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اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

بیماری ایدز ،راه های انتقال وماهیت
بیماری زایی آن را شرح دهند.

برنامه مشترک ملل متحددر زمینه مقابله

با ایدز تا سال 2020را توضیح دهند.

چالش های فراروینظام بهداشتی ایران

در رابطه با کنترل بیماری را بیانکنند.

رویکرد نوین آموزش  HIVوگامهای آن
را توضیح دهند.
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مقدمه

پاندمیایدز بزرگترین چالش قرن پس از جنگ جهانی
دوم است .ایدز بیماری سندرمیک و نشاندهنده مراحل
آخر ابتال به ویروس نارسایی ایمنی انسانی ( ) HIVاست.
میزان کشندگی نــزد اف ــراد مبتالیی که تحت درمــان
موثر ضد رتروویروسی قرار نمیگیرند بسیار زیاد است.
عفونت اولیه با ویــروس  HIVبه ایجاد یک پاسخ ایمنی
سلولی و همورال نسبت به ویروس میانجامد که با دوره
نهفتگی طوالنی همراه است که بیماری طی آن معمو ًال
بیعالمت است .عمدهترین راههای انتقال بیماری شامل
انتقال جنسی (شایعترین راه انتقال در جهان) ،تماس با
خون آلوده ،استفاده از وسایل تزریق به شکل مشترک،
تماسهای تصادفی با وسایل تیز و برنده که قبال به خون
فرد مبتال آلوده شده باشد ،انتقال از مادر به کودک در
حین بــارداری ،زایمان و شیردهی و پیوند اعضا است.
امروزه برخی کشورها موفق به کنترل بیماری شدهاند.
این موفقیت نتیجه تحت درمان قرار گرفتن درصد باالیی
از افراد مبتال است .زیرا زمانی که فرد تحت درمان قرار
میگیرد هم خودش میتواند زندگی سالمیداشته باشد
و هم تعداد ویروسها در خونش کم میشود ،بنابراین
بیماری را خیلی کمتر به دیگران منتقل میکند .شیوع
ابتال بیش از 10درصد در گروههای با رفتار پرخطر و شیوع
ابتال بیش از یک درصد در جامعه عمومی(زنان باردار به
عنوان معرف جامعه عمومی) به عنوان اپیدمیایدز تعریف
میشود .با توجه به این مفهوم و بررسی شواهد و آمارها ،در
ایران فاصله چندانی تا رسیدن به اپیدمینداریم .سازمان
جهانی بهداشت سال  2030را پایان اپیدمی HIVاعالم
کرده است ،بنابراین ما فرصت زیادی نداریم ،تمام راههای
پیشگیری و درمان در ترکیب با هم جواب میدهند .باید
اطمینان حاصل کنیم که مبتالیان از ابتالی خود آگاهی
دارنــد و تحت درمــان قــرار دارنــد و درمــان آنهــا موفق
است .اساس کار دسترسی به آسیبپذیرترین گروهها و
به کارگیری بهترین روشهای ارتباطی است .در ایران
درصد باالیی از بیماری خود مطلع نیستند زیرا:

*بیماری  HIVهیچ عالمتی ندارد که با دیدن آن بتوان
به بیماری شک کرد.
*باورهای غلط و نگرشهای منفی در جامعه و ترس
از اینکه دیگران متوجه بیماری آن هــا بشوند سبب
می شود برای تشخیص بیماری خود اقدام نکنند.
*بیماری فقط از طریق آزمایش قابل تشخیص است و
این آزمایش ممکن است براحتی در دسترس افراد
نباشد.
*دانش ناکافی و باورهای غلط باعث می شود افراد
مبتال فکرکنند بیماری مخصوص افراد خاصی است
و امکان ندارد آن ها مبتال شوند.
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه مقابله با ایدز
تا سال 2020

*بیش از 90درصد مبتالیان به عفونت ،شناسایی شده
باشند.
*بیش از  90درصد مبتالیان شناخته شده تحت درمان
با ثبات و پایدار باشند.
*در بیش از 90درصــد افــراد تحت پوشش درمــان،
آزمایش بار ویروس انجام شده و تعداد ویروس در خون
کمتر از  200باقی مانده باشد.
این اهداف تنها در صورتی محقق می شوند که این افراد
از بیماری خود مطلع بوده ،برای دریافت خدمات مراقبت
و درمان تمایل داشته و به این خدمات دسترسی داشته
باشند و خدمات را به شکل مستمر دریافت کنند.
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مشکالت بیماریابی HIV

*بیماریابی کم است ،تعداد زیادی از مبتالیان از ابتالی
خود آگاهی ندارند و ازخدمات HIVبی بهره اند.
*پاسخ فعلی نه کافی است و نه به اندازه الزم سرعت
دارد .پــوشــش خــدمــات کفایت نمی کند و میزان
گسترش برنامهها خیلی آهسته است.
*تغییر الگوی ابتالی جنسی  ( HIVابتالی بیشتر زنان
و افزایش خطر انتقال مادر به کودک).
*تغییر الگوی ابتالی سنی  HIVو ابتالی بیشتر جوانان
و کودکان
*تغییر راه انتقال بیماری از اعتیاد تزریقی به آمیزشی
*دسترسی محدود به زنان در معرض خطر
*تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به مواد محرک و شیوع
رفتارهای جنسی پرخطر.
رویکرد نوین آموزش HIV

رویکرد نوین آمــوزش  HIVروشــی از آمــوزش اســت که
مصوب کمیته فنی آم ــوزش و اطــاع رســانــی  HIVاز
چهارمین برنامه ملی راهــبــردی کنترل عفونت HIV
جمهوری اسالمیایران  1394تا  1398اســت .این
رویکرد یک الگوی آموزشی با طراحی منظم است که
در آن محتوا ،ابزارهای کمک آموزشی و روش آموزش
استاندارد شده است .هدف نهایی این است که فراگیران
ماهیت  HIVرا به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل

برای آاگهی از سالمتی خود

من هم آزمایش
اچ آی وی می دهم
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بشناسند و با کاهش ترس از بیماری و رفع انگ و تبعیض،
شرایطی را فراهم آورند که افراد در صورت لزوم بی واهمه
برای آزمایش تشخیصی اقدام کرده و در صورت ابتال تحت
مراقبت قرار گیرند .در این رویکرد ،اصل بر انجام یک
مشاوره انگیزشی است .مشاوره انگیزشی موفق نیازمند
وجود آگاهی کافی و صحیح در خصوص موضوع است؛
لذا توصیه می شود قبل از انجام یک مشاوره انگیزشی
ابتدا اطالعات فرد مورد ارزیابی قرارگیرد و متناسب با
سطح دانش فرد اطالعات وی اصالح شود .باید کمک
کنیم تا افــراد اطالعات درستی در خصوص  HIVپیدا
کنند ،باور کنند  HIVیک بیماری عفونی قابل کنترل
است و برای تشخیص ،مراقبت و درمان اقدام کنند .این
رویکرد مشتمل بر  8گام است ،محتوا و روش آموزش در
هر گام به گونه ای طراحی شده که زمینه ساز ورود به بحث
گام بعدی است،آموزش  HIVدر این رویکرد کام ً
ال به زبان
ساده و قابل فهم برای عموم مردم و افراد در معرض خطر
 HIVاست .برای انجام مشاوره موثر فرد باید:
*نسبت به موضوع حساس شــود ،یعنی بــاور کند آن
موضوع به او هم مربوط می شود.
*شــدت و اهمیت مــوضــوع را درک کند ،یعنی بــاور
کند موضوعی کــه بــه او مــربــوط مــی شــود ،موضوع
مهمیاست.
*مزایا ،معایب وموانع انجام اقدام را درککند و در مقایسه
با مزایا تصمیم بگیرد که مزایا بیش از معایب است.
*به فرد راهکارهای عملی ،یعنی مرتفع کردن موانع و
اطمینان دادن به فرد در مورد مزایا ارایه شود.
گام اول) مقدمه HIV :یک بیماری عفونی قابل کنترل
است که اغلب آن را به نام ایدز میشناسند ،در صورتی که
ایدز آخرین مرحله عفونت  HIVاست و اگر فرد تحت مراقبت
و درمان قرار گیرد هرگز بیمار به مرحله ایدز وارد نمیشود.
گام دوم) سیستم ایمنی :یکی از اصلی ترین اجزای
سیستم ایمنی بــدن گلبول های سفید هستند که در
خون و ترشحات وجود دارند و وظیفه محافظت بدن در
برابر عوامل بیگانه را بر عهده دارند .گلبول های سفید به
روش های زیر با عوامل بیگانه مقابله می کنند:
 .1مانع وارد شــدن عوامل بیگانه به بــدن می شوند،
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 .2عوامل بیگانه را از بین میبرند .3 ،عوامل بیگانه را
زندانی می کنند .وقتی عامل بیگانه وارد بدن می شود،
سیستم ایمنی قسمتی از ساختمان عامل بیگانه را
شناسایی می کند که به آن «آنتی ژن» می گویند و سیستم
ایمنی بدن مــاده ای برعلیه آن ترشح می کند که به آن
«آنتی بادی» می گویند.
گام سوم) کلیات بیماریهای عفونی :این بیماریها
به علت ورود یک عامل بیماری زا به بدن ایجاد میشوند.
این عامل بیماری زا موجب آزردگــی یک قسمت از بدن
شده که سیستم ایمنی بدن در برابر این عامل بیماری زا
شروع به فعالیت میکند .جنگی که بین عامل بیماری زا
و سربازهای دفاعی بدن اتفاق میافتد عالیمی را ایجاد
میکند که به کمک آن عالیم میتوانیم بیماری را تشخیص
دهیم .پس اگر بخواهیم هر بیماری عفونی را بشناسیم به
این اطالعات نیاز داریم :عامل بیماری زا ،نحوه ورود به
بدن انسان ،عالیم بیماری که خود مرتبط با صدماتی که
میکروب به بدن وارد میکند (بیماریزایی) و واکنش بدن
نسبت به عامل بیماریزا ،راه تشخیص و چگونگی درمان.
گــام چــهــارم) عامل بیماری :عــوامــل بیماری زا در
بیماری های عفونی متعدد هستند ،برخی بی آزار بوده
و براحتی از بین می روند ،برخی دیگر از این عوامل
پیچیده بــوده و براحتی از بین نمی روند ،دسته سوم
از عوامل بیماری زا خارج از سلول زنده قادر به ادامه
حیات نیستند HIV .از دسته سوم بوده و این ویروس به
گلبول های سفید خون عالقه داشته و تنها درون آن ها
قادر به ادامه حیات است .از آنجا که گلبول های سفید در
خارج از بدن مدت کوتاهی زنده می مانند پس  HIVهم
در خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین می رود .حرارت،
الکل و مواد ضدعفونی کننده مانند وایتکس براحتی
می توانند باعث از بین رفتن ویروس شوند.
گــام پنجم) راه انــتــقــال :ســلــول هــدف بــــرای،HIV
گلبول های سفید خون است پس ویروس از راهی به بدن
وارد می شود که بتواند به گلبول های سفید دسترسی
داشته باشد ،گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات
بدن وجود دارد ،پس ویروس هم فقط از راهی می تواند
وارد شود.که خون و ترشحات محتوای ویروس یا مخاط
بدن فرد دیگری وارد شود HIV ،از  3راه وارد بدن انسان

راه هاییکه ویروس  HIVمنتقل نمیشود

می شود :تزریق خون و فرآوردههای خونی و یا هر جسم
تیز و برنده که آلوده به خون تازه باشد ،تماس جنسی با
فرد آلوده ،مادرآلوده به کودک
ویروس نسبت به سایر عفونت ها براحتی انتقال نمی یابد
و در روابط معمول بین انسان ها منتقل نمی شود.
راههاییکه ویروسعاملایدزازطریقآنهامنتقلنمیشود:
*کار کردن با یکدیگر و زندگی دسته جمعی
*هم صحبت شدن و معاشرت های اجتماعی یا تماس
روزمره با افراد آلوده مانند همسفر بودن ،همکالس
بودن ،نشستن در کنار یکدیگر
*روابط عادی اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و
تاکسی و استفاده از تلفن های عمومی
*غذا خوردن ،آشامیدن یا استفاده از قاشق و چنگال،
لیوان و وسایل و ظروف غذاخوری
*اشک ،بزاق ،هوا (عطسه و سرفه)
*استفاده از سرویس های بهداشتی مشترک مثل
حمام ،توالت و استخرهای مشترک
*توسط حیوانات ،حشرات یا نیش آن ها
چه گروههایی در معرض ابتالی بیشتر به  HIVهستند؟
*مصرف کنندگان مواد مخدر و کسانی که مواد مخدر
تزریقی را با سرنگ و سرسوزن مشترک استفاده
می کنند و شرکای جنسی آن ها
*افرادی که روابط جنسی محافظت نشده دارند و افراد
مبتال به بیماری های آمیزشی و مقاربتی
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گروههاییکهدرمعرض ابتالی بیشتر به  HIVهستند؟

روابط جنسی
محافظت نشده

همسران افراد مبتال به ایدز
و نوزادان مادران آلوده

*دریافت کنندگان مکرر خون ،فرآوردههای خونی و
فاکتورهای انعقادی آلوده
*همسران افراد آلوده به  HIVیا بیماران مبتال به ایدز و
نوزادان مادران آلوده به HIV
گام ششم) عالیم بیماری و بیماری زایی :ویروس پس
از ورود به بدن مانند دشمنی که در ارتــش یک کشور
رسوخ کرده و مانع اقدام سربازهای آن کشور در مقابل
بیگانگان می شود ،بدن نیز در برابر آن هیچ اقدامیانجام
نمی دهد .به ایــن ترتیب گلبول سفید آرام آرام توان
و کارایی خود را از دست داده و نمی تواند وظایف را
بدرستی انجام دهد .این مدت زمان بین  5تا  20سال
گزارش شده است که به دو عامل قدرت سیستم ایمنی
و تعداد ویروس وارد شده بستگی داشته و در این مدت
عالیمیاز بیماری مشاهده نمی شود .بعد از آن هم عالیم
مربوط به بیماری های دیگری است که به دلیل نقص
سیستم ایمنی ایجاد شده اند.
عفونت  HIVهیچ عالمتی ندارد و فرد مبتال تا سالیان
متمادی می تواند بدون هیچ عالمت و مشکل به زندگی
معمول ادامه دهد.
تفاوت عفونت  HIVو بیماری ایدز

الف) دوره عفونت  :HIVاز زمان ورود ویروس به بدن
تا زمانیکه عالیم سایر بیماری ها مشخص می شود،
به اصطالح می گویند ،فرد مبتال به  HIVو بی عالمت
است و خود فرد هم ممکن است نداند که مبتال است اما
ویروس از طریق خون و ترشحاتش منتقل می شود.
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مصرف کنندگان
مواد مخدر

دریافت کنندگان
مکرر خون

ب) دوره بیماری ابتال بــه ای ــدز :کاهش تدریجی
قدرت دفاعی بدن باعث شده تا شخص مبتال در مقابل
میکروبها نتواند مقاومت کند و عالیم انواع بیماری های
عفونی و سرطانها را نشان می دهد ،پس تنها زمانی
می گوییم فرد مبتال به ایدز است که دچار نقص سیستم
ایمنی شده باشد.
گام هفتم) روش های تشخیص  :HIVدر دوران ابتال،
فرد هیچ عالمتی ندارد که بتوان به  HIVمشکوک شد،
بنابراین تشخیص مشکل است .مدتی بعد گلبول های
سفید به نشانه حضور ویروس در بدن آنتی بادی ترشح
می کنند که با آزمایش خون قابل شناسایی است .این
مدت بین  2هفته تا حتی گاهی  3ماه طول می کشدکه
در این زمان ویروس در بدن فرد بوده ،اما جواب آزمایش
منفی خواهد بود(دوران پنجره) .اما بعد از این دوران که
آنتی بادی ترشح شود تا آخر عمر در خون باقی خواهد
ماند .تشخیص قطعی فقط با آزمایش خون ممکن است.
تنها راه تشخیص  HIVآزمایش خون است که ممکن
است در چند ماه اول ورود ویروس به بدن به شکل کاذب
منفی باشد.
از زمان ورود ویروس  HIVبه بدن انسان سه مرحله زیر
وجود دارد:
1.1دوره پنجره :ویروس در بدن فرد وجود دارد ،فرد فاقد
عالمت بوده و آزمایش خون هم منفی است.
2.2دوره  :HIVویروس در بدن فرد وجود دارد ،فرد فاقد
عالمت بوده و آزمایش خون هم مثبت است.
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3.3دوره ایدز :ویروس در بدن فرد وجود دارد ،عالمت
عفونت های دیگر دیده می شود و آزمایش خون هم
مثبت است.
گام هشتم) مراقبت ،درمــان و پیشگیری :تاکنون
داروی مؤثری که بتواند ویروس را کام ً
ال از بین ببرد وجود
نــدارد ،اما داروهــای مناسبی وجود دارند که می توانند
تعداد ویروس را در خون بشدت کم کرده و مانع پدیدآمدن
عالیم مرحله ایدز شوند .مراقبت مستمر افــراد مبتال و
درمــان بموقع عفونت ها و بیماری های دیگر می تواند
در به تعویق انداختن مرحله بیماری بسیار مؤثر باشد.
باوجود پیشرفت ها ،هنوز واکسن و درمان قطعی برای این
بیماری وجود ندارد .پیشگیری شامل استفاده صحیح از
کاندوم در تماس های جنسی مشکوک و نداشتن شرکای
جنسی متعدد ،عدم مصرف مواد مخدر به ویژه نوع تزریقی
و عدم استفاده از سرنگ و سوزن یکبار مصرف و پیشگیری
انتقال از مادر به کودک است.

با مراقبت و دریافت دارو ،بیماران می توانند سالیان
متمادی زندگی سالم و بدون مشکل را تجربه کنند.
نتیجه گیری

عامل بیماری زای  HIVفقط درون گلبول های سفید
زندگی کــرده و فقط از طریق خون و ترشحات منتقل
می شود؛ لذا فرد مبتال هیچ خطری در زندگی معمولی
برای دیگران ندارد .اگر فرد مبتال بموقع تشخیص داده
شده و تحت مراقبت و درمان قرار گیرد و تعداد ویروس در
خون کم شده و سیستم ایمنی قوی باقی بماند ،می تواند
عمر طبیعی داشته باشد و مانند افراد غیر مبتال زندگی
کند .با دریافت دارو و مراقبت های بموقع می توان سطح
ویروس در خون را بشدت پایین آورد و ورود به فاز بیماری
را به تعویق انــداخــت .در حــال حاضر مراکز مشاوره
بیماری های رفتاری در سراسر کشور آماده انجام تست
 HIVبه شکل رایگان و محرمانه هستند.

پیشنهاد
ارایه دهندگان خدمات باید دانش و انگیزه کافی برای آموزش به افراد را داشته باشند و با تشخیص و درمان بیماران
نقش بسیار بزرگی در کنترل بیماری در جامعه ایفا کنند؛ لذا الزم است تمام کارکنان با این رویکرد آشنا باشند و بتوانند
به تمام افراد به شکل یکسان آموزش بدهند تا هم انگ ناشی از بیماری کاهش پیدا کند و هم تمایل افراد به انجام تست
و سرعت بیماریابی افزایش یابد.
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