوی. . آیآی. . اچاچ  یک مرد جوان اسکاتلندی بدون استفاده از دارو بر ویروسیک مرد جوان اسکاتلندی بدون استفاده از دارو بر ویروس

..آورده استآورده است     
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ن مـرد جـوان   ن مـرد جـوان   خبـری را انتـشار داده انـد مبنـی بـر اینکـه در انگلـستا       خبـری را انتـشار داده انـد مبنـی بـر اینکـه در انگلـستا          رسـانه هـای جمعـی اروپـایی     رسـانه هـای جمعـی اروپـایی    20052005 نوامبر  نوامبر 1414روز یکشنبه روز یکشنبه 

از سـوی  از سـوی    در صورت صحت و تاییـد ایـن خبـر   در صورت صحت و تاییـد ایـن خبـر   . . فائق آمده استفائق آمده است. . ویوی. . آیآی. . استفاده از دارو بر ویروس اچاستفاده از دارو بر ویروس اچ  اسکاتلندی بدوناسکاتلندی بدون
مطالعه سیستم دفاعی بدن وی، درمـانی  مطالعه سیستم دفاعی بدن وی، درمـانی    مراکز علمی، این مورد می تواند روزنه امیدی به روی پزشکان بگشاید تا از طریقمراکز علمی، این مورد می تواند روزنه امیدی به روی پزشکان بگشاید تا از طریق

..آیآی. . ان اچان اچبرای پیروزی بر ویروس و در نتیجه درمبرای پیروزی بر ویروس و در نتیجه درم ..بیابندبیابند. . ویوی       

اندرو سیمپسون مثبت بود، چهارده ماه بعد تست دیگـری  اندرو سیمپسون مثبت بود، چهارده ماه بعد تست دیگـری    آقایآقای. . ویوی. . آیآی. .  جواب آزمایش اچ جواب آزمایش اچ20022002درماه آگوست سال درماه آگوست سال 
  از انجام سه مرتبه دیگر تست اضافی وتکمیلی، از جمله یک تست دی ان آ ، حاال او میاز انجام سه مرتبه دیگر تست اضافی وتکمیلی، از جمله یک تست دی ان آ ، حاال او می  بعدبعد. . بر روی خون او انجام گرفتبر روی خون او انجام گرفت

..وجود ندارد و خوب شده استوجود ندارد و خوب شده است. . ویوی. . آیآی. . خونش ویروس اچخونش ویروس اچدیگر در دیگر در "": : تواند ادعا کندتواند ادعا کند ""    

پیش از پیش از . . بدون معالجه دارویی، سالمت خود را باز یافته استبدون معالجه دارویی، سالمت خود را باز یافته است  اندرو سیمپسون اولین انسانی است که رسماً گزارش شده کهاندرو سیمپسون اولین انسانی است که رسماً گزارش شده که
اسـتفاده  اسـتفاده    ییآمریکایی نیز چنین ادعایی کرده بود ولی او از درمان های دارویی پیشرفته و قـو آمریکایی نیز چنین ادعایی کرده بود ولی او از درمان های دارویی پیشرفته و قـو   او یک ورزشکار سیاه پوستاو یک ورزشکار سیاه پوست

..کرده بودکرده بود     

که برای تحقیقات بیشتر جهـت کمـک بـه جـستجوی راه هـای      که برای تحقیقات بیشتر جهـت کمـک بـه جـستجوی راه هـای        پزشکان معالج آقای سیمپسون ، از او درخواست کرده اندپزشکان معالج آقای سیمپسون ، از او درخواست کرده اند
..با آنان همکاری کندبا آنان همکاری کند   ایدز ایدز––. . ویوی. . آیآی. . درمانی ممکن اچدرمانی ممکن اچ     

. . هر چند اچهر چند اچ. . وب شده اموب شده اممن حیرت زده نیستم از اینکه خمن حیرت زده نیستم از اینکه خ"": : گویدگوید  او میاو می. .  ساله و ساکن لندن می باشد ساله و ساکن لندن می باشد2525اندرو سیمپسون اندرو سیمپسون 
..استاست  وحشتناک و مخرب است و این مسئله احساس بسیار عجیبی به من دادهوحشتناک و مخرب است و این مسئله احساس بسیار عجیبی به من داده   ایدز بسیار ایدز بسیار––. . ویوی. . آیآی ""  

.. ایدز نماید ایدز نماید––. . ویوی. . آیآی. . بیماران و کمک به یافتن درمان اچبیماران و کمک به یافتن درمان اچ  آقای سیمپسون می خواهد وقت خود را وقف حمایت ازآقای سیمپسون می خواهد وقت خود را وقف حمایت از     

  

  کلینک های مثلثی در ایرانکلینک های مثلثی در ایران

  
مصاحبه با دکتر علی ملک زاده، سرپرست کلینیـک مثلثـی مرکـز    مصاحبه با دکتر علی ملک زاده، سرپرست کلینیـک مثلثـی مرکـز      نحوه فعالیت و خدمات دهی کلینک های مثلثی ایران درنحوه فعالیت و خدمات دهی کلینک های مثلثی ایران در

ها و گـروه هـای مختلـف در    ها و گـروه هـای مختلـف در    در بـین قـشر  در بـین قـشر    فعالیت مبارزه با ایدز در کشورهای منطقه فارسـی زبـان،  فعالیت مبارزه با ایدز در کشورهای منطقه فارسـی زبـان،    بهداشت غرب تهرانبهداشت غرب تهران
فعالیت های شناخته شده و ناشناخته، به معرفی کلینک مثلثـی و نحـوه   فعالیت های شناخته شده و ناشناخته، به معرفی کلینک مثلثـی و نحـوه     در این بخش ضمن ارج نهادن به کلیهدر این بخش ضمن ارج نهادن به کلیه. . جریان استجریان است

..پردازیمپردازیم  فعالیت آنها میفعالیت آنها می     

نـوان  نـوان  کرمانشاه پایه ریزی شد، و با گذشت زمان جایگاه خود را بـه ع کرمانشاه پایه ریزی شد، و با گذشت زمان جایگاه خود را بـه ع    در در20002000اولین کلینک های مثلثی در ایران در سال اولین کلینک های مثلثی در ایران در سال 
  ..کلینک های درمانی ایدز در ایران تثبیت می کندکلینک های درمانی ایدز در ایران تثبیت می کند  استانداردی برایاستانداردی برای

    درمان در سه بعددرمان در سه بعد  فعالیت این مراکز در قالب، آموزش، مشاوره، پیشگیری وفعالیت این مراکز در قالب، آموزش، مشاوره، پیشگیری و

11 ..     بیماری های آمیزشیبیماری های آمیزشی  

22 ..    ایدز ایدز--. . ویوی. . آیآی. . اچاچ  

33 ..   مصرف مواد مخدرمصرف مواد مخدر  

..ددگرفته انگرفته ان  به همین خاطر نیز کلینک های مثلثی نامبه همین خاطر نیز کلینک های مثلثی نام. . تعریف شده استتعریف شده است     

گرفتـه، و تمـامی هزینـه هـای درمـانی و انجـام آزمـایش افـراد         گرفتـه، و تمـامی هزینـه هـای درمـانی و انجـام آزمـایش افـراد           دولت ایران بودجه ای را برای این نوع کلینیک ها در نظـر دولت ایران بودجه ای را برای این نوع کلینیک ها در نظـر 
..بودجه می پردازدبودجه می پردازد  مراجعه کننده را در قالبمراجعه کننده را در قالب مجـانی و بـدون   مجـانی و بـدون     بنابراین کلیه خدمات این مراکز بـرای مـراجعین بـه صـورت    بنابراین کلیه خدمات این مراکز بـرای مـراجعین بـه صـورت      

..دریافت هزینه انجام می پذیرددریافت هزینه انجام می پذیرد     
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به ایـن  به ایـن  . . مخفی و یا ناشناس در صورت تمایل مراجعه کننده می باشدمخفی و یا ناشناس در صورت تمایل مراجعه کننده می باشد  یگر این مراکز، خدمات دهی به صورت هویتیگر این مراکز، خدمات دهی به صورت هویتنکات جالب دنکات جالب د

..آزمایش نیازی به معرفی خود ندارد، و مجبور به افشای هویت خـود نیـست  آزمایش نیازی به معرفی خود ندارد، و مجبور به افشای هویت خـود نیـست    معنی که داوطلبمعنی که داوطلب یکـی از ایـن درمانگـاه هـا،     یکـی از ایـن درمانگـاه هـا،       
..ار خود را آغاز کرده استار خود را آغاز کرده است ک ک20012001است، که از تابستان است، که از تابستان   کلینیک مثلثی منطقه غرب تهرانکلینیک مثلثی منطقه غرب تهران     

آن، به منظور حمایت مبتالیان از طـرد شـدگی و انـزوا و ترغیـب     آن، به منظور حمایت مبتالیان از طـرد شـدگی و انـزوا و ترغیـب       در این کلینیک عالوه بر ارایه خدمات تعریف شده برایدر این کلینیک عالوه بر ارایه خدمات تعریف شده برای
HHIIVV  مبتالیان بـه مبتالیان بـه   فعالیتهای جمعی و اجتماعی برای اولین بار در ایران امکان گردهمایی بیماران وفعالیتهای جمعی و اجتماعی برای اولین بار در ایران امکان گردهمایی بیماران و  آنان برای مشارکت درآنان برای مشارکت در   

..پدید آمدپدید آمد PPLLWW))  گردهمایی ها که گردهمـایی گردهمایی ها که گردهمـایی این این    HHAA --PPEEOOPPLLEE  LLIIVV IINNGG  WW IITT HH  HH..   II..   VV //AA IIDDSS)) نـام گرفـت،   نـام گرفـت،     
  ..فعالیت های دسته جمعی ترغیب نمایدفعالیت های دسته جمعی ترغیب نماید  طوری طراحی شده اند که به صورت متنوع این گروه را بهطوری طراحی شده اند که به صورت متنوع این گروه را به

نـری و  نـری و  گفتگو، سخنرانی و شعر خوانی، یادگیری کارهای هگفتگو، سخنرانی و شعر خوانی، یادگیری کارهای ه  از نمونه برنامه های آن کنسرت های موسیقی، جلسات بحث واز نمونه برنامه های آن کنسرت های موسیقی، جلسات بحث و
توسط خود مبتالیان و بیماران اجرا می شوند و گـاهی نیـز از متخصـصین دعـوت مـی      توسط خود مبتالیان و بیماران اجرا می شوند و گـاهی نیـز از متخصـصین دعـوت مـی        دستی و کتاب خوانی است که همگیدستی و کتاب خوانی است که همگی

..کنندکنند  مطالب پزشکی و یا اجتماعی مفید، در رابطه با بیماری ایدز را برای این گروه ها ارائهمطالب پزشکی و یا اجتماعی مفید، در رابطه با بیماری ایدز را برای این گروه ها ارائه  شود، تاشود، تا     

  

  در ایراندر ایرانآدرس مراکز آزمایش ایدز آدرس مراکز آزمایش ایدز 
  

    

  ارومیهارومیه
  مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارومیهمرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارومیه

  ::خدمات مرکزخدمات مرکز

  ..ری به صورت رایگان صورت می پذیردری به صورت رایگان صورت می پذیرددر این مرکز مشاوره ایدز و اعتیاد و همچنین آزمایشات مرتبط و مددکادر این مرکز مشاوره ایدز و اعتیاد و همچنین آزمایشات مرتبط و مددکا

  : : آدرسآدرس

 مرکـز مـشاوره بیمـاری هـای      مرکـز مـشاوره بیمـاری هـای     -- جنب پارگینگ هالل احمـر   جنب پارگینگ هالل احمـر  -- اول خیام جنوبی  اول خیام جنوبی -- چهارراه خیام جنوبی  چهارراه خیام جنوبی -- خیابان امام  خیابان امام --ارومیه  ارومیه  
  رفتاریرفتاری

      22360802236080: : تلفنتلفن

          

  اصفهاناصفهان
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  فلکه احمد اباد، مرکز بهداشتی نواب صفویفلکه احمد اباد، مرکز بهداشتی نواب صفوی: : آدرسآدرس

      22970402297040: : تلفنتلفن
    

  اهوازاهواز
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  زیتون کارمندی، خیابان زاویه، جنب بیمارستان ابوذر، مرکز مشاوره تخصصی زیتون کارمندی، خیابان زاویه، جنب بیمارستان ابوذر، مرکز مشاوره تخصصی : : آدرسآدرس
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      44450274445027 و  و 44546004454600: : تلفنتلفن

      

  ایالمایالم  
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  باالتر از میدان کیته، ابتدای بلوار جمهوری باالتر از میدان کیته، ابتدای بلوار جمهوری : : آدرسآدرس

      33344773334477: : تلفنتلفن
      

  بابلبابل
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

                                    ز درمانی ذاکریانز درمانی ذاکریانخیابان بسطامی، روبروی ارامگاه گل محله، مرکخیابان بسطامی، روبروی ارامگاه گل محله، مرک: : آدرسآدرس

      32310973231097: : تلفنتلفن
    

  بروجردبروجرد
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

   شهریور، جنب مرکز درمانی شهید بهشتی  شهریور، جنب مرکز درمانی شهید بهشتی 1717خیابان جعفری، اول خیابان خیابان جعفری، اول خیابان : : آدرسآدرس

      44460054446005: : تلفنتلفن
    

  بندرعباسبندرعباس
  .. مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیهکلیه

  چهارراه مرادی، مرکز مشاوره چهارراه مرادی، مرکز مشاوره : : آدرسآدرس

      22496362249636 و  و 22456002245600: : تلفنتلفن
      

  بیرجندبیرجند
   مرکز بهداشت مرکز بهداشت––دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی : : مرکز بیرجندمرکز بیرجند

  مرکز انتقال خونمرکز انتقال خون.: .: ویوی. . آیآی. . تست اچتست اچ

      44491174449117  ||  44311194431119  ||  22224002222400--05610561::شماره تماسشماره تماس
      

  تبریزتبریز
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  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  خیابان بهار، روبروی پارک شهرداری، مرکز مشاوره خیابان بهار، روبروی پارک شهرداری، مرکز مشاوره : : آدرسآدرس

      28181882818188: : تلفنتلفن

  مرکز مشاوره ایدز جمعیت هالل احمر مرکز مشاوره ایدز جمعیت هالل احمر 

  . . ن است ن است با حضور پزشک مشاور، روانشناس و مددکار، ارائه خدمات وانجام آزمایشات رایگابا حضور پزشک مشاور، روانشناس و مددکار، ارائه خدمات وانجام آزمایشات رایگا

  تبریز، چهارراه آبرسانی، طبقه اول ساختمان هالل احمر تبریز، چهارراه آبرسانی، طبقه اول ساختمان هالل احمر : : آدرسآدرس

    33684883368488: : تلفنتلفن
    

  تهرانتهران
  ))مرکز بهداشت غرب تهرانمرکز بهداشت غرب تهران((کلینیک مثلثی کلینیک مثلثی 

  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد  

شما در این شما در این . . را به صورت رایگان انجام دهیدرا به صورت رایگان انجام دهید. . ویوی. . آیآی. . در این مرکز شما می توانید با حفظ کلیه اصول راز داری، تست اچ    در این مرکز شما می توانید با حفظ کلیه اصول راز داری، تست اچ    
ها با دادن یک شماره کد نسبت بـه  ها با دادن یک شماره کد نسبت بـه  این مرکز تناین مرکز تن. . مرکز نیازی به معرفی خودتان و دادن سایر اطالعات شخصی خود ندارید    مرکز نیازی به معرفی خودتان و دادن سایر اطالعات شخصی خود ندارید    

  . . شما اقدام کرده و ظرف مدت کوتاهی شما را نسبت به سالمتیتان آگاهی می دهدشما اقدام کرده و ظرف مدت کوتاهی شما را نسبت به سالمتیتان آگاهی می دهد. . ویوی. . آیآی. . آزمایش ویروس اچآزمایش ویروس اچ

انتهای خیابان استاد معین، خیابان شهید دستغیب، ضلع غربی، طبقه فوقانی پلـی کلینیـک والفجـر، مرکـز بهداشـت          انتهای خیابان استاد معین، خیابان شهید دستغیب، ضلع غربی، طبقه فوقانی پلـی کلینیـک والفجـر، مرکـز بهداشـت          : : آدرسآدرس
  ))کلینیک مثلثیکلینیک مثلثی((غرب تهران غرب تهران 

      60389206038920: : تلفنتلفن

  درمانگاه طالقانی درمانگاه طالقانی 

  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد  

  خیابان شریعتی، میدان قدس، درمانگاه طالقانی، مرکز مشاوره بیماری های رفتاریخیابان شریعتی، میدان قدس، درمانگاه طالقانی، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری: : آدرسآدرس

    ٢٢١٧٢٢٢٢٢١٧٢٢٢: : تلفنتلفن

۶٩٣٠٠۴٠۶٩٣٠٠۴٠بیمارستان امام خمینی بخش عفونی بیمارستان امام خمینی بخش عفونی    ,,99  

    ۶٩٣۵۵۶٩٣۵۵٢۴٢۴خط احیا، مشاوره و مداخله تلفنی خط احیا، مشاوره و مداخله تلفنی 
      

  تنکابنتنکابن
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  خیابان عالمه، مرکز بهداشت شهرستان خیابان عالمه، مرکز بهداشت شهرستان : : آدرسآدرس

      42307504230750: : فنفنتلتل
      

  خرم آبادخرم آباد
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  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  اد سازندگی، مجتمع درمانی حاج کاظم صدیق اد سازندگی، مجتمع درمانی حاج کاظم صدیق خیابان مطهری، محل سابق جهخیابان مطهری، محل سابق جه: : آدرسآدرس

      3971039710: : تلفنتلفن
      

  رفسنجان رفسنجان 
  ..می باشدمی باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان 

  کلینیک مشاوره مدرسکلینیک مشاوره مدرس: : آدرسآدرس

      52333005233300: : تلفنتلفن
    

  زاهدانزاهدان
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  خیابان مدرس، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاریخیابان مدرس، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری: : آدرسآدرس

      24132832413283: : تلفنتلفن
    

  ساریساری
  ..رایگان می باشدرایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز کلیه مراحل آزمایش در این مرکز 

  خیابان مجدالدین، روبروی بهزیستی، مرکز مشاوره خیابان مجدالدین، روبروی بهزیستی، مرکز مشاوره : : آدرسآدرس

      32428403242840  --22: : تلفنتلفن
    

  سراوانسراوان
  ..احل آزمایش در این مرکز رایگان می باشداحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مرکلیه مر

   شهری  شهری 22خیابان نبوت، فلکه قدس، مرکز بهداشت خیابان نبوت، فلکه قدس، مرکز بهداشت : : آدرسآدرس

      52296005229600: : تلفنتلفن
    

  سنندج سنندج 
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  خیابان مردوخ جنوبی، جنب بیمارستان بعثت خیابان مردوخ جنوبی، جنب بیمارستان بعثت : : آدرسآدرس

      32392103239210: : تلفنتلفن
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  شاهرودشاهرود
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  خیایان فردوسی، مرکز بهداشت، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری خیایان فردوسی، مرکز بهداشت، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری : : آدرسآدرس

      22200622220062: : تلفنتلفن
      

  شیرازشیراز
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  میدان ولیعصر، بلوار پیرنیا، مجتمع درمانی نادر کاظمی میدان ولیعصر، بلوار پیرنیا، مجتمع درمانی نادر کاظمی : : آدرسآدرس

      72611917261191  --  33: : تلفنتلفن
    

  قمقم
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  میدان رسالت، مرکز مشاوره امیرالمومنین میدان رسالت، مرکز مشاوره امیرالمومنین : : آدرسآدرس

      77303927730392: : تلفنتلفن
    

  کرمانکرمان
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

   مرکز مشاوره  مرکز مشاوره 3131خیابان جهاد، کوچه شماره خیابان جهاد، کوچه شماره : : آدرسآدرس

      27232902723290: : تلفنتلفن
      

  کرمانشاهکرمانشاه
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  میدان فاطمیه، درمانگاه رفعتیهمیدان فاطمیه، درمانگاه رفعتیه: : آدرسآدرس

      774623774623: : تلفنتلفن
    

  کیشکیش
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  خیابان اقبال، مرکز بهداشت و درمان، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاریخیابان اقبال، مرکز بهداشت و درمان، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری: : آدرسآدرس
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      44308224430822: : تلفنتلفن

    

  گرگانگرگان
  مرکز مشاوره هالل احمر گرگانمرکز مشاوره هالل احمر گرگان

  مشاوره ایدز و اعتیاد مشاوره ایدز و اعتیاد : : خدمات مرکزخدمات مرکز

  رایگان رایگان : : نوع خدماتنوع خدمات

   مرکز مشاوره هالل احمر  مرکز مشاوره هالل احمر -- طبقه دوم  طبقه دوم --مجتمع سروش مجتمع سروش   -- خیابان سرخواجه  خیابان سرخواجه --گرگان گرگان 

22546002254600  --  01710171      
      

  مشهدمشهد
  ::ددمرکز حمایت از بیماران ایدزی مشهمرکز حمایت از بیماران ایدزی مشه

  مشاوره روان شناسی و پزشکیمشاوره روان شناسی و پزشکی: : خدمات مرکزخدمات مرکز

   صبح تا افطار صبح تا افطار88ساعات مراجعه ازساعات مراجعه از

   ظهر ظهر1212 صبح تا  صبح تا 88ساعات مراجعه مشاوره روان شناسی از ساعت ساعات مراجعه مشاوره روان شناسی از ساعت 

  سه راه فلسطین، روبروی اتش نشانیسه راه فلسطین، روبروی اتش نشانی

    84190108419010--05110511: : تلفنتلفن

  خیابان شناباد جنب مرکز بهداشت استان، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و عفونی خیابان شناباد جنب مرکز بهداشت استان، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و عفونی 

  84190108419010: : ننتلفتلف
      

  نیشابورنیشابور
  3815238152  ––  05510551: :  دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی––مرکز بهداشت مرکز بهداشت 

  22230012223001  ––  05510551: : یا هالل احمریا هالل احمر
      

  یاسوجیاسوج
  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  جهاراه سبزی فروشان، مرکز مشاوره خانواده جهاراه سبزی فروشان، مرکز مشاوره خانواده : : آدرسآدرس

      22256222565656: : تلفنتلفن
    

  یزدیزد
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  ..کلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشدکلیه مراحل آزمایش در این مرکز رایگان می باشد

  بادبادچهارراه مهدیه، مرکز بهداشتی درمانی اکبرآچهارراه مهدیه، مرکز بهداشتی درمانی اکبرآ: : آدرسآدرس

      62414446241444: : تلفنتلفن

  
  
  
  
  

  ::منابع مورد استفاده در تهیه این جزوهمنابع مورد استفاده در تهیه این جزوه
  ::منابع مورد استفادهمنابع مورد استفاده

//oorrgg..iirr--aaiiddss..wwwwww::////hhttttpp  
//nneett..tteebbyyaann..wwwwww::////hhttttpp    
iirr..ccoo..zzaannaann..wwwwww::////hhttttpp  
//oorrgg..nniicceeffuu..wwwwww::////hhttttpp  
//iirr..iirriibb..wwwwww::////hhttttpp  

  گزارش ساالنه سازمان ملل متحد در مورد ایدزگزارش ساالنه سازمان ملل متحد در مورد ایدز

  

  ::توجه خیلی مهمتوجه خیلی مهم
 این جزوه رایگان است و هیچ کس حق ندارد با توزیع  این کتابچه به هـر شـکل       این جزوه رایگان است و هیچ کس حق ندارد با توزیع  این کتابچه به هـر شـکل      

ر شکلی از اشکال در پی سود جویی ر شکلی از اشکال در پی سود جویی دیگر اعم از چاپ یا توزیع الکترونیکی به ه  دیگر اعم از چاپ یا توزیع الکترونیکی به ه  
شما اجازه دارید ایـن کتابچـه را در وب سـایت    شما اجازه دارید ایـن کتابچـه را در وب سـایت    . . و کسب منافع مادی از آن باشد   و کسب منافع مادی از آن باشد   

خود جهت دانلود رایگان قرار دهید و به تعداد نامحدود بدون تغییر در موضوع یـا   خود جهت دانلود رایگان قرار دهید و به تعداد نامحدود بدون تغییر در موضوع یـا   
  محتوا توزیع کنیدمحتوا توزیع کنید
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  راهنمای کامل بیماری ایدزراهنمای کامل بیماری ایدز
  ))و ضروری و صدها مطلب ارزشمندو ضروری و صدها مطلب ارزشمندشامل تمام راهنماییها و نکات دانستنی شامل تمام راهنماییها و نکات دانستنی ((

  
دز    اره اي ز در ب ه چي دز   هم اره اي ز در ب ه چي شگيري و    : : هم اي پي ل؛ راه ه م، مراح شگيري و    عالئ اي پي ل؛ راه ه م، مراح   ......عالئ

  

  
  ::گردآوری و چاپ به صورت کتاب الکترونیکی توسطگردآوری و چاپ به صورت کتاب الکترونیکی توسط

  آرمان کیوان نیاآرمان کیوان نیا
aarrmmaann880099@@tteebbyyaann..oorrgg  
aarrmmaann880099@@ggmmaaiill..ccoomm 

aarrmmaann880099@@yyaahhoooo..ccoomm  

  زمستان هشتاد و چهارزمستان هشتاد و چهار: : تاریخ انتشارتاریخ انتشار
  ::توجه مهمتوجه مهم

ی سود ی سود  این جزوه رایگان است و هیچ کس حق ندارد با توزیع  این کتابچه به هر شکل دیگر اعم از چاپ یا توزیع الکترونیکی به هر شکلی از اشکال در پ این جزوه رایگان است و هیچ کس حق ندارد با توزیع  این کتابچه به هر شکل دیگر اعم از چاپ یا توزیع الکترونیکی به هر شکلی از اشکال در پ
شما اجازه دارید این کتابچه را در وب سایت خود جهت دانلود رایگان قرار دهید و به تعداد نامحدود بدون تغییر در شما اجازه دارید این کتابچه را در وب سایت خود جهت دانلود رایگان قرار دهید و به تعداد نامحدود بدون تغییر در . . جویی و کسب منافع مادی از آن باشدجویی و کسب منافع مادی از آن باشد

  ..موضوع یا محتوا توزیع کنیدموضوع یا محتوا توزیع کنید

حتما به حتما به از شما خواننده گرامی خواهش میکنم تا این جزوه را در هر کجا که میتوانید منتشر کنید و از شما خواننده گرامی خواهش میکنم تا این جزوه را در هر کجا که میتوانید منتشر کنید و 
  ..دست کسانی که دوستشان دارید برسانیددست کسانی که دوستشان دارید برسانید

  

  پایانپایان
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