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استان آذربایجان غربی

معاونت امور بهداشتی 
دانشگاه  علوم پزشکی ارومیه



HIV/AIDSاهمیت بیماري 

ویژگی هاي این بیماري از جمله سرعت انتقال و  
گسترش ، معلولیت باال ، درمان ناپذیري ،  

نهفتگی آلودگی آن باعث شده این بیماري از  
.اهمیت وی ژه اي برخوردار باشد



شاخص هاي جهانی
2015تا سال % 50از طریق ارتباط جنسی نامطمئن  تا HIVکاهش انتقال -

%  50از طریق تزریق مشترك در مصرف کنندگان تزریقی مواد  تا HIVکاهش انتقال - 
2015تا سال 

و بویژه کاهش مرگ مادري ناشی از 2015از مادر به کودك تا سال HIVحذف انتقال - 
ایدز

با داروهاي ضد HIV/AIDSمیلیون فرد مبتال به 15تحت درمان قرار گرفتن - 
2015رتروویروسی تا سال 

2015تا سال % 50تا HIV/AIDSدر افراد مبتال به TBکاهش مرگ ناشی از - 
میلیارد 24تا 22مابین ( رسیدن به سطح قابل توجهی از تخصیص بودجه ساالنه - 

در کشورهاي با درآمد پایین تا متوسط) دالر



کشور به HIV/AIDSاولین برنامه ملی استراتژیک کنترل 1381در 
ساله تدوین و تالش گردید تا با مشارکت ذینفعان برنامه، 5صورت 

.طراحی واجرا شودHIV/AIDSبرنامه هاي جامع براي کنترل 

ضمن تقویت مشارکت 1386ساله در سال 3دومین برنامه بصورت 
بین بخشی برنامه تدوین گردید اگرچه این برنامه ها هیچگاه بطور  

در کشور  HIV/AIDSکامل اجرا نشد ولی به بهبود وضعیت کنترل 
.کمک شایان کرد



،1389درسال 

HIV/AIDSسومین برنامه استراتژیک کشوري کنترل   

:با هدف کلی

HIV/AIDSپیشگیري از ابتال موارد جدید 



:با اهداف نهایی
نسبت به کل جمعیت کشور HIVنسبت مبتالیان به ویروس 1393تا پایان سال 

.باقی بماند. % /12درحد 
دربین مصرف کنندگان تزریقی حداکثر در حد HIVشیوع 1393تا پایان سال 

.باقی بماند3/14%
در بین زنان در معرض بیشترین آسیب حداکثر HIVشیوع 1393تا پایان سال 

.باقی بماند% 5در حدکمتر از 
از نوزادان متولد از مادران باردار که با % 13کمتر از 1393تا پایان سال 

HIV زندگی می کنند مبتال به ویروسHIVباشند.
HIV/AIDSاز مبتالیان به عفونت پیشرفته % 85بیش از 1393تا پایان سال 

.بیشتر از یکسال از زمان شروع درمان به درمان ادامه دهند



:مشتمل بر استراتژي
آموزش و اطالع رسانی

تامین سالمت خون
مشاوره وآزمایش داوطلبانه

کاهش آسیب
پیشگیري از انتقا ل جنسی

مراقبت ودرمان بیماري هاي آمیزشی
و خانواده آنهاHIVمشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به 

حمایت وتوانمندسازي
برقراري نظام مراقبت اپیدمیولوژیک ومدیریت داده ها

تقویت زیرساخت هاي الزم



سازمان  (این برنامه استراتژیک با مشارکت ذینفعان برنامه 
بهزیستی، سازمان امور زندانها، جمعیت هالل احمر، کمیته 
امداد ، سازمان آموزش وپرورش، نیروي نظامی وانتظامی، 

تدوین وبه ...) موسسات عالی ، سازمان تبلیغات اسالمی و
تایید هیئت دولت رسید وجهت اجرا به دانشگاه هاي 

.سراسرکشور ابالغ گردید



تحلیل وضعیت موجود استان در 
راستاي استراتژي هاي ده گانه 

کشوري



ارائه آموزش هاي الزم در خصوص پیشگیري و کنترل بیماري از  -
.اولویت هاي برنامه پیشگیري و کنترل ایدز در استان می باشد

از طریق خون  HIVبراساس آمارهاي موجود موردي از آلودگی به - 
.و  فراورده هاي آن در سال هاي گذشته وجود نداشته است

مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري استان با کمبود فضاي فیزیکی - 
.مناسب و نیروي انسانی الزم مواجه هستند



با وجود مشکالت عدیده مراکز مشاوره بیماری ھای رفتاری استان -

از جملھ کمبود فضای فیزیکی مناسب و عدم جایگزینی پرسنل مورد 

نیاز طبق چارت تشکیالتی مصوب، پوشش خدمات تشخیصی، مراقبتی 

و پیشگیری ، در حد قابل قبولی بوده است اما بازھم  میزان این 

.پوشش نیاز بھ بھبود فراوان دارد

HIV/AIDSبا وجود تاثیر برنامھ ھای کاھش آسیب در کاھش بروز -

، بھ خصوص از طریق تزریق مشترک در بین معتادین ، بازھم این 

.پوشش نیاز بھ تقویت دارد



.خطر گسترش موج سوم بیماري ایدزدر استان وجود دارد- 
جهت استاندارد سازي تشخیص و درمان سندرومیک بیماري هاي  -

آمیزشی و ایجاد حساسیت باید نسبت به برگزاري دوره هاي  
آموزشی براي پزشکان و پرسنل بهداشتی اقدام نموده و نظام  

گزارشدهی بیماري هاي آمیزشی بخصوص از بخش خصوصی را  
.تقویت کرد

با وجود بهبود شاخص هاي مراقبت و درمان مبتالیان به -
HIV/AIDS  در سال هاي اخیر، بازهم این پوشش کافی نبوده و نیاز

.به تقویت بیشتر دارد



از طبقات اجتماعی و اقتصادي پایین جامعه HIV/AIDSاغلب افراد مبتال به -
بوده و نیاز به حمایت هاي همه جانبه سازمان هاي حمایت گر جهت اداره زندگی 

.  خود را دارند
نظام جمع آوري داده ها در طی سال هاي گذشته بهبود قابل توجهی داشته -

.اما بازهم نیاز به تقویت بیشتر دارد
بودجه تخصیصی پایین و ناکافی بوده و عمال تکافوي اجراي برنامه هاي -

.آموزشی، پیشگیري و مراقبتی را ندارد
با تشکیل کمیته استانی کنترل ایدز و جلب مشارکت هاي بین بخشی و -

استفاده از همیاري گروه هاي مردم نهاد می توان گام هاي موثري جهت کنترل و 
.پیشگیري از بیماري برداشت



: هدف کلی

ایدزمدیریت برنامه پیشگیري و کنترل 
هاي آمیزشیو بیماري 

1393در سال 



اهداف اختصاصی
1393درصد در پایان سال 25به 17/48ساله استان از 15- 54ارتقاء آگاهی جمعیت -1
درصد فعلی تا پایان 10ارتقا ء خدمات مشاوره وآزمایش داوطلبانه گروههاي هدف به میزان -2

1393سال
1393درصد فعلی تا پایان سال10ارتقاء خدمات پیشگیري و کاهش آسیب به میزان - 3
1393درصد فعلی تا پایان سال10ارتقاء تشخیص و درمان بیماري هاي آمیزشی به میزان -4
درصد 10به میزان و خانواده آنها HIVارتقاء خدمات مشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به - 5

1393فعلی تا پایان سال
درصد فعلی تا 10به میزان HIVارتقاء خدمات حمایتی و توانمند سازي درمان مبتالیان به -6

1393پایان سال
درصد فعلی تا پایان 10ارتقاء نظام مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها به میزان - 7

1393سال
درصد فعلی تا پایان 10تقویت زیر ساخت هاي الزم جهت پیشبرد برنامه به میزان - 8

1393سال



استراتژی ھای ھدف اختصاصی اول

آموزشمراکزمشارکتجلبوھماھنگی-1
)خصوصی،دولتی( استانعالی

آموزشسازمانمشارکتجلبوھماھنگی-2
استانپرورشو
بھداشتیداوطلبانپتانسیلازاستفاده-3

جامعهدررسانیاطالعوآموزشجھت
ھایرسانهظرفیتازمطلوباستفاده-4

آموزشییاجمعی
ارزشیابیوپایش-5



استراتژی ھای ھدف اختصاصی دوم

ارتقاء دانش نظري و مهارت هاي مشاوره اي مربیان    -1
ارشد جهت بهبود و ارتقاء خدمات ارائه شده در مراکز و  

پایگاه هاي مشاوره
حمایت و پشتیبانی-2
پایش و ارزشیابی-3



استراتژي هدف اختصاصی سوم

بهبود ارائه خدمات کاهش آسیب


