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هر  .می گذرد جهان شاهد تالش های متعددی جهت مقابله با آن بوده است HIVسالی که از کشف ویروس  13در طی 

کاهش پیدا کرده است ولی در برخی % 33سال اخیر بروز بیماری درجهان  31چند در طی سه دهه گذشته بخصوص در 

 .سیر پیشرونده خود را ادامه میدهد  HIV/AIDSکشورها اپیدمی 

 .زندگی می کردند HIVبا ( ساله جهان 33-93درصد از جمعیت  8/3)میلیون نفر  1/13میالدی،  1331در پایان سال 

از سال . مثبت می باشند HIVساله مناطق آسیای مرکزی و اروپای شرقی  33-93در حال حاضر یک درصد از جمعیت 

افزایش داشت است و شواهد % 13مثبت درمنطقه مدیترانه شرقی و آفریقای شمالی بیش از HIVتعداد افراد  1333

 .در آسیای مرکزی بعد از سالها ثبات بوده است نشان دهنده افزایش بروز افراد آلوده به ویروس

کشور  3درصد کاهش داشته و در حداقل  13در بین بالغین بیش از  HIVکشور بروز آلودگی به  13در دهه گذشته در 

 .درصد افزایش یافته است HIV 13موارد جدید آلودگی به 

در کشورهای افریقای زیر صحرا نیز کاهش یافته ولی  حتینیز دستخوش تغییرشده  HIV/AIDSتابلوی مرگ ناشی از 

 .می باشدیل ایدز لدرصد مرگ ها در این مناطق بد 03باز هم 

درصد کاهش یافته ولی در آسیای مرکزی، اروپای شرقی وخاورمیانه  9موارد مرگ در آسیا  1333-1333در طی سالهای 

 .درصد افزایش یافته است 13موارد مرگ 

در منطقه مدیترانه شرقی وشمال آفریقا نسبت به دیگر مناطق جهان کم است اما حتی در  HIVهرچند شیوع 

 .شرایط ممکن است بطور ناگهانی تغییر کند نیز کشورهای با شیوع بسیار پایین

در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  HIVتقال و شیوع نگزارش های اخیر نشان دهنده افزایش سرعت ا

 . بوده است مصرف کنندگان تزریقی موارد مخدر معرض خطر از جملهبویژه در بعضی گروههای جمعیتی در
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 :HIV/AIDSاهمیت بیماری 

باعث ویژگی های این بیماری از جمله سرعت انتقال و گسترش ، معلولیت باال ، درمان ناپذیری ، نهفتگی آلودگی آن 

 .ژه ای برخوردار باشد شده این بیماری از اهمیت وی

این بیماری تابو تلقی می . ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست ، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز هست 

 شود و با هاله ای از شرم و منع های اخالقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع از اعالم بیماری از سوی افراد

 .شده و همین مسئله منجر به پنهان ماندن بیماری ، طی نشدن مراحل درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می شود

به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری ، این بیماران در انتخاب مسکن ، شغل ، مراقبت های بهداشتی و حمایت 

تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار شده ، فرصت آموزش را از رفتارهای نامناسب و . عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند 

طردشدن و تنهایی ، اخراج شاغلین مبتال از کار و بدنامی از طرف دوستان و خانواده سبب می شود . وی می گیرد 

افرادی که گمان می کنند آلوده باشند ، وضعیت خودشان را تا جایی که مقدور باشد مخفی نگه دارند و این خود 

 .ب گسترش آلودگی است موج

 :اثر می گذارند HIVفاکتورهای متعددی بر شیوع 

 وعفونتهای منتقله از راه جنسی HIVعدم آگاهی وعدم دسترسی به اطالعات الزم در زمینه پیشگیری از  -

وعدم مراجعه برای درمان  HIVو افزایش خطر ابتال وسرایت ( STI)شیوع باالی عفونت های منتقله از راه جنسی  -

 ین عفونت ها بدلیل انگ اجتماعیا

 دسترسی محدود، عدم مقبولیت اجتماعی وفراهم نبودن امکان دسترسی آسان به کاندوم درسطح جامعه -

 جایگاه پایین اجتماعی برای زنان وناتوانی ایشان در تاثیرگذاشتن بر رفتار همسر یا شریک جنسی -

 درصد باالی بیسوادی درجامعه -

جابجایی جمعیت ها ، دوری از خانواده، جنگ وفقر بعنوان نتایج شرایط اقتصادی  افزایش شهرنشینی، مهاجرت، -

 واجتماعی نامطلوب
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 : HIV  اتیولوژى

HIV  یک رتروویروس از خانوادهRNA تاکنون چهار رتروویروس انسانی شامل . ویروس ها می باشدHILV3 ،HILV1  ،

HIV3  ،HIV1  شناخته شده اند ویروسHIV3 شمار می رود وویروس در سطح جهان بهشایع ترین رتر. 

مشابه است  HIV1و  HIV3راههای انتقال . بیشتر در آفریقای غربی و در بین هتروسکوال ها شیوع دارد HIV1ویروس 

 .از مادر به فرزند بندرت صورت می گیرد و دوران نهفتگی آن نیز طوالنی است  HIV1هر چند که انتقال 

 :پاتولوژی

( Th)کمک کننده  Tنقص شدید ایمنی ناشی از کاهش مداوم و پیش رونده تعداد لنفوسیت های  HIVمشخصه عفونت 

 .و اختالل عملکرد آنهاست 

در مرحله اولیه عفونت، ویروس ها از محل ورود خود مثال سلولهای النگرهانس رکتوم یا واژن به غدد لنفاوی آن ناحیه 

 . مداوم، عفونت پایدار ایجاد می کنند رفته و در آنجا مستقر می شوند، سپس با تکثیر

با ورود ویروس به خون و سپس به سایر اندام های لنفوئیدی مانند طحال دومین ویرمی و گسترش عفونت صورت می 

گیرد این مرحله در برخی موارد با عالئمی شبیه مونونوکلئوز عفونی همراه است پاسخ ایمنی در این مرحله به واسطه 

صورت می گیرد در ابتدا این سلول ها افزایش می یابند و سلولهای  9CD+یا سلولهای ( TS)رکوبگر س Tلنفوسیت های 

آزاد می شوند که ویروس های  CD94همچنین سه نوع سایتوکاین توسط سلولهای . آلوده به ویروس را از بین می برند

اه پس از ورود ویروس تا زمان ورود به م 9-6ماکروفاژ دوست را بطور واضح مهار می کنند به این ترتیب، در مدت 

مانند درمان پیشگیری ) مداخله در این مرحله از بیماری . مرحله پایدار، در بار ویروسی کاهش واضحی دیده می شود 

در طی مراحل اولیه و حادعفونت و گذار به مرحله . در کاهش خطر عفونت تاثیر مثبتی دارد ( موارد تماس شغلی 

کیک سلولهای سیتوتوکسیک در خون محیطی، ویروس ها ممکن است در نقاطی نظیر غدد لنفاوی مزمن، به علت تف

 . بصورت نهفته باقی مانده و حتی در مرحله نهفته بیماری هم تکثیر آنها ادامه می یابد
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. ست و پیشرفت بیماری نشانگر خوبی ا HIVسطوح ویروسی در مرحله پایدار بعد از یک سال برای پیش آگهی عفونت 

 .به این ترتیب که هر چه سطوح ویروسی پایین تر باشد، سیر بیماری آهسته تر خواهد بود

 (:HIV/AIDS)مراحل بالینی عفونت 

 ( سندروم وتروویروسی حاد )  HIVعفونت حاد اولیه  -3

هفته بعد از تماس دچار سندروم رتروویروسی حاد بصورت بیماری  3-6حدود  HIVدرصد مبتالیان به عفونت  63-33

شایع ترین عالئم آن عبارتند از تب، خستگی، راش ماکولوپاپور، آدنوپاتی، فارنژیت غیر . شبه مونونوکلئوز می شوند 

 .، میالژی، آرترالژی، سردرد، اسهال، تهوع و استفراغ kg3اگزودایی، ضعف، کاهش وزن بیش از 

در این مرحله ممکن است با کاهش تعداد لنفوسیت . هفته طول می کشد و خود به خود بهبود می یابد 3-1این دوره 

 . ها، افزایش سرعت سدیمانتاسیون، افزایش آنزیم های کبدی و آلکالن فسفاتاز روبرو شویم 

ویروسی مانند آنفلوانزا، هپاتیت تشخیص های افتراقی در این مرحله شامل مونونوکلئوز عفونی، سایر عفونت های 

 . ویروسی، سرخک، سرخجه ، سیفلیس ثانویه ، توکسوپالسموز و واکنش های دارویی است 

 CD84و  CD94در این مرحله درمان چند دارویی موجب کاهش بار ویروسی و افزایش پاسخ های اختصاصی سلولهای 

 . علیه ویروس می شود

 بدون عالمت HIVعفونت  -1

در طول این . سال ادامه می یابد 8-33ظرف  CD94تکثیر دائمی ویروس و کاهش تدریجی سلولهای  بدون درمان

البته ممکن است افراد سال ها پس از ابتال به عفونت . دوران فرد از نظر بالینی ممکن است کامال بدون عالمت باشد

درجه، تعریق شبانه  18ای خفیف کمتر از تب ه. اولیه با خستگی زودرس و کاهش توانایی فعالیت روزانه مواجه شوند

اضطراب، افسردگی، اختالل های خلقی و نیز برخی اختالل های . و اسهال های متناوب نیز گاهی دیده می شود
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مبتال به سندروم تحلیل منتشر  HIVاندوکرینی مانند هیپوگنادیسم و افت سطح تستوسترون در بیماران مبتال به 

 . مشاهده می شود

 عالمت دار  HIVعفونت  -1

 : در این مرحله روی می دهند می توان به دو گروه تقسیم کرد HIVبیماریهایی را که در زمینه عفونت 

، لنفادنوپاتی HIVایجاد شده اند، مانند سندروم حاد  HIVبیمارهایی که مستقیما و بدلیل وجود ویروس  -الف 

، نقص ایمنی پیش رونده و HIV، پنومونی لنفوسیتی بینابینی، نفروپاتی  HIVژانرالیزه  پایدار، دمانس همراه با 

 .احتماال آنمی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، کاردیومیوپاتی نوروپاتی محیطی و مننژیت آسپتیک

بیماریهایی که بدنبال نقص ایمنی توسط سایر عوامل بیماریزا ایجاد شده اند، مانند انواع عفونت ها و  -ب 

 .تومورهای فرصت طلب 

 

 ( ایدز) نقص ایمنی پیشرفته همراه با بیماریهای فرصت طلب -9

ایدز عبارت است از مجموعه نشانه های بالینی تعریف شده ناشی از اختالل ایمنی بدن که متعاقب عفونت مزمن 

 . ویروس نقص ایمنی انسانی ایجاد می شود

کل بیماری نشانگر ایدز  1ر بدن و کاندیدیاز مری، بیش از پنومونی پنوموسیستیس کارینی، سندروم تحلیل منتش

 . را شامل می شوند

اغلب این عفونت ها ناشی از فعال شدن مجدد پاتوژن هایی است که از قبل در بدن بصورت نهفته بوده اند و با 

 . بروز نقص ایمنی دوباره فعال می شوند

روز بصورت متناوب یا مداوم  13، تب اثبات شده بیش از روز 13درصد وزن بدن، اسهال بیش از  33کاهش بیش از 

 . ممکن است در این مرحله دیده شود
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 :HIV/AIDSالگوهای اصلی انتقال  

 از طریق تماس جنسی  HIV/AIDSانتقال  -3

احتمال انتقال عفونت . در کشورهای در حال توسعه، نوع تماس بطور عمده تماس جنسی هتروسکوال است 

HIV/AIDS  از طریق جنسی به عواملی مانند تعداد شرکای جنسی، روش تماس جنسی، میزان شیوع عفونت در

. وجود بیماریهای مقاربتی بستگی دارد HIVجامعه و همراهی عوامل رفتاری و بیولوژیکی دیگر، مانند مرحله عفونت 

 . تبه عنوان مثال، همیشه تماس جنسی مقعدی از تماس واژینال خطرناک تر بوده اس

درصد  3/3 - 1/3درصد و با یک تماس واژینال  3/3-1/3با یک تماس مقعدی در فرد مفعول  HIV/AIDSاحتمال انتقال 

 . برآورده شده است 

برابر بیشتر از زن به مرد است وجود زخم های تناسلی و یا هر گونه التهاب در  13احتمال انتقال عفونت از مرد به زن 

 . مساعد می کند  HIVرای کسب دستگاه تناسلی زمینه راب

درصد  91را تا  HIVبراساس مطالعه ای در تانزانیا با درمان سندرومیک بیماریهای آمیزشی می توان بروز عفونت 

 .کاهش داد

و ( درصد موارد 0/31)در جهان و دومین روش انتقال در ایران  HIV/AIDSاین الگوی انتقال شایع ترین روش انتقال 

 . می باشد( درصد موارد  3/8)یجان غربی در استان آذربا

 

 :از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریق و برنده  HIV/AIDSانتقال -1

مصرف کنندگان تزریقی مواد بدلیل استفاده مشترک از سوزن و سرنگ مشترک در معرض خطر باالیی برای ابتال 

 . قرار دارند HIVبه عفونت 
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استفاده مجدد از سرنگ . در هر بار تزریق از سرنگ مشترک احتمال تزریق خون باقیمانده از نفر قبلی نیز وجود دارد

 .به فرد مصرف کننده باشد Cو  B، هپاتیت  HIVمی تواند وسیله موثری در انتقال 

جمله عواملی هستند که  در جامعه از HIVدفعات استفاده مشترک از یک سوزن، دفعات تزریق مواد و شیوع عفونت 

 . در احتمال ابتال به ویروس تاثیر دارند

اگر چه مواد غیر تزریقی مثل استعمال ماری جوانا، قرص های خواب آور، استنشاق کوکائین و مصرف الکل بطور 

ن هزینه نقش ندارند، اما بدلیل همراهی با رفتارهای پرخطر، برای مثال تن فروشی برای تامی HIVمستقیم در انتقال 

خرید مواد ویا عدم توانایی در تصمیم گیری عاقالنه در مورد خطرات تماس جنسی پرخطر بطور غیرمستقیم در ابتال 

 . به این بیماری و انتقال آن موثر هستند

در پی سوراخ شدن پوست توسط سوزن یا شی تیز  HIVمطالعات وسیع در مراکز متعدد نشان می دهد که خطر انتقال 

درصد  3/3درصد و در موارد دیگری از راه غشای مخاطی  1/3تایید شده ، تقریبا  HIVخون شخص مبتال به  آلوده به

از طریق پوست غیر سالم در معرض آلودگی، مشخص شده، ولی میزان خطر انتقال از این طریق  HIVسرایت . است 

از طریق  HIVانتقال . ز طریق مخاط استدقیقا گزارش نشده است به هر حال، خطر انتقال کمتر از موارد انتقال ا

 . پوست سالم هنوز به اثبات نرسیده است

در دنیا و  HIV/AIDSاستفاده مشترک از سوزن و سرنگ آلوده در بین معتادان تزریقی دومین الگوی شایع انتقال 

 . شایع ترین روش انتقال در ایران و استان آذربایجان غربی می باشد

 . در دنیا، مصرف کنندگان تزریقی مواد هستند HIVدرصد کل مبتالیان جدید به  33، حدود  UNAIDSبراساس گزارش 

درصد مبتالیان به  8/01درصد و در استان آذربایجان غربی حدود  68براساس اطالعات موجود در ایران حدود 

HIV/AIDS مصرف کننده تزریقی مواد بوده اند . 

بوده اند  HIV/AIDSدرصد افرادی که معتاد تزریقی بودند مبتال به  39، 1330در مطالعه ای در ایران در سال 

(UNAIDS, Global Report 1333     .) 
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در ایران محسوب می گردد اما با اجرای برنامه های  HIV/AIDSاگرچه این الگوی انتقال شایع ترین روش انتقال 

در این  HIV/AIDSبروز ( نگهدارنده متادون  توزیع سرنگ و سوزن رایگان و اجرای برنامه درمان) کاهش آسیب 

 . جمعیت کاهش یافته است 

در گروه معتادان  HIVبسیاری از مطالعات موید این نکته است که درمان با متادون با کاهش میزان انتقال عفونت 

یر درمان های ترک تزریقی، میزان جرایم گوناگون و باراقتصادی آن همراه بوده است و در یک مطالعه مقایسه ای با سا

 .درصد موفقیت همراه بوده است 83درصد موفقیت داشته اند، درمان با متادون با  13اعتیاد که تنها 

 :از مادر به فرزند  HIV/AIDSانتقال  -1

در سطح جهان از راههای اصلی انتقال عفونت ( حین بارداری، زایمان و یا شیردهی) انتقال از مادر به فرزند 

HIV/AIDS ار می رود به شم. 

رخ ( درصد آن در حین زایمان 63)ماه آخر بارداری  1درصد تمام موارد انتقال در طی 31محققان تخمین زده اند که 

را کاهش  HIV/AIDSهمچنین، نشان داده اند که سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی، خطر انتقال پری ناتال . می دهد

نان با بیماری پیشرفته خطر بروز عفونت و تب بیشتر است و تصمیم گیری می دهد، اما پس از جراحی به خصوص در ز

 . در خصوص روش زایمان باید بصورت موردی اتخاذ شود

از مادر  HIVبه مادر طی بارداری و زایمان، و به جنین پس از تولد، احتمال انتقال  HIVدر غیاب درمان پیشگیرانه ضد 

درصد در کشورهای در حال توسعه متغییر است  13-13ورهای توسعه یافته و درصد  ، در کش33-13به جنین یا نوزاد 

و وضعیت سالمتی عمومی  HIVاین اختالالت ممکن است وابسته به کفایت مراقبت های پیش از تولد، مرحله بیماری 

 . مادر طی بارداری باشد

شمارش پایین . اثبات شده ترین عامل در افزایش احتمال انتقال، وجود میزان باالی ویروس در خون مادر است

عامل خطر به . در خون مادر نیز علت عمده دیگری برای انتقال ویروس به جنین محسوب می گردد  CD94سلولهای 

در شیر مادر هم یافته شده  HIVو زایمان است  اثبات رسیده دیگر در انتقال، فاصله طوالنی بین پاره شدن کیسه آب
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به رغم همه مزایای شیر مادر توصیه می شود که به نوزاد شیر خودشان را ندهند مگر  HIVاست و در زمان آلوده به 

 . آنکه نوزاد به علت عدم دسترسی به شیر جایگزین در معرض سوء تغذیه و مرگ قرار گیرد

می تواند مزایای استفاده از درمان ضد  HIVتغذیه با شیر مادر آلوده به برخی مطالعات نشان داده است که 

 . وتروویروسی طی حاملگی و زایمان را بی اثر کند

 . درصد متغیر است  39-13خطر انتقال از طریق شیر مادر بین 

را به خود   HIV/AIDSه موارد ابتال ب( درصد/. 1)در استان آذربایجان غربی و ( درصد  3) این الگوی انتقال در ایران 

 .اختصاص داده است

 :از طریق خون و فرآورده های آن HIV/AIDSانتقال  - 9

 . ممکن است از طریق دریافت خون کامل، اجزای سلولی خون، پالسما و فاکتورهای انعقادی منتقل شود HIVویروس  

 . درصد است  333بعد از دریافت یک واحد خون آلوده حدود  HIV/AIDSاحتمال ابتال به عفونت 

بدلیل  B، سرم ایمونوگلوبولین روگام  و واکسن هپاتیت Bسایر فرآورده های خون نظیر ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت 

 . انجام پروسه های غیر فعال کننده،  کامال ایمن بوده و بیماری زا نیستند

 . از این طریق صورت می گیرد HIV/AIDSدرصد موارد انتقال عفونت  33از در کشورهای در حال توسعه کمتر 

را  HIV/AIDSمواد مبتال به ( درصد 3/3) و ( درصد  /.3)این روش انتقال در ایران و استان آذربایجان غربی به ترتیب 

 . به خود اختصاص می دهد

 :HIV/AIDSتشخیص آزمایشگاهی 

HIV3 تشخیص و شناسایی زود هنگام آلودگی، . عامل عمده سندروم نقص ایمنی اکتسابی شناخته شده است

امکان درمان به هنگام و اقدام های پیشگیری کننده، تامین منابع خون سالم و در نتیجه، کنترل موثرتر بیماری را 

 . در جامعه فراهم می کند
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لیه بسیار دشوار است و در اغلب موارد احتمال ابتالء بیمار در مرحله عفونت حاد او HIV/AIDSتشخیص عفونت 

ویروس  RNAوجود  HIVدر این مرحله حساس ترین معیار عفونت . به ذهن پزشک خطور نمی کند HIVبه عفونت 

 .در پالسما است

یزا هفته پس از عفونت با وجود ظهور آنتی بادی های اختصاصی در آزمون به روش وسترن بالت، آزمون اال 8-1

تشخیص قطعی در این مرحله به تکرار مجدد ) همچنان منفی است به این مرحله دوره پنجره اطالق می شود 

 (.نیازمند است PCRیا  P19 Agآزمون االیزا بعد از چند هفته و یا انجام آزمایش های دیگر مانند 

ک تست تاییدی مانند وسترن بالت حداقل یک آزمون االیزای مثبت و ی HIVمعیار استاندارد برای اثبات عفونت 

 . مثبت است

، دوبار آزمون WHOبراساس نظر )درصد حساسیت تشخیص دارند  33آزمون االیزا و وسترن بالت مثبت بیش از 

 (. االیزا با کیت های مختلف، میزان حساسیت و اختصاصیت آن معادل وسترن بالت مثبت است

اما به هر حال . کمک کننده هستند P19و آنتی ژن  RT-PCRهای  درباره تشخیص مرحله حاد اولیه بیماری، روش

عفونت باید در نهایت با آزمون وسترن بالت تایید شود و غربالگری افراد با روش های فوق به هیچ وجه توصیه 

 . نمی شود

 اما کشت ویروس کمک چندانی نمی کند. در مرحله عفونت بدون عالمت آزمایش های سرولوژیک مثبت هستند

 . نیز در این مرحله معموال منفی است  P19وآنتی ژن 

در مرحله عفونت پیشرفته یا عالمت دار، اگرچه ممکن است در اثر نقص ایمنی آزمایش های سرولوژیک بصورت 

 . با تیتر باال مثبت خواهد بود P19کاذب منفی باشند ولی آنتی ژن 
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 :درمان 

و فرایند سرکوب ایمنی، توانایی برخی از پیامدهای سرطانزا و فرصت طلب برای بروز  HIVبدنبال پیدایش آلودگی با 

 .بیماریها و تظاهرات آنها افزایش می یابد

سارکوم کاپوزی، عفونت های ناشی از پنوموسیستیس کارینی، پنومونی : عبارتند از HIVپیامدهای بیماری زایی 

باکتریال، عفونت با مایکوباکترم های توبرکلوز، سیتومگالوویروس، لنفوم، توکسوپالسموز، کریپتوکوکوز، 

 .مایکوباکتریوم توبرکلوز و کاندیدیاز

اشاره  HIV/AIDSدر بیماران مبتال به  HAARTشروع درمان به نحوه درمان تعدادی از این پیامد ها و نحوه  در زیر

 .شده است

 (:P.C.P) پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی 

مشاهده  HIVپنومونی پنوموسیستیس کارینی جدی ترین عفونت فرصت طلب است که در کودکان و بالغین آلوده به 

 .می شود

بطوری که مرگ و میر بعلت پنومونی . ی کاهش پیدا کرده استمیزان مرگ و میر پس از پیدایش پروفیالکسی داروی

 .تنزل یافته است%  39به  %  11از  HIV/AIDSپنوموسیستیس کارینی در بیماران مبتال به 

 : تظاهرات بالینی

 : عبارت است از PCPعالیم و نشانه های کالسیک 

 . حالت غیر طبیعی ریه ها که بصورت تب، تنگی نفس، سرفه های خشک و رال های خشک بروز می نماید

 : تشخیص
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. برونکوسکوپی فیبراپتیک تنها راه انتخابی است . از طریق اثبات وجود میکروارگانیسم است  PCPتشخیص قطعی 

 .بیوپسی باز ریه بندرت مورد نیاز است 

 : درمان

 mg/kg/day9-1به میزان ( پنتام ) عبارت است از مصرف داخل وریدی پنتامیدین ایزوتیونات  نخستین خط درمانی

 mg/kg/day333-03تری متوپریم و  mg/kg/day13-33و یا مصرف داخل وریدی کوتریموکسازول به میزان 

 .سولفامتوکسازول است 

و یا بیشتر اثر می % 83ان، این رژیم به میزان در اولین دوره درم. تاثیر هر دو رژیم درمانی مشابه به یکدیگر است 

افزودن کورتیکواستروئیدها به رژیم درمانی در . کند، ولی در دوره های متعاقب، این تاثیر کمتر و ضعیف تر است

باشد و یا گرادیان اکسیژن آلوئولی و فشار اکسیژن شریانی بیش  mmHg03مواردی که فشار اکسیژن شریانی کمتر از 

 . باشد موثر و مفید است mmHg13از 

عبارت است از . خط دوم درمان در موارد خفیف تا متوسط در بیمارانی که نسبت به خط اول مقاوم هستند

و در موارد متوسط تا شدید ( مپرون) کیلیندامایسین همراه پریماکین، داپسون همراه با تری متوبریم یا آتوواکوئون 

 .عبارت است از تری متوکسات

طول . درمان معموال به کندی صورت می گیرد و نشانه های بهبود رادیوگرافیک به تدریج ظاهر می شوند  پاسخ به

 .هفته برای ارزیابی پاسخ به درمان الزم است 1هفته برای موارد خفیف و مدت  1موثر درمان مشخص نیست، اما مدت 

 : پروفیالکسی

دهانی )هفته یا کاندیدیا ز 1یا تب با منشا ناشناخته به مدت  mm1/133کمتر از  CD9تعداد ) برای پروفیالکسی اولیه 

استفاده ازکوتریموکسازول خوراکی یک بار در روز توصیه می ( PCPسابقه ابتال به ) و پروفیالکسی ثانویه ( حلقی  –

 . ده می شودبرای کسانیکه به کوتریموکسازول آلرژی دارند، آئروسل پنتامیدین، داپسون یا آتوواکوئن استفا. شود
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 : مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

 3383در دهه های گذشته، میزان ابتال به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، کاهش چشمگیری پیدا کرده بود، اما از سال 

 شیوع و بروز این بیماری مجدداً افزایش یافته است این تزاید، ناشی از تقارن هم زمان چندین عامل مختلف است من

، افزایش فقر و بی خانمی و توقف روند اجرای تدابیر الزم جهت کنترل سل در سال HIVاپیدمیک  جمله گسترش

3303 . 

در معرض  HIVافراد آلوده به . جمعیت جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است 1/3توبرکلوزیس در حال حاضر بیش از 

از اکتساب اولیه بیماری و هم ناشی از فعالیت دوباره،  این امر هم ناشی. خطر ابتالی بیشتری به این بیماری قرار دارند

 . عفونت های نهفته است 

 : تظاهرات بالینی

همراه با توبرکلوزیس ایجاد می  HIVبیماران آلوده به % 83تا  03بیماری منتشر یا سل محدود به نواحی خارج ریوی در 

د، یک تصویر بالینی غیر معمول نیز ممکن است رویت حتی زمانی که تظاهرات اولیه نشان از ابتالی ریوی دارن. شود 

تب، تعریق شبانه، سرفه و کاهش وزن این عالیم، تشخیص و افتراق سل را از سایر : عالیم بیماری عبارتند از . شود

 .بیماریهای فرصت طلب مشکل می سازند 

 : تشخیص

الم خلط و کشت آن . گرفتار انجام می شود تشخیص بوسیله برونکوسکوپی و یا از طریق انجام بیوپسی از ارگانهای

برای ایجاد  HIVچندان مفید نیست، تست پوستی توبرکلولین نیز چندان مفید نیست زیرا توانایی افراد آلوده به 

 . واکنش و پاسخ نسبت به تست پوستی آنتی ژنی کاهش یافته است

 . و دارای تست پوستی مثبت هستند باید تحت درمان مناسب قرار گیرند HIVبه هرحال بیمارانی که قبال به 

 : درمان 
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 : در حال حاضر تدابیر درمانی قابل اجرا عبارتند از

  mg/kg/day 33-3( INH) ایزونیازید

 . ماه استفاده کرد 6-31بصورت خوراکی روزانه به مدت  mg133معموال می توان از 

 mg/kg/day33 –( ریفاوین) ریفامپین 

 . ماه استفاده کرد 6-31بصورت خوراکی روزانه به مدت  mg633معموال می توان از 

 mg/kg/day33 -(میامبوتول) اتامبوتول 

 . ماه استفاده کرد 1روزانه بصورت خوراکی به مدت  mg3133-833معموال می توان از دوز 

  mg/kg/day13 -(PZA)پیرازینامید 

 ماه استفاده می شود  1مدت  بصورت خوراکی روزانه به

 ماه  6روزانه بصورت خوراکی برای  mg93 -(B6)پیریدوکسین 

 : پروفیالکسی

و یا بیش از آن مشاهده شد و یا سابقه یک تست  mm3چنانچه نتیجه تست پوستی توبرکولین در فردی به اندازه 

پوستی مثبت بدون درمان و بدون سابقه تماس با فرد مبتال به سل فعال مشخص شد، رژیم درمانی عبارت است از 

INH ،mg133  ماه همراه با پیریدوکسین  31بصورت خوراکی روزانه به مدتmg93  خوراکی و بصورت روزانه، در

بصورت خوراکی (  mg633) نیستند، می توان از رژیم درمانی پروفیالکتیک ریفامپین  INHتحمل  افرادی که قادر به

 . روزانه استفاده کرد

 :سارکوم کاپوزی
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. شایع ترین نواحی مبتال، سروگردن است. می باشد HIV/AIDSسارکوم کاپوزی یک بدخیمی نادر در بیماران مبتال به 

و یک هر پس ویروس با زنجیره ( KS)است که ممکن است بین سارکوم کاپوزی در یک مطالعه جدید نشان داده شده 

 .ارتباطی وجود داشته باشد DNAمشابه 

 : تظاهرات بالینی

سارکوم کاپوزی اغلب بر روی بافتهای کراتینزه مانند کام سخت لثه پدید می آید و بصورت یک نئوپالسم شبه عروقی 

ضایعات . برآمده بود، به رنگ های آبی، سیاه، قرمز و یا ارغوانی باشد چند کانونی است که ممکن است صاف و یا

 . پیشرفته ممکن است زخمی و دردناک شوند و یا منجر به خونریزی گردند

درمان معموال . شامل جراحی، رادیوتراپی، تزریقات داخل ضایعه ای و شیمی درمانی سیستمیک است :  درمان

 .کامل بیماری بندرت اتفاق می افتد تسکین دهنده است بطوریکه بهبودی

 

 (:  HAART) درمان ضد وتروویروسی

 : بطور کلی اهداف اولیه درمان ضد وتروویروسی عبارتند از

 کاهش بار ویروسی  -

 بهبود سیستم ایمنی  -

 بهبود کیفیت زندگی  -

 کاهش مورد بیدیتی و مورتالیتی ناشی از ایدز  -

کاهش می یابد هدف نهایی از درمان ضدرتروویروسی مهار کامل % 33با درمان مناسب بارویروسی و بیماری زایی آن تا 

 .است HIVتکثیر 

 . زیرا مهم ترین خطر در صورت ادامه تکثیر ویروس در حین درمان، مقاومت دارویی است 
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 :معیارهای شروع درمان

 : دوجود دار CD94امکان سنجش سلولهای : الف

  CD94مرحله چهار بدون در نظر گرفتن تعداد سلولهای  -

 در میلی متر مکعب 133کمتر از  CD94مرحله بالینی یک، دو یا سه، شمارش سلولهای  -

 وجود ندارد  CD94امکان سنجش سلولهای : ب

 ( TLC) مرحله بالینی چهار بدون در نظر گرفتن شمارش مطلق لنفوسیت ها  -

در میلی متر مکعب و هموگلوبین کمتر از  3133ا شمارش لنفوسیت ها کمتر از مرحله بالینی دو یا سه ب -

mg/dl31 

 . و سل را افزایش می دهد  HIVدرمان ضد سل، طول عمر بیماران مبتال به عفونت همزمان 

شمال در نواحی مدیترانه شرقی و  HIVپروفیالکسی کوتریموکسازول و ایزونیازید در درمان بیماران مبتال به عفونت 

 . آفریقا، موفقیت قابل قبولی در پیشگیری از عفونت های فرصت طلب داشته است

برای مهار کامل تکثیر ویروس، استفاده هم زمان از حداقل سه داروی ضد رتروویروسی ضروری است و به علت عدم 

 . یچ وجه توصیه نمی شودمهار کامل تکثیر ویروس با درمان تک دارویی و بروز مقاومت دارویی، این نوع درمان به ه

 : برخی از رژیم های ترکیبی خط اول درمان ضدوتروویروسی توصیه شده برای بالغین

 افاویرنز4 المیودودین 4 زایدوودین : الف

 نویراپین 4 المیوودین4 زایدوودین : ب

 آباکاویر4 المیوودین 4 زایدوودین : ج
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 :پیشگیری

هیچگونه درمان شناخته شده ای ندارد، هیچ واکسنی برای آن کشف نشده است وهیچ  HIV/AIDSدرحال حاضر 

به اثبات نرسیده است بنابراین  HIVروش اثبات شده ای هم برا ی از بین بردن قدرت آلوده کنندگی ناقلین ویروس 

 .پیشگیری از این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 .می باشدپیشگیری درسه سطح امکان پذیر 

 :پیشگیری اولیه

و روشهای انتقال آن، دارای  HIVبطورکلی ارائه آموزش های الزم واخذ اطالعات صحیح در مورد پاتوفیزیولوژی 

بیشترین اهمیت هستند زیرا افراد جامعه نیاز دارند از واقعیت های مرتبط با بیماریها و رفتارهای اجتماعی که منجر به 

 .طلع باشندپیشگیری بیماری میشوند م

برای مثال مصرف مواد مخدر وفعالیتهای . به نحوی با رفتار وشیوه زندگی فردی ارتباط دارند HIVاغلب راههای انتقال 

گرچه اینگونه رفتارها در . جنسی غیرسالم وخارج از خانواده که با رفتار پرخطر ونوع زندگی بی مباالت در ارتباط است

چندین . است، اما میتوان آنها را با آموزش ومشاوره مناسب تغییر داده یا اصالح نمود برخی از جوامع رواج بسیار یافته

کشور ازجمله تایلند و اوگاندا توانسته اند با سعی بسیار در این زمینه ، میزان انتشار این بیماری را با موفقیت کاهش 

 .دهند

 :عبارتند از HIV/AIDSچند اصل مهم در پیشگیری اولیه  از انتقال 

 (کاهش تعداد شرکای جنسی وتشویق به خویشتن داری در روابط جنسی )کاهش رفتارهای غیرایمن جنسی -3

احتمال ابتال به عفونت در زنان اگر همسران آنها بطورمنظم از )استفاده از وسایل حفاظتی مانند کاندوم  -1

 .(کاهش می یابد 6/3کاندوم استفاده کنند به 

 .را کاهش میدهد HIVدرصد میزان بروز عفونت  91اربتی، درمان عفونت های مق -1
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کاهش آسیب از طریق برنامه توزیع )حذف محدودیت در خرید و در دسترس قراردادن سوزن وسرنگ  -9

 (سرنگ وسوزن

 ( MMT  (اجرای برنامه درمان نگهدارنده متادون -3

 ایی برای زنان درسنین باروریودسترسی به خدمات بهداشتی مام HIVوجود نظام مشاوره، آموزش داوطلبانه  -6

 HIV/AIDSغربالگری موثر خون های اهدایی ازنظر عفونت  -0

 

 :پیشگیری ثانویه

 :مواجهه غیرشغلی -

مطالعات نشان داده اند که استفاده از داروی زیدودین بالفاصله پس از استفاده از سرنگ آلوده میتواند احتمال ابتال به 

HIV  کاهش دهد نظریه اصلی درباره پیشگیری پس از تماس بعنوان راهبرد پیشگیری کننده از % 83را تا حدود

، ممکن است  HIV، این است که مصرف داروهای ضدرتروویروس پس از قرار گرفتن فرد درمعرض عفونت  HIVعفونت 

ز بین بردن ویروس، از ابتالی به بیماری بتواند با متوقف نمودن ازدیاد ویروس یا تقویت سیستم ایمنی بدن برای ا

اگر این روش برای معتادان تزریق مفید بوده است منطقی بنظر میرسد که برای افرادی که از طریق . جلوگیری نماید

 .جنسی درمعرض ابتال قراردارند نیز مفید واقع گردد

 :مواجهه شغلی

 HIVو Cو Bویروس متعددی از جمله هپاتیت پزشکان وپرسنل پزشکی به اقتضای شغلشان درمعرض عفونت های 

، پس از تزریق خون و فرو رفتن سوزن های آلوده حین خونگیری واعمال Bگرچه امکان انتقال هپاتیت . هستند

و سرنوشت این بیماران مهم  HIVاست اما اهمیت ابتالی شغلی عفونت ناشی از  HIVو    Cجراحی،  بیش از هپاتیت 

 .وقابل توجه است

 :ت مواجهه شغلی بایددرصور
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 .در اولین فرصت محل مواجهه با استفاده از آب معمولی وصابون شستشو داده شود -

 .غشاهای مخاطی غیرچشم مواجهه یافته را با آب معمولی و فراوان شستشو داده شود -

 .چشم مواجهه یافته با محلول نرمال سالین یا آب سالم فراوان شستشو داده شود -

 .محل مواجهه خودداری شود از دست کاری وفشردن -

 .از مواد گندزدا یا ضدعفونی کننده که میتواند باعث ایجاد سوزانندگی شوند استفاده نگردد -

 رژیم دارویی انتخابی برای پروفیالکسی درموارد مواجهه شغلی وغیرشغلی

Zidovudine (AZT ) 133 mg  BID + Lamivudine (1TC) 333mg BID 

این رژیم در اغلب موارد تحمل میشود ودرصورت بروز عوارض خفیف مثل عدم تحمل گوارشی باید  -

 TDFرا با  ZDVدرصورت بروز عوارض غیرقابل تحمل میتوان . توصیه شود دارو همراه با غذا مصرف شود

133mg/day (تنوناویر )جایگزین کرد. 

 mg 133/33دو قرص  LPV (Lopinavir)ی باید درصورت شک به مقاومت دارویی، به رژیم پایه دو داروی -

 .روزانه اضافه شود 133mgساعت یا تنوناویر  31هر 

شروع شود وطول دوره درمان ( ساعت اول 19ترجیحاً )ساعت اول  01درمان پروفیالکسی باید درعرض  -

زمایش منبع ناشناخته بوده ونتیجه آ HIVدرصورتیکه در زمان شروع درمان وضعیت . روز می باشد 18

بعدا منفی گزارش شود، نیاز به تکمیل دوره درمان پیشگیری نیست و درمان پیشگیری نیست ودرمان 

 . دارویی قطع میشود

 

 : HIVپیشگیری ثانویه در انتقال مادر به کودک در زن باردار مبتال به 

درمان ضد رتروویروسی یا پروفیالکسی برای پیشگیری از انتقال حوالی زایمان وطی دوره پیش از زایمان باید 

 .تجویز شود CD9یا تعداد  HIV RNAصرفنظر از تعداد رونوشت  HIVبرای همه زنان مبتال به 
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انی که بیمار در زمان حاملگی حاملگی یا هرچه زودتر بعد از آن هرزم 39شروع درمان بعد از سه ماهه اول از هفته 

 .هفته حاملگی صورت گیرد 18مراجعه نماید وترجیحاً قبل از 

دارویی تا زمان زایمان وحین زایمان ادامه یابد وبعد از زایمان مادر از نظر  1رژیم درمانی  ARVجهت پروفیالکسی 

 .نیاز به درمان ارزیابی شود

 ZDV41TC+EFVرژیم درمانی پیشنهادی        

 ZDV41TC+ABCژیم آلترناتیو              ر

به کودک نیاز  HIVدرصورتی که دارو در دسترس نباشد و بیمار فقط به پروفیالکسی برای پیشگیری از انتقال 

 .دو بار در روز استفاده کرد 133mgبه تنهایی با دوز  ZDVمیتوان از . داشته باشد

افت می کند باید آن را در حین زایمان ادامه دهد و زیدودین درصورتیکه مادر باردار درمان ضدرتروویروسی دری

 .نیز بصورت زیر تجویز میشود

تا  3mg/kgطی یک ساعت وبعد از آن ادامه انفوزیون مداوم به میزان  ZDV   : 1mg/kgانفوزیون مداوم  -

 .زمان زایمان

کند یا مراقبتی دریافت درصورتیکه مادرباردار برای پیشگیری از انتقال، فقط زیدوودین دریافت می  -

 :نکرده باید بصورت زیر عمل شود

 .تزریقی طی زایمان کفایت می کند ZDVگرفته باشد، ادامه  ZDVهفته درطی حاملگی  9اگربیش از  -

خوراکی در شروع  133mgهفته باشد حین زایمان دوز واحد نویراپین  9اما اگر مدت دریافت کمتر از -

 .هم ضروری است ZDV41TCد ویک هفته استفاده از توصیه میشو ZDVزایمان همراه با 

 .ساعت قبل از جراحی شروع شود 1در موارد سزارین اکتیو درمان زایدوودین وریدی باید حداقل  -
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حاملگی بصورت اکتیو سزارین شوند، با این وجود  18توصیه میگردد کلیه زنان باردار مبتال در هفته  -

مشخص نیست که بعد از پاره شدن غشاها یا شروع دردهای زایمانی، زایمان ازطریق سزارین تاثیری در 

 .داشته باشد HIVپیشگیری از انتقال 

 ZDV. ضروری است HIVی همه نوزادان مواجهه یافته با هفته برا 6به مدت  ZDVرژیم کموپروفیالکسی،  -

ساعت بعد از زایمان شروع  6-31باید درصورت امکان در کمترین فاصله زمانی از تولد وترجیحاً طی 

 . شود

- HIV  در شیر مادر هم یافته شده است در زنان آلوده بهHIV  به رغم همه مزایای شیر مادر توصیه میشود

 .از شیردهی به نوزاد خود خوداری نمایند

 

 :توانبخشی

اند، شاخص های مهم تاثیر مراقبت های  AIDSبقاء بیماران و پیامدهای بالینی دیگر که مشخص کننده بیماری 

پیشرفته یا بیمارانی که به مدت به حداکثر رساندن توان بیماری در بیماری . پزشکی این بیماران تلقی میشوند

 .را میتوان بعنوان پیشگری ثانویه درنظر گرفت اند طوالنی بدحال
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 :در جهان  HIV/AIDSوضعیت 

ن تاثیر زیادی بر آبسیار فراتر از رنج بیماری و نهایتاً مرگ فرد مبتالست میزان کشندگی باالی  HIV/AIDاثرات 

ساله ( 33-93)شوند که اکثراً از قشر فعال اقتصادی جامعه  مبتال می HIV/AIDSکسانی به عفونت . خانواده ها دارد

د همزمان با ابتالی این افراد و از کار افتادگی ایشان، وضعیت شغلی دیگر اعضای خانواده بدلیل لزوم مراقبت از تنهس

 .گیرد این افراد تحت تاثیر قرار می

،  1333و تاثیر بر هزینه های بهداشتی مشخص گردید تا سال  MENAدرمنطقه  HIVدر مطالعه ای درخصوص شیوع 

حتی با مصرف محدود . )افزایش خواهد یافت GDPدرصد  1/3هزینه های ساالنه درمان بیماران مبتال به ایدز حدود 

یمارانی را یافت که هزینه های مرتبط با بیماری ایدز در آنها ، این درحالی است که میتوان ب( داروهای آنتی رتروویرال

 .نیز برسد GDPدرصد  3به رقم سرسام آور 

       AIDS – releted health                    

       Exp.in 5102 (GDP %)           

 

 

 

 

 

 

 

 1333در سالHIV/AIDSمتوسط هزینه های سالمتی
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خوشبختانه تجربیات بین المللی نشان داد استراتژی های پیشگیرانه کم هزینه درکاهش ومحدود ساختن انتشار 

HIV/AIDS بسیارموثر هستند. 

دسترسی به سرنگهای ایمن دربین  وآنالیز ها نشان داد افزایش استفاده از کاندوم  MENAبعنوان مثال درمنطقه 

 .کنونی همراه بود GDP درصد 02معادل معتادان تزریقی با صرفه جویی رقمی 

همراه  1333-1333همچنین آنالیز مذکور نشان داد تاخیر در پیاده سازی این سیاست با افزایش هزینه ها درسالهای 

 .به ازاء هرسال تاخیر پیاده سازی سیاست مذکور است کنونی GDPدرصد  5/1معادل خواهد بود که این افزایش 

Gain from policy intervention                                          Losses from  

  ( % today GDP)                                                           5 years delay (% GDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاخیر در مداخلهفواید افزایش دسترسی به کاندوم و سرنگهای یکبار مصرف برای معتادین تزریقی و هزینه های 
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 :شاخص های جهانی

 1333تا سال % 33از طریق ارتباط جنسی نامطمئن  تا  HIVکاهش انتقال  -

 1333تا سال % 33از طریق تزریق مشترک در مصرف کنندگان تزریقی مواد  تا  HIVکاهش انتقال  -

 دزو بویژه کاهش مرگ مادری ناشی از ای 1333از مادر به کودک تا سال  HIVحذف انتقال  -

 1333با داروهای ضد رتروویروسی تا سال  HIV/AIDSمیلیون فرد مبتال به  33تحت درمان قرار گرفتن  -

 1333تا سال %  33تا  HIV/AIDSدر افراد مبتال به  TBکاهش مرگ ناشی از  -

در کشورهای با ( میلیارد دالر 19تا  11مابین ) رسیدن به سطح قابل توجهی از تخصیص بودجه ساالنه  -

 پایین تا متوسط درآمد

 

 1331سال   -جهان  HIV/AIDSآخرین آمار 

 میلیون  HIV/AIDS 1/13مبتالیان به 

 میلیونHIV 1/1موارد ابتال جدید به  

 میلیون6/3 فوت کرده اند AIDSافرادیکه بر اثر 
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 :در ایران HIV/AIDSوضعیت 

ساله مبتال به هموفیلی که از فراورده های خونی  6و دریک کودک  3166در ایران درسال  HIVاولین مورد آلودگی به 

در  3109از آن پس تا سال  (.HIVموج اول آلودگی ) استفاده کرده بود گزارش شد  HIVوارداتی آلوده به ویروس 

سایی همه گیری در برخی از با شنا 3103درسال . گزارش سالیانه موارد شناخته شده افزایش اندک و تدریجی داشت 

در بین معتادین تزریقی ، موارد شناخته شده به یکباره افزایش چشمگیری یافت و این سیر و زندان های کشور

بطور نسبی ثابت  3183سهم انتقال از راه جنسی تا سال  (.HIVموج دوم آلودگی ) ادامه یافت  3189صعودی تا سال 

 (.HIVموج سوم آلودگی ) این نسبت روندی افزایشی داشته است از آن پس . درصد بود  8الی  3و در حدود 

 :در کشور طبق جدول ذیل می باشد  HIV/AIDSدر حال حاضر آخرین آمار موارد 

 3/33/3131برحسب جنس در ایران تا تاریخ HIV/AIDSموارد 

 جنس

 فوت AIDSمبتال به  HIV/AIDSمبتال به 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8/39 3119 1/89 9309 83 19933 مرد

 2/5 292 3/15 458 11 7003 زن

 100 5212 100 5824 100 23812 جمع
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 3/33/31بر حسب جنس و سن ابتال در ایران تا تاریخ  HIVموارد مبتال به 

 

 سن

 جمع زن مرد

اددتع درصد تعداد اددتع درصد   درصد 

4-2  146 2/7 89 3/4 044 1/2 

14-5  110 2/5 75 0/6 197 2/9 

04-15  0032 12/5 408 15/2 0658 11/1 

34-05  8784 46/3 1016 7/40  11212 45/8 

44-35  6240 09/6 698 04/0 6731 09/2 

54-45  0316 12/8 049 9/7 0564 12/7 

64-55  453 1/0  91 0/9 534 0/0 

به باال65  62 3/2  15 2/5 75 2/3 

 122 04224 122 0951 122 01153 جمع

 3410 156 3056 نامشخص

 07416 3227 04428 جمع کل

 

 93 -39و  (%6/18)سال 13 -99و گروه های سنی  (%1/96)سال 13-19بیشترین گروه سنی درگیر در مردان ،*

 .به ترتیب در رده های دوم و سوم جای دارند (%3/33)سال

 33 -19و  %(3/11)سال 13 -99و گروه های سنی  %(91)سال 13-19سنی درگیر در زنان ، بیشترین گروه* 

 .به ترتیب در رده های دوم و سوم جای دارند %(1/33)سال
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، رابطه ( درصد 3/60)در بین مبتالیان به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد   HIVعلل ابتال به 

. بوده است( درصد 1/3)و انتقال از مادر به کودک ( درصد3/3)، دریافت خون و فراورده های خونی (درصد31)جنسی 

 .درصد از این گروه نامشخص بوده است30راه انتقال در 

باعث ایجاد نگرانی هایی جدی درباره شروع موج  HIVطی چندسال اخیرمشاهده نشانه هایی از افزایش انتقال جنسی 

 33اگرجمعیت بیش از بیست هزارنفری مصرف کنندگان تزریقی مواد با شیوع . شده است HIV سوم همه گیری

نان را در نظر بگیریم ، نگرانی از گسترش آ، همراه با شیوع باالی روابط جنسی و تعدد شرکای جنسی در HIVدرصدی 

 . بسیارجدی خواهد بوداستان   HIV/AIDSموج سوم همه گیری 

مصرف کنندگان % 1/33بیش از . متاهلند ادومصرف کنندگان تزریقی م% 13ند که بیش از پژوهش ها حاکی از آن

از سوی دیگر هرچند آگاهی های مصرف . تزریقی مواد درطول عمر خود بیش از یک شریک جنسی داشته اند

عدم استفاده از  کنندگان تزریقی مواد در زمینه اثر کاندوم در پیشگیری از انتقال جنسی تا حدی بهبود یافته، اما

اد با شرکای جنسی آنها شامل روابط وحدود دوسوم نزدیکی های مصرف کنندگان تزریقی م. کاندوم بسیار شایع است

 .روابط جنسی گذرا با غیرتن فورشان بدون کاندوم بوده است و  جنسی با همسران، تن فروشان

سال،  33-19کن در مناطق شهری در گروه سنی درصد دختران سا 6در دو مطالعه درسطح کشور، یک پنجم پسران و 

بیش از یک چهارم این دختران ونیمی از این پسران ، تعداد شرکای . رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج داشته اند

بهبود یافته و فراهمی  HIVکاندوم در پیشگیری از  یاگرچه آگاهی از اثربخش. جنسی شان بیش از یک نفر بوده است

در آخرین رابطه خود از ، تنها حدود سه پنجم جوانان دارای رابطه جنسی خارج از ازدواج  اما آن نیز بهتر شده است

 .کاندوم استفاده کرده اند

محدودیت در استفاده موثر از ظرفیت رسانه ها . بسیار ضعیف بوده است HIVپاسخ برای پیشگیری از انتقال جنسی 

باعث گردیده تا علیرغم گسترش روز افزون دسترسی به  HIVرائه پیام های صحیح در زمینه انتقال جنسی در ا

 .تکنولوژی ارتباطات شامل صدا وسیما ، میزان آگاهی درباره آن در همه گروه های جمعیت درحدمطلوب نباشد
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 :HIV/AIDSخانوادگی مبتالیان   –مشکالت اجتماعی 

هست و اپیدمی ایدز  به همان اندازه که یک مشکل بهداشتی است، یک مشکل اجتماعی نیز  HIV/AIDS بدون شک

از آنجا که ایدز ارتباط تنگاتنگی با . کند طلب می در جهان لزوم همبستگی و حمایت از افراد و خانواده قربانیان را

و فرهنگی بسیاری از جوامع است، های مذهبی، اجتماعی  تضاد با ارزش دارد و در و بی بند وباری جنسی موادمخدر

شوند، نه  شناخته می معموال این افراد به عنوان افرادی گناهکار و مقصر و خاطی .شوند ایدز طرد می افراد مبتال به

گیرد، بلکه خانواده و فرزندان آنها را  خود فرد را می تنها گریبان کسانی که نیازمند کمک و یاری هستند و این انگ نه

 .دهد قرار می رض این اتهام و تبعیضنیز در مع

و کنترل ها برای مهار  تالش ها و سوءتعبیرها اتخاذ نشود، تمام های محکم و قاطع در رفع این سوءتفاهم اگر روش

خواهند کرد و در نتیجه به خدمات آموزشی، مشاوره و  به هدر خواهد رفت و افراد مبتال بیماریشان را مخفی بیماری

های انتقال و پیشگیری و نکاتی که باید رعایت  داشت و اطالعات الزم در زمینه راه دسترسی نخواهندمراقبت و درمان 

 .گردد برمی به جامعهبازهم تا دیگران آلوده نشوند را به دست نخواهند آورد که البته آثار سوء آن  کنند

شود که در  فرهنگ دیده می این ،شورهاک ایناز خیلیدر . ترین جزء جامعه است در بسیاری از کشورها، خانواده مهم

تر و بازگشت به زندگی عادی  بهبودی هرچه سریع گیرد و برای فرد بیمار مورد توجه خاصی قرار می ،زمان بیماری

 .گیرند مهری قرار می جامعه مورد بی از سوی خانواده و HIV/AIDSمبتال به در بسیاری موارد افراد اما . شود حمایت می

آموزش و اند، با  بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته .پیامد عدم آگاهی مردم از بیماری ایدز است انگ و تبعیض

از بین ببرند و همین امر کاهش دهند یا اطالع رسانی مناسب و مستمر انگ و تبعیض علیه بیماران مبتال به ایدز را 

 .می باشد عامل موفقیت آنها در کنترل این بیماری

در تهران انجام شد نشان میدهند که آگاهی ها در زمینه اثر  3188و  3186لعه ای که در سال های مطا نتایج دو 

و نقش سرنگ و سوزن بهبود یافته ، گرچه هنوز با سطح مطلوب تاحدی فاصله دارد اما  HIVکاندوم در پیشگیری از 

گاهی مرتبط با انگ و تبعیض ضعف آگاهی درباره امکان سالم بودن فرد مبتال بهبود آگاهی کمتر بوده و در زمینه آ
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منبع عمده اطالعات در جوانان تلوزیون و سپس روزنامه ها ، مجالت ، دوستان و همسانان بوده . چشمگیر بوده است 

 .است

جوان دختر و پسر مجرد در محدوده  0333مطالعه ای در زمینه رفتارهای جنسی جوانان در هفت استان کشور بر روی 

درصد  3/6صورت گرفت نشان داد که در حدود  3183ال با روش نمونه گیری تصادفی در سال س 33-13سنی 

 33درصد زنان مجرد پیش از  9/9مردان مجرد و  3/33. آمیزش جنسی داشته اندسابقه درصد پسران  13دختران و 

 .سالگی آمیزش جنسی داشته اند

درصد تخمین زده شده است در این  9/3در میان مصرف کنندگان غیر تزریقی مواد در یک مطالعه حدود   HIVشیوع 

 .ه جنسی بدون استفاده از کاندوم بوده است طدر این گروه راب HIVبررسی مهمترین عامل خطر برای ابتالء به 

) در آنان دیده شده است   HIVیت در یک مطالعه در تهران افزایش چشمگیر بیکاری افراد بعداز مشخص شدن وضع

 (، در میان افراد تحت مطالعه 0/33به  1/3افزایش بیکاری از 

انجام  3180شهر در سال  0سال ساکن مناطق شهری  33 -19نفر از نوجوانان و جوانان سنین  1333مطالعه ای بر روی 

درصد از  93رد مبتال موافق بوده اند و درصد از آنان با هم کالس شدن یا همکار شدن با ف 6/13شد نشان می دهد 

 .درصد افراد مبتال را گناهکار می دانسته اند 3/93آنان افراد مبتال را مایه شرمندگی خانواده خود و 

در کشور تاکنون تالش های مستمری به مورد اجرا کذاشته شده  HIV/AIDS بیماریبه منظور مبارزه جدی و عملی با 

با اهداف تعیین شده ، جهت اجرا به  HIVگذشته سه برنامه استراتژیک کشوری کنترل  است از جمله در طی سنوات

 .دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است

ساله تدوین و تالش گردید تا با مشارکت  3کشور به صورت  HIV/AIDSاولین برنامه ملی استراتژیک کنترل  3183در 

 .طراحی واجرا شود HIV/AIDSذینفعان برنامه، برنامه های جامع برای کنترل 

ضمن تقویت مشارکت بین بخشی برنامه تدوین گردید اگرچه این برنامه  3186ساله در سال  1دومین برنامه بصورت 

 .کردشایان در کشور کمک  HIV/AIDSه بهبود وضعیت کنترل ها هیچگاه بطور کامل اجرا نشد ولی ب
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ار زیاد درباره آن، سیتا چند سال اول پس از شناسایی همه گیری در مصرف کنندگان تزریقی مواد، علیرغم نگرانی ب

اندک عفونت در این گروه ، ایران از مرحله با شیوع شیوع متعاقباً با افزایش . اقدام قابل توجه دیگری صورت نگرفت

در  HIVاشتراک در تزریق وبخصوص اشتراک در تزریق در زندان عامل گسترش . به مرحله با شیوع متمرکز وارد شد

 .مصرف کنندگان مواد بود

در مصرف کنندگان تزریقی مواد ونقش تعیین کننده زندانها، اقدامات مفیدی من  HIVبا روشن شدن ابعاد همه گیری 

و جلب ( توزیع سرنگ و سوزن استریل وکاندوم ودرمان نگهدارنده متادون)آسیب جمله اجرای برنامه های کاهش 

در بین مصرف  HIV/AIDSوالن عالی رتبه سیاسی ودینی منجر به کاهش چشمگیر بروز وحمایت سیاستگزاران و مس

 .کنندگان مواد گردید

 :با هدف کلیHIV/AIDS  کنترل ، سومین برنامه استراتژیک کشوری 3183درسال 

 :نهایی و با اهداف   HIV/AIDSیشگیری از ابتال موارد جدید پ

 .باقی بماند% . /31نسبت به کل جمعیت کشور درحد  HIVنسبت مبتالیان به ویروس  3131تا پایان سال  -3

 .باقی بماند%1/39نندگان تزریقی حداکثر در حد دربین مصرف ک HIVشیوع  3131تا پایان سال  -1

 .باقی بماند% 3در بین زنان در معرض بیشترین آسیب حداکثر در حدکمتر از  HIVشیوع  3131تا پایان سال  -1

زندگی می کنند مبتال به ویروس HIVاز نوزادان متولد از مادران باردار که با % 31کمتر از  3131تا پایان سال  -9

HIV باشند. 

ز یکسال زا زمان شروع بیشتر ا HIV/AIDSاز مبتالیان به عفونت پیشرفته % 83بیش از  3131تا پایان سال  -3

 .درمان به درمان ادامه دهند

 :استراتژی مشتمل بر

 آموزش و اطالع رسانی -3

 تامین سالمت خون -1
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 مشاوره وآزمایش داوطلبانه -1

 کاهش آسیب -9

 جنسی پیشگیری از انتقا ل -3

 ای آمیزشیی همراقبت ودرمان بیمار -6

 و خانواده آنها HIVمشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به  -0

 مندسازینوتواحمایت  -8

 برقراری نظام مراقبت اپیدمیولوژیک ومدیریت داده ها -3

 تقویت زیرساخت های الزم -33

سازمان بهزیستی، سازمان امور زندانها، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد ، )برنامه  ذینفعان با مشارکت و

تدوین وبه ...( سازمان آموزش وپرورش، نیروی نظامی وانتظامی، موسسات عالی ، سازمان تبلیغات اسالمی و

 .های سراسرکشور ابالغ گردید اجرا به دانشگاه تتایید هیئت دولت رسید وجه

 

 

 :آموزش و اطالع رسانی:استراتژی اول

در . نامه استرانژیک پیش بینی شده بودفعالیت های آموزشی و اطالع رسانی برای گروههای هدف مختلفی  در بر

مجموع به نظر می رسد دسترسی به بعضی از گروهها امکان پذیر نبوده، در بسیاری از گروهها علی رغم فعالیت های 

 ه و یا نظام ثبت کفایت الزم برای استخراج داده های مورد نیاز را نداشتهانجام شده نظام ثبت مشخصی وجود نداشت

دانش )لذا محاسبه شاخص های پوشش برنامه های آموزشی و اطالع رسانی امکان پذیر نبوده و تنها در دو گروه هدف 

شاخص های پوشش فعالیت آموزشی مطابق تعریف استاندارد کمیته پایش و ارزشیابی کشوری ( آموزان و زندانیان

ازمان ها به نظر می رسد که برخی برنامه های در زمینه آموزش دانش آموزان براساس گزارش س. محاسبه شده است

ویژه جوانان شامل دوره های آموزش بهداشت خانواده در دانشگاهها، ارائه محدود آموزش  HIV/AIDSآموزشی درباره 
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ایدز در مدارس ، دوره های آموزشی در برخی از فرهنگ سرا ها، برخی از برنامه های صدا و سیما ، ارائه اجباری 

دوره های آموزشی  و سایر بیماری های آمیزشی برای همه زوجین در حال ازدواج، HIV/AIDSمربوط به آموزش های 

از اثرات این برنامه ها اطالعات .فعالیت ها در زمینه آموزش همسانان بوده استهالل احمر و همچنین برخی از 

  .کاملی در دست نیست

استان  ها بوسیله دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مورد جمعیت عمومی نیز آموزش و اطالع رسانی در 

صورت  بهبرنامه های اطالع رسانی به خصوص در روز جهانی ایدز، . بوسیله انتشار متون مکتوب انجام می شده است

ه استفاده از برنامه های صدا و سیما نیز یکی از راه های مهم ارائه اطالعات ب. گسترده تر و جدی تر اجرا می گردد

 .جمعیت عمومی بوده است

عمده این فعالیت ها بر پایه آموزش . در مورد زنان تن فروش فعالیت های پراکنده ای در این زمینه شروع شده است 

 همسانان، ارائه خدمات در مراکز مخصوص زنان ویژه تحت پوشش بهزیستی و همچنین مراکز گذری بوده است 

ان تزریقی مواد بوسیله کلینیک های مثلثی، برنامه های سیار، مراکز آموزش و اطالع رسانی ویژه مصرف کنندگ

اما در  .آموزش جامعه مدار، مراکز آموزش هالل احمر، زندان ها، مراکز گذری و سازمان های مردم نهاد ارائه می گردد

می آید این پوشش با حد مطلوب  ظرهرچند به ن .حال حاضر نمی توان تخمین کاملی از میزان پوشش آنها ارائه کرد

 . فاصله داشته باشد 

موزش چهره به آآموزش ها بصورت کالس، . سازمان زندان ها فعالیت هایی برای آموزش و اطالع رسانی داشته است 

 ازهنگام ورود به زندان، زندانیان اطالعاتی. چهره ، آموزش همسانان و راه اندازی خطوط مشاوره تلفنی ارائه شده است

 .بصری، آموزش های گروهی و پمفلت دریافت می کنند -درباره کاهش آسیب توسط روش های سمعی

 : نتیجه

به خصوص روش های پیشگیری  HIVوجود مقاومت در ارائه شفاف برخی مطالب آموزشی مرتبط با  -

 .در رفتارهای پرخطر جنسی یکی از چالش های مهم موجود در راه آگاه سازی جوانان است
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برنامه  ،زنان تن فروش بدلیل عدم وجود نظام ثبت مشخص برای فعالیت های آموزشی در گروه.  -

 .پایش سالیانه قادر به اندازه گیری شاخص پوشش خدمات آموزشی به گروه مذکور نشد

بدلیل عدم وجود نظام ثبت مشخص برای فعالیت های آموزشی و احتمال دوباره شماری برنامه پایش  -

و لذا شاخص  ه جمع آوری متغییر تعداد مصرف کننده تزریقی مواد آموزش دیده نبودسالیانه قادر ب

 .پوشش فعالیت های آموزشی در این گروه قابل محاسبه نیست

 تامین سالمت خون: استراتژی دوم

شده  استان کشور بر روی افرادی که از اهدای خون معاف 30در  81تا پایان  83در مطالعه ای که از ابتدای زمستان 

بوده ( درصد 9/17)شایعترین علت معافیت از اهدای خون، تماس های جنسی نا مطمئن اخیر بودند انجام شد ، 

این مطلب در مقایسه با مطالعات مشابه در گذشته ،نشان دهنده افزایش روند رفتار پرخطر جنسی در داوطلبان . است

 .اهدای خون است

، حذف خون با استفاده از (استفاده از کیت های تشخیصی با حساسیت و ویژگی باال) غربالگری خونهای اهدایی

با ارزیابی پزشک  ،سیستم خودحذفی محرمانه و عدم خونگیری از اهداکنندگان با احتمال دارا بودن رفتارهای پرخطر

 .منجر به کاهش در میزان آلودگی در خون های اهدایی شده است

 :نتیجه

 .از این طریق در سال های گذشته وجود نداشته است  HIVموجود موردی از آلودگی به براساس آمارهای 

 مشاوره و آزمایش داوطلبانه: استراتژی سوم
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درباره مشاوره و آزمایش داوطلبانه و رعایت رازداری در مراکز و پایگاههای مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری ، 

روند مشاوره در این حاکی از آن بوده است که  3198انی بهداشت در سال یک گزارش توسط مشاوران سازمان جه

 .بیشترداشته استنیاز به توجه  HIVگرچه محرمانه ماندن نتایج آزمایش  مراکز نسبتا قابل قبول بوده،

پرخطر ، برای زنان باردار HIVدر برنامه استراتژیک دستیابی به افزایش پوشش خدمات مشاوره و آزمایش داوطلبانه 

جهت دستیابی به این هدف مقرر شد که کلیه زنان باردار که به مراکز مراقبت های دوران . در نظر گرفته شده است

مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت وجود عوامل  HIVر ابتال به طبارداری مراجعه می نمایند از نظر وجود عوامل خ

  .قرارگیرند اع شده و تحت مشاوره و آزمایش خطر جهت مشاوره و آزمایش به مراکز مشاوره ارج

از زنان باردار تحت مراقبت از نظر عواملل خطلر   % 18حاکی از آن است  که  3188نتایج پایش برنامه کشوری در سال 

افلراد ارجلاع شلده    /. % 1افراد ارزیابی شده ، جهت مشاوره و آزمایش ارجاع شده اند که تنها % 33ارزیابی شده اند و 

پوشلش سله   . انجام مشاوره و آزمایش به مراکز مشاوره مراجعه کرده و تحت مشاوره و آزمایش قرار گرفته انلد جهت 

دهم درصدی مشاوره و آزمایش افرادی که ارجاع شده اند ، بسیار پایین است و بر لزوم بازبینی و نظارت دقیق تلر بلر   

 .دار می شوند ، داللت می نمایدفعالیت هایی که منجر به مشاوره و آزمایش موفق در زنان بار

درصد آنلان سلابقه انجلام آزملایش      1/13انجام شد ،  3186در مطالعه ای که در زنان تن فروش شهر تهران در سال 

در همین مطالعله حلدود   . درصد موارد آزمایش را بصورت اجباری انجام داده اند  8/13در . را داشته اند HIVتشخیص 

از . ر داشته اند که برای انجام آزمایش ابتال به ایدز، می دانند که باید به کجا مراجعه کننلد از تن فروشان اظها%  1/33

به درمانگاه یا بیمارستان و آزمایشگاه برای دریافت اطالعات بیشتر و مشلاوره دربلاره پیشلگیری از    %  13بین آنان ، 

نلام بلرده    HIVعنوان محلی برای آزمایش تشخیص  از تن فروشان از سازمان انتقال خون به%  31. ایدز اشاره کرده اند

 .اند

% 30در مجموع با عنایت به محدودیت های فرهنگی که در راه ارائه خدمات به این گروه وجود دارد، حلداقل پوشلش   

در ایين   HIVاما با توجه به روند رو به رشد شيیوع  مشاوره و آزمایش داوطلبانه در ابتدا به نظر نسبتا مطلوب است ، 

گروه و خطر اپیدمی متمرکز در آنان که می تواند عامل گسترش سریعتر اپیدمی به جامعه عمومی باشد، ضيرورت  

 .برنامه ریزی های مدون برای افزایش پوشش خدمات پیشگیری و تشخیصی در این گروه امری ضروری است

آنها حداقل یکبار تحلت  % 93شد که حدود مشخص  3186در مطالعه ای در بین مصرف کنندگان تزریقی مواد در سال 

از این افراد آزمایش % 11حدود . آنان از نتیجه تست خود مطلعند% 13قرار گرفته اند و حدود  HIVآزمایش تشخیصی 
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افلراد بلرای   % 31بر اساس این مطالعه . خود را در یک سال قبل از مطالعه انجام داده اند و از نتیجه آن مطلع بوده اند 

% 3به مراکز گذری مراجعه کلرده انلد ،   % 3به بخش خصوصی ، % 31ست به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری، انجام ت

 .آنان حین اهدا خون آزمایش شده اند% 33در زندان تحت آزمایش قرارگرفته اند و 

یری نسبت خود، پیشرفت چشمگ HIVاگرچه آگاهی حدود یک سوم مصرف کنندگان تزریقی مواد در ایران از وضعیت 

این در حلالی اسلت   . خود مطلع نبوده اند HIVبه سال های قبل است، اما همچنان در آن سال دو سوم افراد از وضیت 

در مصلرف   HIVدر تعداد مشلاوره  % 66نشان می دهد که علی رغم افزایش  3188که نتایج پایش برنامه ملی در سال 

 .افزایش یافته است% 9ره ، تعداد آزمایش های انجام شده فقط کنندگان تزریقی مواد مراجعه کننده به مراکز مشاو

نفر از همسران مصرف کنندگان تزریقی مواد تحت مشياوره   0882، 1399براساس نتایج پایش برنامه ملی در سال 

نتیجه آزمایش مثبت داشته اند با توجه % 8آنان آزمایش شده  و از بین آزمایش شدگان % 49قرار گرفته اند، که 

 .هستند، میزان پوشش نیاز به بهبود فراوان دارد HIVه اینکه این گروه به شدت در معرض ابتالی به ب

 :نتیجه

در سال های اخیر،در مراکز مشاوره بیمياری هيای    خدمات تشخیصی، مراقبتی و پیشگیریبا وجود بهبود پوشش 

 .میزان این پوشش نیاز به بهبود فراوان دارد رفتاری، بازهم 

 کاهش آسیب: ژی چهارم استرات

در میان کشورهای مدیترانه شرقی و شمال آفریقا، ایران بیشترین میزان مصرف تریاک و بیشترین میزان مصرف 

در ایران معتادان تزریقی عمدتا مرد هستند، در مناطق شهری زندگی می کنند و . هروئین بصورت تزریقی را دراست

 (.3188علی فخرایی، دکتر سید)سال سن دارند  13باالی 

نیز در معتادان تزریقی در نقاط مختلف دنیا تفاوت زیادی دارد در اروپای غربی و استرالیا با توجه به  HIVشیوع 

 .درصد گزارش شده است  33درصد و در هند، کنیا، چین و تایلند تا  39درصد، در ایران  3آگاهی باالی افراد ، 

واد مخدر در جهان در حال تغییر از مواد مخدر سنتی و طبیعی به سمت بررسی ها نشان می دهند سوء مصرف م

 .موادمخدر جدید شیمیایی وصنعتی و روانگردان ها در حال تغییر است
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ندارد اما به  HIV/AIDSاگرچه مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و روانگردان ها، بطور مستقیم نقشی در انتقال 

 .را فراهم نماید HIVجنسی، می تواند بطور غیر مستقیم زمینه ساز انتقال ویروس علت همراهی با رفتارهای پرخطر 

 :1399درمطا لعه ای در خصوص علل گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی در شهر کرج در سال 

 1/03درصد از آنها مجرد و بالغ بر  6/86سال قرار داشتند،  13-13درصداز افراد مورد مطالعه در گروه سنی  9/10

 .درصد بیکار بودند

 .، سابقه مصرف مواد مخدر داشتند( پدر یا برادر) درصد از آنها در خانواده خود  3/61

درصد از آنها در محله های  8/68درصد به لحاظ وضعیت اقتصادی و رفاه خانواده در سطح پایین قرار داشته و  1/01

 .فقیر نشین و مهاجرپذیر سکونت داشتند

 .نها دوستان درگیر با مواد مخدر داشته انددرصد از آ 6/86

 .درصد قبل از مصرف مواد مخدر ، سیگار استعمال نموده و هم زمان با اعتیاد هرگز سیگار را قطع ننموده اند 8/30

 .درصد مصرف راحت تر و کم دردسر شیشه را نسبت به سایر مواد، علت مصرف این ماده را عنوان می کنند 5/75

نیز نشان می دهد که از کسانی که  3186رفتاری در مصرف کنندگان تزریقی مواد در سال  –مطالعه دیده وری زیستی 

این نسيبت  . بوده اند نگهدارنده متادون در زمان مطالعه تحت درمان% 11در یک سال قبل از مطالعه تزریق کرده اند، 

 .داردحاکی از پیشرفتی شگرف است که باز هم نیاز به بهبود 

نیز نشان می دهد که از کسانی که  3186رفتاری در مصرف کنندگان تزریقی مواد درسال  –مطالعه دیده وری زیستی 

. آنان  بیشتر موارد سرنگ و سوزن خود را از داروخانه تهیه کرده انلد % 61در یک ماه قبل از مطالعه تزریق نموده اند ، 

از مراکز گذری و تیم های سیار کمک رسان تهیه نموده اند بله ترتیلب    کسانی که بیشتر موارد سرنگ و سوزن خود را

 .بوده اند% 6و % 13

 :نتیجه

، به خصوص از طریق تزریق مشيتر  در بيین    HIV/AIDSبا وجود تاثیر برنامه های کاهش آسیب در کاهش بروز 

 .معتادین ، بازهم این پوشش نیاز به تقویت دارد

 انتقال جنسیپیشگیری از : استراتژی پنجم
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مشتری در شهر های تهلران، شلیراز، کرمانشلاه، خلرم آبلاد، و       91زن تن فروش و  31نتایج بحث متمرکز گروهی با 

 3وجود بله طلور میلانگین   . که کاندوم هم برای زنان تن فروش و هم مشتریان آنها قابل تهیه است  دبروجرد نشان دا

 .طالعه در تهران حاکی از دسترسی خوب آنها به کاندوم استکاندوم در اتاق یا منزل هر زن تن فروش در یک م

زنان تن % 13تنها حدود . بیش از نیمی از زنان تن فروش اظهار داشته اند که بیشتر مشتریانشان، مردان متاهل هستند

 .دنشان استفاده می کرده ان فروش دریک ماه قبل از یک مطالعه، همواره از کاندوم در رابطه جنسی با مشتریا

خصوص بررسی وضعیت رفتارهای پرخطر جنسی زنان تن فروش معتاد مراجعه کننده به مراکز گذری  ردر مطالعه ای د

 :3180و درمان اعتیاد شهر تهران در سال 

 .درصد از زنان تن فروش معتاد تا مقطع دیپلم و زیر دیپلم تحصیل کرده اند 33بیش از 

بسیاری از زنان تن فروش معتاد، بیکار یا خانه دار هستند و یا به مشاغلی اشتغال دارند که درآمد زیادی برای آنها 

 .  و یا کارتن خواب هستند مانخانبی اکثر اینها مستاجر ، . ندارد

مشتریانی پیدا کنند درصد از این زنان از طریق تن فروشی درآمد کمتر از صد هزار تومان دارند و آنها ممکن است  83

 .که مواد مخدر آنها را تامین نمایند و گاه در مقابل مبلغی ناچیز حاضر به تن فروشی گردند

درصد از وسایل تزریق مشترک استفاده می  1درصد از این گروه، سابقه تزریق مواد مخدر داشتند گرچه تنها  33

 .کنند

 .درصد به بیماریهای مقاربتی مبتال بودند 31

بلا   3180حدود یلک میلیلون و درسلال     3186استان، در سال  33در  3188براساس نتایج پایش ملی برنامه در سال 

درصدی حدود یک و نیم میلیون عدد کاندوم رایگان توسط مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی و  33افزایش 

توزیلع شلده    HIVو بیماران مبلتال بله    HIVال به به گروه های در معرض بیشترین خطر ابتدانشگاه های علوم پزشکی 

نفلر افلراد مبلتال بله      9313مصرف کننده تزریقلی ملواد و   ... هزار زن تن فروش،  11با توجه به تخمین حدود . است

HIV/AIDS  با این . استان، تعدادکاندوم توزیع شده نسبت به واجدین شرایط دریافت کاندوم بسیار کم است 33در این

درصد ایلن افلراد در    93در زنان تن فروش انجام شده است، حدود  3186ساس نتایج مطالعه ای که در سال وجود بر ا

  .آخرین تماس جنسی خود از کاندوم استفاده کرده اند

بصورت مستمر ودر مصرف % HIV 3ودر افرا د مبتال به % 13مطالعات مختلف حاکی از آن است که در گروه تن فروشان 

لذا بنظر می رسد که این افراد کاندوم مورد نیلاز  . در اغلب موارد از کاندوم استفاده می کنند% 30کنندگان مواد حدود 

 .ارائه خدمات تحت نظر سازمان بهزیستی و دانشگا های علوم پزشکی تهیه می کنند مراکزخود را از مراکزی غیر از
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 :نتیجه

% 122ن که یکی از اهداف اصلی برنامه کنترل ایدز در جامعه دسيتیابی بيه اسيتفاده از کانيدوم در     با توجه به ای

ژه به ترویج رفتارهای جنسی سالم از جمله استفاده از کانيدوم در برناميه    نزدیکی های پرخطر است لذا توجه وی

 .ریزی های آتی امری اجتناب پذیر به نظر می رسد

 مراقبت و درمان بیماریهای آمیزشیپیشگیری و : استراتژی ششم

بررسی تکوینی بر روی این نظام انجام شد و بلا   3183به منظور ارتقاء نظام گزارش دهی بیماری های آمیزشی در سال 

سیستم جدید راه اندازی شلد و   3186تعیین مهم ترین نقاط قوت و ضعف این نظام مورد بازبینی قرار گرفت و از سال 

 .ه همراه برنامه نرم افزاری گزارشدهی و تحلیل ، تهیه و به دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شدتعریف استاندارد ب

از آنجا که بیماران آمیزشی به طیف گسترده ای از مراکز ارائه خدمات مراجعه می کنند این نیاز وجود دارد که آموزش 

شت اقدام به تربیت هسته ای آموزش گلر در کلیله   از این رو وزارت بهدا .های الزم در سطح بسیار گسترده ارائه گردد

استان ها نموده و با اختیار قرار دادن متون و محتوی استاندارد در حاالرائه این آموزش هابله محیطلی تلرین سلطوح     

 .این راهنما در بسته آموزشی پزشک خانواده، کاردان و کارشناس نیز گنجانده شده است.است

ماه پیش از مطالعه  ترشحات چرکی داشته انلد از بلین    31آنان در % 93فروش تهران ،  در یک مطالعه در میان زنان تن

در بین مراجعله  . درصد در آخرین نوبت داشتن این ترشحات به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کرده اند  89/98آنها 

بلوده   مطيب خصوصيی  تهاب درصد موارد اولویت اول محل مراجعه برای درمان زخم ، ترشح یا ال 8/61کنندگان در 

  .است

 . برای آموزش بیماری های مقاربتی برنامه مستقلی وجود ندارد

از عرضه کاندوم در بخش دولتی و حدود % 83حدود . ، دو میلیون کاندوم در زندان  ها توزیع شده است 3183در سال 

حلاکی از  DHS  (1333 )و IMES  (1336 )البته مقایسله آمارهلای مطالعله    . آن در بخش خصوصی  انجام می شود% 13

 .در این رابطه استبخش خصوصی افزایش سهم 

 :نتیجه

بیماری های آمیزشی باید نسبت به آموزش پرسنل بهداشيتی  سندرومیک تشخیص و درمان سازی  درجهت استاندا

 .کرد و نظام گزارشدهی بیماری های آمیزشی بخصوص از بخش خصوصی را تقویت هدنمواقدام 
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 و خانواده آنها HIVمشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به : استراتژی هفتم 

افراد دارای پرونده فعال ، بوسیله مجموعه % 13. ، دارای پرونده فعال بوده اند3180افراد شناسایی شده در سال % 18

هایی بیملار براسلاس نتلایج    و تعیین تکلیف ن XRayسالیانه، تهیه نمونه خلط و انجام  PPDای از خدمات شامل انجام 

 .اقدامات پاراکلینیک فوق تحت پوشش بیماریابی سل قرار گرفته اند

واجد شرایط دریافت پروفیالکسی سل بوده اند شروع درمان بله موقلع بلوده و داروهلا را کاملل        افرادی که% 18در 

 . دریافت کرده اند

افرادی که واجد شرایط دریافت درمان سل بوده اند شروع درمان ، دریافت داروهلا و انجلام آزملایش حلین     % 18در 

 . درمان به هنگام بوده است

بوده اند شروع درمان به هنگلام بلوده و داروهلا را کاملل      PCPافرادی که واجد شرایط دریافت پروفیالکسی % 13در 

 .دریافت کرده اند

تحت درمان ضد رتروویروسی ( نفر با جنسیت نامعلوم 33مرد و  863زن و  130شامل ) نفر 3381، 3180 در انتهای سال

نفلر بلا جنسلیت     33ملرد و   3381زن و  180شامل ) نفر رسیده است  3983، این تعداد به  3188در دی ماه . بوده اند

درصلد   13و ( نفلر   83333) رصد کل مبتالیلان  د 33چنانچه افراد نیازمند درمان مطابق دستورالعمل کشوری، ( نامعلوم

و مبتالیلان  % 3/38باشند، پوشش درمان به ترتیب بر اساس کل مبتالیان ( نفر 36333حدود ) مبتالیان شناسایی شده 

در بین افرادی که تحت . خواهد بود این پوشش نسبت به سه سال قبل دو برابر بهبود یافته است % 93شناسایی شده 

موارد دریافت دارو به % 63موارد رژیم درمانی و دوزاژ دارو مناسب و در % 81روویروسی قرار داشتند، در درمان ضد رت

 .موارد انجام آزمایشات حین درمان کامل بوده است%  13هنگام و در 

بلیش  در سال های قبل از آن مقدار این شاخص همواره . بوده است% 03، 3180ماه پس از شروع درمان در سال  31بقا 

در تجزیله و تحلیلل   . به نظر می اید با افزایش تعداد افراد تحت درمان، بقا بر درمان کم شده اسلت . بوده است% 83از 

  HIVاولیه داده های سیستم ثبت موارد تحت درمان، به نظر می آید که طی سال های اخیر سهم نسبی مبتالیلان بله   

ه اند افزایش چشمگیری داشته است و بلا افلزایش نسلبت قطلع     که مصرف کننده مواد بوده و تحت درمان قرار گرفت

للذا  . ازسوی دیگر مهمترین علل قطع درمان مرگ و عدم پایبندی به درمان بلوده اسلت  . درمان نیز همراه بوده است 

 .دچنین به نظر می اید که توجه به نیاز های ویژه این گروه از بیماران می تواند در بهبود بقا بر درمان موثر باش

% 33موارد با دوزاژ مناسب بلوده  و در  % 63موارد به هنگام  و در % 13ان باردار شروع پروفیالکسی دارویی در ردر ماد

نوزادان داروهای پروفیالکسی را به هنگام و کافی دریافت کرده % 13همچنین . موارد داروها را کامل دریافت کرده اند 

 . اند
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بلوده  % 91و آنفلوانزا % 31، پنوموکوک % 66، هپاتیت % 60پوشش واکسناسیون  توام در بین افراد دارای پرونده فعال 

 .است

 

 :نتیجه

در سال های اخیر، بازهم این پوشيش کيافی    HIV/AIDSبا وجود بهبود شاخص های مراقبت و درمان مبتالیان به 

 .نبوده و نیاز به تقویت بیشتر دارد

 حمایت و توانمندسازی:ی هشتمژاسترات

، از جملله   HIVرنامه استراتژیک کشوری اهداف و فعالیت هایی در زمینه توانمند سازی و حمایت از افراد آلوده به در ب

پوشش خدمات بیمه ای ، تامین سرپناه ، حرفه آموزی و اشتغال زایی و کمک های مالی معیشتی به افراد واجد شلرایط  

تشکیل شد، اغللب فعالیلت    3180با توجه به اینکه کمیته حمایت و توانمد سازی در اواخر سال . پیش بینی شده بود

ی مالی، اشتغال زایی و تالش برای بهبلود پوشلش بیمله بله     اکمک ههای پیش بینی شده به جز ارائه محدود مسکن، 

کمیته حمایت به منظور هماهنگ کردن فعالیت ها در زمینه حمایت از مبتالیان ، خلانواده هلا و     .مرحله اجرا در نیامد

ن کمیتله  ایل  3188تشلکیل شلد در سلال     3180افراد متاثر از آنان به دبیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی  از سلال  

. زندگی می کنند بطور رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قلرار گیرنلد   HIVتصویب نمود که همه افرادی که با 

 . متعاقبا این مصوبه توسط وزیر رفاه و تامین اجتماعی به دستگاه های ذیربط ابالغ شد

ر شهر خرم آباد بعد از ابتالی به بیملاری  د HIVافراد مبتال به %  6/39صورت گرفت ،  3181در یک مطالعه  که در سال 

متارکله کلرده    HIVاین افلراد پلس از مشلخص شلدن آللودگی آنهلا بله        %  6/89. شغل خود را از دست داده بودند

 . از آنها از حمایت ضعیف خانواده برخوردار بودند% 3/36.بودند

ملوارد،  % 63، در  3183تهلران در سلال    در شهر HIVمطالعه دیگری حاکی از آن است که کیفیت زندگی مبتالیان به 

  . پایین بوده است

 :نتیجه

از طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه بوده و نیاز به حمایت های همه جانبيه   HIV/AIDSاغلب افراد مبتال به 

 . سازمان های حمایت گر جهت اداره زندگی خود را دارند
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 اپیدمیولوژیک و مدیریت داده هابرقراری نظام مراقبت :استراتژی نهم

در این سیستم موارد . شروع شد HIVدر ایران، گزارش دهی و ثبت موارد مبتال به  HIVبا شناسایی اولین مورد ابتال به 

شناسایی شده که ابتالی آنان توسط آزمایش های االیزا و وسترن بالت تایید شده توسط دانشگاه های علوم پزشلکی  

. ماری های واگیر گزارش می شود ودر اداره کنترل ایدز جمع آوری و دریک فایل نگه داری می شودبه مرکز مدیریت بی

. گزارش موارد ، اطالعاتی در مورد جنس، سن، روش ابتال، وجود یا عدم وجود مرحله ایدز و مرگ را شلامل ملی شلود   

 .شودآمار جمع بندی داده ها هرسه ماه یکبار توسط اداره کنترل ایدز منتشر می 

در ایلن جمعیلت هلای در     HIVدیده وری های سرولوزیک در گروه های مختلف جمعیتی برای پایش تغییرات شلیوع  

علی رغم وجود دستورالعمل های مرتبط در این زمینه با توجه به شفاف . در ایران شروع شد 3106معرض خطر از سال 

با استفاده از نتلایج پایگلاه هلای دیلده ور بلا       HIVوع نبودن روش های اجرا و تغییرات متعدد آنها ، تحلیل روند شی

 .دشواری همراه است و باید با احتیاط صورت گیرد

در بلین ایلن    3186بیولوژیک در سال  -در ارتباط با رفتارهای مصرف کنندگان تزریقی مواد ، اولین دیده وری رفتاری

 .ی هر دو سال یکبار انجام می شود مطابق دستورالعمل موجود این  دیده ور. گروه طراحی و انجام شد

 :نتیجه

 .نظام جمع آوری داده ها در طی سال های گذشته بهبود قابل توجهی داشته اما بازهم نیاز به تقویت بیشتر دارد

 

 تقویت زیر ساخت های الزم:استراتژی دهم

استگزاران و روسای سه قوه انجام شلد ودر  یاز شروع اولین برنامه استراتژیک تالش های مفیدی برای جلب حمایت س

این جلب حمایت در خصوص بعضی از گروه های هدف برنامه مانند مصرف کنندگان تزریقی . برنامه دوم نیز ادامه یافت

با این وجود از آنجا که هنوز قوانین ثابت در این زمینه وضع نشده است لذا بلا تغییلر   . مواد بسیار چشمگیر بوده است

این در حلالی  . ا خطر محدود شدن برنامه های مفید فوق و یا اجرای فعالیت های غیر کارشناسی وجود دارد مدیریت ه

است  جلب حمایت برای اجرا ی برنامه های کنترل عفونت در بعضی از گروههای آسیب پذیر و وضع دستورالعمل های 

توان به برنامه های ترویج سالمت جنسی در  از جمله و به خصوص می. الزم، با مشکالت عدیده ای همراه بوده اسلت 

 .جوانان و زنان در معرض بیشترین آسیب اشاره نمود
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مطلابق  . تاکنون بودجه عملومی دوللت بلوده اسلت      HIVتامین کننده اصلی اعتبار جهت اجرای فعالیت های کنترل 

ولت جمهلوری اسلالمی ایلران    ، بودجه عمومی هزینه شده از سوی د3188گزارش اعالنیه تعهد سازمان ملل در سال 

اسفند همان سلال در سرتاسلر    13تا  3180از اول فروردین   HIV/AIDSجهت کنترل ، پیشگیری ، مراقبت و درمان 

میلیارد ریال و بودجه هزینه شده توسط سازمان های بین الملی  در همین زمینله مجموعلا    133کشور مجموعا حدود 

 .میلیارد ریال بوده است 99حدود 

گروه کشوری ایدز که قبال تحت عنوان  زیر مجموعه شورای عالی ایدز درسطح کشور، هدایت تدوین و نظارت بلر   کار

عملیاتی نمودن برنامه استراتژیک را از طریق زیر کمیته فنی ایدز بر عهده داشت ، اکنون با حفظ وظایف قبلی ،بعنوان 

وظیفه اصلی تهیه پیش نلویس برنامله   . می باشدیت غذایی امنسالمت و کارگروه فنی ایدز زیر مجموعه شورای عالی 

استراتژیک کشوری و عملیاتی نمودن آن بر عهده زیر کمیته های فنی اسلت کله متشلکل از کارشناسلان نهادهلا و      

کمیته های فنی شامل کمیته آموزش و اطلالع رسلانی، مراقبلت و    . سازمان های شریک برنامه و صاحبنظران می باشد

اگرچه تشکیل این کمیتله هلا بلا هلدف     . ت و توانمند سازی، کاهش آسیب و پایش و ارزشیابی می باشددرمان، حمای

عملیاتی نمودن برنامه استراتژیک پیش بینی شده است اما نکته مهم و قابل توجه این است که در اکثریت موارد عللی  

رنامه استراتژیک نبوده و یاتنهلا بله بخشلی از    بعضی از این کمیته ها، فعالیت انها لزوما در چارچوب برغم فعال بودن 

در سطح استانی هم تشکیالت مشابهی پیش بینی شده که هدایت اجرای برنامه . اهداف برنامه استراتژیک می پردازند

 .ها و هماهنگی بین بخشی را به عهده داشته باشند

فعال هستند ، عمدتا فعالیت هلای خلود را بلر آملوزش و      HIVسازمان های غیر دولتی موجود در کشور که در حیطه 

اطالع رسانی متمرکز کرده اند و کمتر وارد مسئولیت هایی نظیر دفاع از حقوق انسانی بیماران یا مداخله  در مراقبلت  

نقش اما در زمینه ارائه خدمات پیشگیری به برخی از گروه های جمعیتی در معرض بیشترین خطر . از بیماران می شوند

مثبت قابل ذکر است که به دلیل تبعیض و انگ اجتملاعی موجلود،    HIVدرباره مشارکت افراد . انها کلیدی بوده است 

افراد مثبت فعال در این حیطه عمدتا افرادی هستند که از طریق انتقال از فراورده ای خونی یا از همسران خود مبلتال  

ننده تزریقی یا تن فروش بوده اند در بین فعالین ایلن حلوزه دیلده    شده اند و شمار زیادی از کسانی که خود مصرف ک

با این وجود بله نظلر   . نیز دیده می شود HIVاین ترکیب در تشکیل شبکه سازمان های مردم نهاد مرتبط با . نمی شود

ش و فزونی ن رو به گسترآمی آید در چند سال گذشته توجه و اقبال سازمان های غیر دولتی به موضوع ایدز و اهمیت 

 .است

  :نتیجه

ای هي گيروه   همیياری  با تشکیل کمیته استانی کنترل ایدز و جلب مشيارکت هيای بيین بخشيی و اسيتفاده از     

 .مردم نهاد می توان گام های موثری جهت کنترل و پیشگیری از بیماری برداشت
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               :شرایط جمعیتی و اجتماعی استان

 و ترکیه، از مغرب به کشور از شمال به جمهوری آذربایجان .غربی ایران قرار دارداستان آذربایجان غربی در شمال 

. محدود است و از جنوب به استان کردستان و استان زنجان های ترکیه و عراق، از شرق به استان آذربایجان شرقی

درصد  13/1د و شو کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب می 10333مساحت استان برابر 

، نفر 1331813 - 3133جمعیت استان آذربایجان غربی طبق سرشماری سال . دهد مساحت کل کشور را تشکیل می

درصد و  13/1براساس آمار جمع آوری شده متوسط رشد جمعیت شهری استان که باشد  درصد می 93/3بانرخ رشد 

  .درصد است 3/3جمعیت روستایی نیز منفی 

 .است ارومیه آبادی است و مرکز آن شهر 1018دهستان و  333شهر،  16بخش،  16شهرستان،  30غربی دارای  استان آذربایجان

 

 

 

درصد در روستاها ساکن می باشند و به لحاظ سنی جزء استان های جوان کشور  37درصد جمعیت استان در شهرها و  63

متوسط درصد باسوادی . سال قرار دارند 15-58 درگروه سنی( نفر 0263160) درصد جمعیت   72محسوب می گردد و 

 .درصد می باشد 9/66دراستان 
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درصد از آن  3/90دانش آموز در مدارس استان در حال تحصیل بودند که  961331تعداد ، 33-31درسال تحصیلی 

ودبستان بقیه در مقاطع راهنمایی  و درمقطع متوسطه( نفر 102974)درصد دانش آموزان استان   06 .دختر بودند

 (.عمده برنامه های آموزشی برای دانش آموزان در مقطع متوسطه ، اجرا می گردد.)تحصیل میکنند

لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای این )دانشجو در دانشگاههای سراسر استان مشغول تحصیل هستند  109783تعداد 

 (.خواهد بود  HIV/AIDSگروه از اولویت های برنامه کشوری پیشگیری و کنترل 

 و نحوه دسترسی به گروه های هدف 1382اطالعات جمعیتی استان آذربایجان غربی براساس سرشماری سال 

 نسبت جمعیتی مقطع تحصیلی گروه سنی ردیف
 تحصیل شتغال به در صورت عدم ا

 زن مرد

 ساله 38-33 3
 دانش آموز مقطع متوسطه

 (تحصیل اشتغال به در صورت)
 خانه دار، شاغل بیکارشاغل ،  3/0

 ساله 13-33 1
 دانشجوی مقطع کاردانی

 (در صورت ادامه تحصیل)
 خانه دار، شاغل سرباز 1/9

 ساله 11-13 1
 دانشجوی مقطع کارشناسی

 (در صورت ادامه تحصیل)
 خانه دار، شاغل شاغل ، بیکار 6/9

 ساله 19-11 9
 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

 (در صورت ادامه تحصیل)
 خانه دار، شاغل شاغل ، بیکار 3/9

 ساله 16-13 3
 دانشجوی مقطع دکترا

 (در صورت ادامه تحصیل)
 خانه دار، شاغل شاغل ، بیکار 9/9

 خانه دار، شاغل شاغل ، بیکار 1/93 سایر به باال 10 6

 .صنعتی در سراسر استان وجود دارددر محیط های کاری اداری، خدماتی، صنفی،  6و  5، 4، 3امکان دسترسی شاغلین گروه های سنی* 
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 :دراستان آذربایجان غربی HIV/AIDSوضعیت 

کشف گردید وسپس موارد متعدد دیگری درطی اجرای طرح های  3160در استان در سال  HIVاولین مورد آلوده به 

 –ارومیه )پایگاه دیده وری درسطح زندانهای استان وفعالیت مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری درچهار شهرستان 

مورد بیمار  116درحال حاضر از تعداد . شناسایی وتحت مراقبت های الزم قرار گرفتند( میاندوآب وبوکان -خوی

نفر از بیماران وارد فاز  09. درصد زن می باشند 8/0درصد مرد و  1/31در استان، شده  یشناسای HIV/AIDSمبتال به 

 .دست داده اندنفر به علت عوارض ایدز جان خود را از  383ایدز شده و 

، (درصد 8/01)در بین مبتالیان به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در بین مصرف کنندگان مواد  HIVعلل ابتال به 

 1/3)و انتقال از مادر به کودک ( صدرد3/3)، دریافت خون و فرآورده های خونی ( درصد 3/8)رابطه جنسی غیرایمن 

 .استدرصد از این گروه نامشخص بوده  3/33راه انتقال در . بوده است( درصد

 

 3/3/3131برحسب جنس در استان تا تاریخ  HIV/AIDSموارد مبتال به 

 جنس

 فوت AIDSمبتال به  HIV/AIDSمبتال به 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/98 178 4/86 64 2/92 311 مرد

 7/1 3 6/13 11 8/7 26 زن

 111 181 111 74 111 336 جمع
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 3/3/3131برحسب جنس و سن در استان تا تاریخ  HIV/AIDSموارد مبتال به 

 سن
 جمع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

9-3  3 3 3 1.8 3 1.  

39-3  3 3 3 3 3 3 

19-33  13 33.1 6 11.3 93 31.1 

19-13  333 98.1 33 18.3 363 90.6 

99-13  39 13.1 3 33.1 33 13.3 

39-93  13 8.1 9 33.9 13 8.6 

69-33  3 3.0 3 3 3 3.3 

به باال63  3 1.  3 3 3 1.  

 333 116 333 16 333 133 جمع

 116 16 133 جمع کل

 

 33 -19و %( 1/13)سال 13 -99و گروه های سنی %( 1/98)سال 13-19،بیشترین گروه سنی درگیر در مردان*

 .به ترتیب در رده های دوم و سوم جای دارند%( 1/33)سال

 13 -99و %( 3/11)سال 33 -19و گروه های سنی %( 3/18)سال 13-19بیشترین گروه سنی درگیر در زنان ،* 

 .به ترتیب در رده های دوم و سوم جای دارند%( 1/33)سال
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پرونده افراد مبتال % 39در آخرین بررسی فقط )  .دارای پرونده فعال هستند HIV/AIDSبیماران مبتال به % 53*

 (.کشور فعال بوده اند HIV/AIDSبه 

 در استان به تفکیک شهرستان HIV/AIDSاطالعات مبتالیان به 

 شهرستان ردیف
بیماران شناسایی 

 شده
فوت 

 شده
 بیماران تحت مراقبت بیماران تحت پوشش 

عدم 

 همکاری
 عدم دسترسی

 37 3 43 93 139 001 ارومیه 1

 2 2 2 2 1 1 اشنویه 2

 0 2 13 15 7 00 بوکان 3

 2 2 2 2 2 2 پیرانشهر 4

 2 2 2 2 2 2 پلدشت 5

 2 2 1 1 2 1 تکاب 6

 2 2 2 2 1 1 چالدران 7

 2 2 2 2 2 2 چایپاره 8

 5 2 0 7 4 11 خوی 9

 2 2 1 1 2 1 سردشت 11

 0 2 1 3 3 6 سلماس 11

 1 0 1 4 7 11 شاهین دژ 12

 2 2 2 2 2 2 شوط 13

 2 2 2 2 2 2 ماکو 14

 0 1 1 4 1 5 مهاباد 15

 0 1 0 5 9 13 میاندوآب 16

 4 2 5 8 6 15 نقده 17

         5 05 سایر استانها 18

           3 نامشخص 19

 55 7 72 130 191 336 جمع 21
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 فضای فیزیکی روضعیت مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان از نظ

 مهاباد میاندواب بوکان خوی ارومیه مرکز مشاوره

 33 33 33 33 33 (طبق دستور العمل ) تعداد اتاق 

 3 3 3 3 6 تعداداتاق مورد نیاز

 3 3 1 1 1 تعداد اتاق موجود

 

 وضعیت مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان از نظر نیروی انسانی

 مصوب پرسنل

 مهاباد میاندواب بوکان خوی ارومیه

 موجود
مورد 

 نیاز
 موجود

مورد 

 نیاز

موجو

 د

مورد 

 نیاز
 موجود

مورد 

 نیاز
 موجود

مورد 

 نیاز

یکی متخصص ) پزشک 

 (عفونی 
1 3 3 3 3 - 3 - 3 

- 
3 

کارشناس مبارزه با 

 بیماریها
3 3 3 3 3  - 3 - 3 

- 
3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 کارشناس بهداشت روان

 3 - 3 - 3 -  3 -  3 - 3 مددکار

 - - -  - -  - -  - 3  - 3 متصدی پذیرش

 - -  - -  3  - 3 دندانپزشک
 

- - - 

 3 ماما
  

-  
3 

 - 

  
- 

  

-  
- 

-  

  
- - - 

 - - - - -  - - -  -  - 3 راننده

 - - -  - - -  - -  - - 3 خدمتگزار

 

 مراکز مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری استان با حداقل نیروی انسانی و فضای فیزیکی الزم فعالیت می کنند*
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به مراکز مشاوره بیماری های از افرادی که %   85،   1380و در سال %  9/83،  1381، در سال %   0/67، 1382در سال *  

 .قرار گرفته اند مشاورهتحت  رفتاری استان مراجعه کرده اند،

از افرادی که مشاوره شده اند تحت %   5/68،   1380و در سال %  6/36،  1381، در سال %   7/47، 1382در سال *  

 .آزمایش قرار گرفته اند

 % 8/34، ( بیمار زنده 106) ، با احتساب ویزیت هر سه ماه یکبار برای هر بیمار1382ویزیت های انجام شده در سال  درصد* 

 .می باشد%  9/48( بیمار زنده 156) 1380و در سال %  1/48، (بیمار زنده 145) 1381در سال 

 ARTاز افرادی که واجد شرایط دریافت %   5/72،   1380و در سال %  6/66،  1381، در سال %   62، 1382در سال * 

 .بوده اند ، دارو دریافت نموده اند

 در صورت لزوم و  مراجعه از نظر عالئم بیماری سل تحت بررسی و معاینه قرار می گیرند هردر، HIV/AIDSمبتال به بیماران  *

 .می نماینددریافت  جهت درمان یا پروفیالکسی داروهای ضد سل

 

 

1392مراقبت از بیماری های رفتاری استان در سال عملکرد مراکز مشاوره و   

 سال
تعداد 

 مراجعین

تعداد 

 ویزیت

تعداد 

 مشاوره

تعداد 

 و  ااالیز
Rapid 
Test  
انجام 

 شده

تعداد 

وسترن 

 مثبت

تعداد 

افراد 

واجد 

شرایط 

دریافت 
ART 

تمکین به 

 درمان

تشخیص 

و درمان 

 سل

پروفیالکسی 

 سل

پروفیالکس

 PCPی 

1382 1583 176 1271 510 00 15 8 3 1 1 

1381 0445 095 0084 942 01 01 14 3 3 1 

1380 1886 311 1989 1048 13 34 04 0 1 0 
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1380-1397فراوانی  بیماریهای آمیزشی به تفکیک شهرستان  استان آذربایجان غربی   

1397سال  شهرستان ردیف 1399سال   1398سال   1382سال   1381سال   1380سال    

 2666 0650 605 0111 0561 2222 ارومیه 3

 221 220 211 272 211 212 اشنویه 1

 215 062 22 27 72 027 بوکان 1

 پلدشت 9
    

561 222 

 561 202 171 526 552 262 پیرانشهر 3

 60 22 11 01 71 227 تکاب 6

 66 56 27 25 6 127 چالدران 0

 چایپاره 8
    

60 01 

 0560 2256 2621 2106 2127 2726 خوی 3

 671 626 255 562 576 666 سردشت 33

 010 012 77 256 0006 262 سلماس 33

 0111 0126 0172 622 265 021 شاهین دژ 31

 شوط 31
    

202 215 

 212 551 0066 0106 0156 0016 ماکو 39

 225 112 267 120 012 66 مهاباد 33

 2105 0626 0711 0562 2012 2260 میاندوآب 36

 672 166 176 227 111 665 نقده 30

 00261 02210 01222 00611 01220 02211 جمع 38
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1380استان آذربایجان غربی  شهرستان  به تفکیک( علتی)فراوانی بیماری های آمیزشی   

 نوع بیماری آمیزشی شهرستان
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اولسر غیر 

 وزیکولی ژنیتال 

در  ترشح مجرا

 مردان
قطعی گونوره آ   

سیفلیس اولیه و 

 ثانویه مشکو  

سیفلیس اولیه و 

 ثانویه قطعی 
 کالمیدیا قطعی 

 3 3 31 338 101 1333 ارومیه

 3 3 3 3 3 191 اشنویه

 3 3 3 3 139 336 بوکان

 13 3 3 3 8 196 پیرانشهر

 3 3 3 3 3 636 پلدشت

 3 3 3 3 3 33 تکاب

 3 3 3 3 3 33 چالدران

 33 3 3 3 3 1 چایپاره

 3 3 3 3 11 3663 خوی

 3 3 3 3 3 303 سردشت

 39 3 3 11 33 91 سلماس

 3 3 3 3 3 3333 شاهین دژ

 38 3 3 3 3 108 شوط

 3 3 3 3 3 918 ماکو

 3 3 3 3 3 110 مهاباد

 3 3 3 3 33 3313 میاندوآب

 1 3 3 3 33 330 نقده

 336 3 39 398 009 33683 جمع

1380استان آذربایجان غربی  به تفکیک سن (علتی) اری های آمیزشیفراوانی بیم  

 جنس تشخیص
کمتر از 

15 
15-17 19-18 02-04 05-08 

32-

34 

35-

38 

42-

44 

باالتر از 

45 
 مجموع
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( میاندواب  ارومیه، مهاباد، بوکان ، نقده و) در تعدادی از زندان های استان ساالنه بطور مرتب    HIV/AIDSدیده وری 

 .اجرا می گرددو همچنین پایگاه مرزی بازرگان 

اولسر غیر 

 وزیکولی ژنیتال

 33933 193 330 3093 1333 1330 3036 313 310 11 زن

 333 3 3 39 31 03 13 0 3 3 مرد

ترشح مجرا در 

 مردان
 009 0 6 333 383 103 363 19 1 3 مرد

قطعیگونوره آ   

 88 3 1 33 18 93 0 3 3 3 زن

 63 3 3 6 11 11 33 3 3 3 مرد

سیفلیس اولیه و 

 ثانویه مشکو 

 33 3 3 30 39 11 11 9 3 3 زن

 9 3 3 3 9 3 3 3 3 3 مرد

سیفلیس اولیه و 

 ثانویه قطعی

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زن

 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 مرد

 کالمیدیا قطعی
 333 1 33 33 13 18 91 3 1 3 زن

 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 مرد

 

 تعداد نمونه سال
 HIV+  

 زن مرد
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 1396-1380نتایج پایگاه دیده وری زندانهای سطح استان آذربایجان غربی 

 

  1380و 1381کنندگان خون از نظر بیماریهای رفتاری توسط سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربینتایج غربالگری اهدا 

 

  

در سراسر کشور اجرا گردید، دانش و نگرش پرسش شوندگان در مورد  3183در سال  IrMIDHSدر مطالعه 

HIV/AIDS  ساله درباره پیشگیری از ایدز 33-39آگاهی صحیح زنان مورد ارزیابی قرارگرفت در این مطالعه (HIV ) ، 

 :سوال چهاربا طرح 

1396 1202 6 2 

1397 1202 5 2 

1399 792 3 2 

1398 792 8 2 

1382 792 4 2 

1381 792 5 2 

1380 792 3 1 

 1 35 5842 جمع

 HIVموارد تعداد HCVموارد تعداد HBVموارد تعداد خون کنندگان اهداء تعداد سال

1381 68383 158 01 1 

1380 68927 135 8 1 

 0 32 084 138022 جمع
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مشترک با افراد آلوده به ویروس، می تواند بوسیله روبوسی یا دست دادن، خوردن غذای   HIVآیا ویروس  -3

 نیش پشه منتقل شود؟

 باشد ؟  HIVیک فرد به ظاهر سالم ممکن است مبتال به  -1

می توان شانس ابتالء به ایدز را کاهش داد با استفاده از کاندوم در هر بار رابطه جنسی یا با داشتن فقط یک  -1

 شریک جنسی غیر مبتال که شریک جنسی دیگری ندارد ؟

 درباره ایدز شنیده اید؟آیا  -9

 :، با طرح چهار سوال( HIV)نسبت به افراد مبتال به ایدز ساله 33-39زنان  و نگرش صحیح

باید اجازه داده شود که به تدریس در مدرسه ادامه دهد  HIVآیا به اینکه به یک معلم آلوده به ویروس  -3

 عقیده دارید ؟

 میوه یا سبزی بخرید؟ HIVآیا حاضر هستید از یک فروشنده آلوده به ویروس  -1

 شود این مسئله را از دیگران پنهان نگه می دارید؟ HIVاگر عضوی از خانواده آلوده به ویروس  -1

 مبتال شود مایل اند از او در خانه خود نگهداری کنند؟HIV/AIDS  اگر عضوی از خانواده به  -9

 :است شدهمورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج ذیل حاصل 

 (HIV) ساله درباره پیشگیری از ایدز 33-39آگاهی صحیح زنان 

 استان آذربایجان غربی
 باالترین درصد

 (استان قم ) 

 پایین ترین درصد

 (استان سیستان و بلوچستان) 
 میانگین کشوری

98/30 11/91 89/31 31/13 

 

 (HIV)ساله نسبت به افراد مبتال به ایدز 33-39زنان  نگرش صحیح

 میانگین کشوری پایین ترین درصد باالترین درصد آذربایجان غربیاستان 
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کهکیلویه و بویر استان )  (استان قم ) 

 (احمد

33/0 39/36 30/1 33/8 

 : IrMIDHS- 3183براساس مطالعه 

 (درصد) استان شاخص
) میانگین کشوری

 (درصد

به هرسه رسانه ) سال 33-19دسترسی به رسانه های گروهی در زنان 

 (روزنامه یا مجله، رادیو و تلوزیون حداقل یکبار در هفته
80/9 13/0 

 33/16 13/33 استفاده از رایانه حداقل یکبار در هفته

 13/38 83/8 استفاده ازاینترنت حداقل یکبار در هفته

 

 

 

 

 

 :استراتژی های ده گانه کشوری راستایاستان در  تحلیل وضعیت موجود

 اطالع رسانیآموزش و : استراتژی اول
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دانش آموزان، ) در گروههای هدف برنامه  ،HIV/AIDSبرنامه های آموزشی مختلف جهت پیشگیری و کنترل 

، در طول سال از طریق استفاده از ...(دانشجویان، زندانیان،مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ، جمعیت عمومی و 

استان ، برگزاری کالس هاس آموزشی، آموزش چهره به  پتانسیل رادیو و تلوزیون ، رسانه های جمعی و مطبوعات

 .اجرا می گردد...( چهره، توزیع پمفلت و مواد آموزشی و

قرار دارند که فعالترین قشرجامعه ازنظر اجتماعی واقتصادی محسوب سال  05-34گروه سنی مبتالیان در 47/6%

درگیری این گروه سنی و می باشنداقتصادی جامعه  لذا باعنایت به اینکه این گروه سنی گرداننده چرخ های. میگردند

 .عمالً جامعه را با مشکالت عدیده اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مواجه خواهد ساخت

ارتقاء سطح سالمت دختران جوان با آموزش روش های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در مطالعه ای در خصوص 

میانگین آگاهی در ارتباط با نحوه پیشگیری از  ،3183سال در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درجنسی در ایدز 

ه بود 19/03و بعد از آموزش برابر با  03/69قبل از آموزش برابر با  ،HIV/AIDSابتال به رفتارهای پر خطر جنسی در

 . است

د اما می باش( درصد3/8)در استان آذربایجان غربی  HIV/AIDSهرچند الگوی انتقال جنسی ، دومین روش انتقال 

به  ه رواز طریق تماس جنسی محافظت نشد HIV/AIDSبراساس آمارهای موجود تعداد موارد جدید ابتال به 

 .استبیماری ایدز  خطر آغاز موج سومه افزایش است که این امرنشان دهند

بنظر می رسد بیشتر این موارد بدلیل ارتباط . درصد از موارد ابتالء استان نامشخص بوده است 3/33راه انتقال در 

 .قبح اجتماعی عنوان نشده است باشد که به خاطر مسائل فرهنگی و جنسی غیرایمن وخارج از چارچوب خانواده

ساله  33-39گردید، دانش و نگرش صحیح زنان  در سراسر کشور اجرا 3183که در سال  IrMIDHSبرمبنای مطالعه 

 :،  مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید( HIV) درباره پیشگیری از ایدز

درصد پایین  45/14، (HIV) ساله استان آذربایجان غربی، درباره پیشگیری از ایدز 15-54آگاهی صحیح زنان  -

 .تر از میانگین کشوری است
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درصد پایین تر از  94/1، (HIV) ساله استان آذربایجان غربی، درباره پیشگیری از ایدز 15-54نگرش صحیح زنان  -

 .میانگین کشوری است

به هرسه رسانه روزنامه یا مجله، ) ساله استان آذربایجان غربی، 15-04دسترسی به رسانه های گروهی در زنان  -

 .تر از میانگین کشوری است درصد پایین 40/0، (رادیو و تلوزیون حداقل یکبار در هفته

درصد پایین تر از  9/16ساله استان آذربایجان غربی، 15-04استفاده از رایانه حداقل یکبار در هفته در زنان  -

 .میانگین کشوری است

درصد پایین تر از  36/8ساله استان آذربایجان غربی، 15-04استفاده از اینترنت حداقل یکبار در هفته در زنان  -

 .وری استمیانگین کش

 :نتیجه

ارائه آموزش های الزم در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری از اولویت های برنامه پیشگیری و کنترل ایدز در 

 .استان می باشد

 تامین سالمت خون: استراتژی دوم

جهت اهدای خون به اداره انتقال خون استان مراجعه نموده اند،  ،3133-31در سال های  نفر که 313133از مجموع 

 .، شناسایی شده اند HIV/AIDSدو مورد آلوده به  

حذف خون  ، (استفاده از کیت های تشخیصی با حساسیت و ویژگی باال) غربالگری خونهای اهدایی به علت انجام

هداکنندگان با احتمال دارا بودن رفتارهای پرخطرو با استفاده از سیستم خودحذفی محرمانه و عدم خونگیری از ا

 .، مشاهده نشده است HIV/AIDSموردی از آلودگی به بر اساس آمارهای موجود ، در چند سال اخیر 

 :نتیجه

 .از این طریق در سال های گذشته وجود نداشته است  HIVبراساس آمارهای موجود موردی از آلودگی به 
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 وآزمایش داوطلبانهمشاوره : استراتژی سوم

مراکز مشاوره بیماری های رفتاری ، مراکزی هستند که قابلیت ارائه خدمات آموزشی، مشاوره، مراقبت و درمان و 

و مبتالیان به بیماری های  HIVپیشگیری وکاهش آسیب را به افراد در معرض بیشترین خطر ابتال ، مبتالیان به 

 .آمیزشی را دارا هستند 

 :اوره بیماری های رفتاریاهداف مراکز مش

فراهم نمودن امکان دسترسی عموم مردم جامعه به مکانی مطمئن جهت کسب اطالعات در خصوص راه های  -3

 انتقال و پیشگیری بیماری

فراهم نمودن امکان دسترسی گروه های در معرض بیشترین خطر ابتال به خدمات آموزشی، مشاوره، تشخیص  -1

HIV کاهش آسیب و مراقبت و درمان بیماری های آمیزشی ، 

و خانواده آنان به خدمات آموزشی، مشاوره، مراقبت، و درمان  HIVفراهم نمودن امکان دسترسی مبتالیان به  -1

 و کاهش آسیب

افزایش امکان دسترسی مبتالیان به بیماری های آمیزشی به خدمات آموزش، مشاوره، مراقبت و درمان و  -9

 ب کاهش آسی

  HIVافزایش امکان دسترسی افراد در مواجهه شغلی به خدمات تشخیصی و پیشگیری از ابتال به  -3

 :توجه به نکات ذیل در راه اندازی مراکز و پایگاه های مشاوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است

اران ، الزم است به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت در بین مردم و عبور و مرور راحت تر داوطلبین و بیم -3

کلیه مراکز مشاوره، در داخل مراکز بهداشتی درمانی و ترجیحا در مراکزی که بیشترین تردد را داشته و 

این . خدمات بیشتری ارائه می دهند راه اندازی شوند و از جداسازی آنان از سیستم بهداشتی خوداری شود

 .اقدام نقش مهمی در کاهش انگ در مراجعین خواهد داشت
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ها مراکزی مجوز ارائه خدمات مشاوره را دارند که پرسنل شاغل در آن مراکز دوره های آموزشی  مشاوره را تن -1

 .گذارنده باشند

سایر پرسنل غیر مرتبط با مرکز مشاوره در مراکز بهداشتی درمانی مذکور نیز بایستی آموزش های الزم در  -1

 .را دریافت دارندخصوص نحوه برخورد با افراد مبتال و افراد آسیب پذیر 

سل، ) بهتر است در مراکز و پایگا های مشاوره، خدمات مشاوره ای و آموزشی در خصوص سایر بیماری ها  -9

 نیز ارائه شود...( بیماری های غیر واگیر مانند تاالسمی، دیابت، فشارخون و 

پذیر باشد و حداقل مراکز به گونه ای انتخاب گردند که امکان دسترسی افراد به آنان به راحتی امکان  -3

 .امکانات رفاهی برای مراجعین در مرکز وجود داشته باشد

 کلیه خدمات ارائه شده در این مراکز رایگان  می باشد -6

 .اطالعات مربوط به بیماران کامال محرمانه است -0

 :زیر ساخت های الزم جهت فعالیت مرکز

ه روانشناسی، اتاق مشاوره گروهی، اتاق مرکز مشاوره باید دارای اتاق پزشک، اتاق مشاور: فضای فیزیکی -

مددکار اجتماعی، اتاق مامایی، اتاق مراقبت و پیگیری، محلی برای نگهداری پرونده ها و مدارک پزشکی 

 Hot Line) بیماران و سایر مراجعین، محلی برای نگهداری داروها و تجهیزات مرکز، اتاق مشاوره تلفنی 

کلیه اتاق ها باید مجهز به تجهیزات الزم . باشد ( آبدارخانه) رسنل، اتاق خونگیری، اتاق استراحت پ( 

 .باشد

 چارت سازمانی -

 پرسنل مرکز -

ارومیه، خوی، میاندواب ، بوکان و ) هم اکنون در استان پنج مرکز مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری در شهرستان های 

با حداقل فضای فیزیکی، نیروی ( نقده، پیرانشهر، سلماس و ماکو ارومیه،) و شش پایگاه مشاوره در شهرستانهای ( مهاباد

 .انسانی و امکانات اداری فعالیت می کنند



 

62 

 

 :31و  33،  3133برمبنای بررسی عملکرد مراکز مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری استان در سال های 

از افييرادی کييه بييه مراکييز مشيياوره %   85،   1380و در سييال %  9/83،  1381، در سييال %   0/67، 1382در سييال *  

 .بیماری های رفتاری استان مراجعه کرده اند، تحت مشاوره قرار گرفته اند

از افييرادی کييه  %   5/68،   1380و در سييال %  6/36،  1381، در سييال %   7/47، 1382در سييال *  

 .مشاوره شده اند تحت آزمایش قرار گرفته اند

 :نتیجه

عدیده مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان از جمله کمبود فضای فیزیکی مناسيب و عيدم   با وجود مشکالت 

جایگزینی پرسنل مورد نیاز طبق چارت تشکیالتی مصوب، پوشش خدمات تشخیصی، مراقبتی و پیشگیری ، در حيد  

 .قابل قبولی بوده است اما بازهم  میزان این پوشش نیاز به بهبود فراوان دارد

 

  کاهش آسیب :استراتژی چهارم

و یک   DICمرکز  6مرکزجهت خدمات سرپایی،یک مرکزجهت بستری،  33) مرکز دولتی 32  ،3131در سال 

به  3131در سال ( کمپ 8مرکزجهت خدمات سرپایی و  33) مرکز غیر دولتی 71و (  36مرکز تحت عنوان ماده 

 .می نمایندخدمات کاهش آسیب را ارائه نفر معتاد موجود در استان  33816

حدود بیست هزار  3131بر اساس آمار دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تعداد معتادین استان در سال 

 .تخمین زده می شود نفر

 3133نوع ماده مخدر مصرفی در میان معتادان خود معرف استان در سال 

 درصد نوع ماده

 21.12 تریاک

 31.12 هروئین
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 37.72 روانگردان و شیشه

 1.12 کراک

 4.72 ترامادول

 1.72 حشیش

 1.92 مرفین

 1.62 آرام بخش ها

 1.72 شیره

 1.52 غیره

 

 3133تفکیک گروههای سنی در میان معتادان خود معرف در سال

 درصد سن

33کمتر از   3.3% 

13-33  66.3% 

63-13  11.6% 

به باال 63  3.3% 

 

 

 

 

 

 3133نحوه مصرف مواد مخدر در معتادان تزریقی استان در سال 

 درصد نحوه مصرف مواد مخدر

 %03.6 تدخین

 %31.9 تزریق

 %33.1 خوراکی

 %3.8 انفیه
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 3133سابقه ترک در میان معتادان مراجعه کننده به مرکز درمانی خود معرف در سال 

 درصد سابقه ترک

 %03.1 ندارد

 %39.3 یک بار

باردو   6.1% 

 %3.1 سه بار

 %1.1 بیش از سه بار

 

 

 

 

3133تفکیک جنسی معتادان به مواد مخدر خود معرف در سال   

 درصد جنس

 %36.9 مذکر

 مونث
1.6% 

 

 

3133وضعیت اشتغال در معتادان به مواد مخدر خود معرف در سال   

 درصد 

 %11.6 شاغل

 %66.9 بیکار
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  3131گذری تحت پوشش دانشگاه در سال آمار خدمات ارائه شده در مرکز 

 تعدا کلی مراجعان مرکز گذری 3136

سرنگ توزیع شده در برنامه سرنگ و سرسوزن تعداد 6836  

سرسوزن تو زیع شده در برنامه سرنگ و سرسوزن تعداد 1331  

 تعداد سرنگ توزیع شده توسط تیم سیار 13038

 تعداد افراد آموزش دیده توسط تیم سیار 339

تیم سیار تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده توسط 3333  

 تعداد کاندوم توزیع شده در برنامه سالمت جنسی 1331

 

 

 

 

 3131خدمات ارائه شده در زمینه کاهش آسیب در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان در سال 

 313 سرنگ

 3169 کاندوم

 

هرچند که در مورد اثربخشی توزیع وسایل کاهش آسیب در استان بدلیل عدم وجود مطالعات موثر در این زمینه 

اما براساس مطالعات کشوری پیاده سازی سیاست کاهش آسیب ، در کاهش اطالعات کاملی موجود نمی باشد 

 . ه استاز طریق تزریق مشترک در بین معتادین موثر بود HIV/AIDSبروز موارد جدید 

 .بنظر می رسد وضعیت استانی نیز در این خصوص از الگوی کشوری تبعیت می کند

 :نتیجه
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، به خصوص از طریق تزریق مشيتر  در بيین    HIV/AIDSبا وجود تاثیر برنامه های کاهش آسیب در کاهش بروز 

 .معتادین ، بازهم این پوشش نیاز به تقویت دارد

 جنسی پیشگیری از انتقال: استراتژی پنجم

و بدلیل علدم   وجود ندارد دقیقی آمارجرایم جنسی در استان اطالعاتمیزان شیوع روابط جنسی نامشروع و در مورد 

دسترسی به گروه هلای دارای رفتارهلای پرخطلر    انجام مطالعاتی در زمینه رفتارهای مخاطره آمیز جنسی در استان، 

در نتیجه به ناچار از الگوی کشوری مبنی بر افزایش بروز ملوارد جدیلد   . میسر نمی باشد... و جنسی نظیر تن فروشان 

HIV/AIDS از طریق روابط جنسی محافظت نشده در تدوین استراتژی استانی تبعیت می شود. 

 مراقبت ودرمان بیماری های آمیزشی: استراتژی ششم

درمانی تحت پوشش دانشگاه توسط عه کننده به مراکز بهداشتی جبیماران مبتال به بیماری های آمیزشی مرا

آمار ثبت شده در دفتر ویزیت پزشک و مامای . پزشک مرکز تحت معاینه قرار گرفته و دارو دریافت می نماید

مرکز بصورت ماهیانه جمع بندی و جهت ورورد به نرم افزار مربوطه به کارشناس بیماری های شهرستان تحویل 

 STIاکز بهداشتی درمانی تابعه و بخش خصوصی بعد از  ثبت در نرم افزار آمارجمع آوری شده از مر. داده می شود

، ماهیانه جهت جمع بندی و ارائه به مرکز مدیریت بیماری های واگیر به کارشناس ایدز و بیماری های آمیزشی 

آمارگیری از بخش خصوصی با مشکل مواجه بوده و به  .حوزه معاونت امور بهداشتی تحویل داده می شود

 .رستی انجام نمی گیردد

 :نتیجه

برگزاری باید نسبت به و ایجاد حساسیت سازی تشخیص و درمان سندرومیک بیماری های آمیزشی  جهت استاندارد

و نظام گزارشيدهی بیمياری هيای آمیزشيی      هنمودپرسنل بهداشتی اقدام  ودوره های آموزشی برای پزشکان 

 .دکربخصوص از بخش خصوصی را تقویت 
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 و خانواده آنها HIVمشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به :استراتژی هفتم

 :31و  33،  3133برمبنای بررسی عملکرد مراکز مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری استان در سال های 

 106) ، با احتساب ویزیت هر سه ماه یکبار برای هر بیمار1382درصد ویزیت های انجام شده در سال * 

( بیمار زنده 156) 1380و در سال %  1/48، (بیمار زنده 145) 1381در سال  % 8/34، ( بیمار زنده

 .می باشد%  9/48

از افرادی که واجد %   5/72،   1380و در سال %  6/66،  1381، در سال %   62، 1382در سال * 

 .بوده اند ، دارو دریافت نموده اند ARTشرایط دریافت 

 .دارای پرونده فعال هستند HIV/AIDSبیماران مبتال به % 53*

درهر مراجعه از نظر عالئم بیماری سل تحت بررسی و معاینه قرار می ، HIV/AIDSبیماران مبتال به  *

 .گیرند و در صورت لزوم  داروهای ضد سل جهت درمان یا پروفیالکسی دریافت می نمایند

 :نتیجه

در سال های اخیر، بازهم این پوشيش کيافی    HIV/AIDSبا وجود بهبود شاخص های مراقبت و درمان مبتالیان به 

 .نبوده و نیاز به تقویت بیشتر دارد

 حمایت وتوانمندسازی:استراتژی هشتم

مبتال به  ، برای بیماران(ره)امام خمینید طبق هماهنگی به عمل آمده با اداره بیمه خدمات درمانی و کمیته امدا

HIV/AIDS  اخیرا به علت مشکالت . و خانواده تحت پوشش آنها ، دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر می گردد

 .مالی ادارات ذیربط این روند دچار مشکل شده است

در مراکز درمانی تحت پوشش  HIV/AIDSجهت ارائه خدمات درمانی رایگان برای بیماران مبتال به  الزم هماهنگی

، کلیه مراکز  9/9/84مصوبه بیستمین جلسه هیئت رئیسه محترم دانشگاه در تاریخ  5براساس بند )دانشگاه 
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گردیدند که  HIV/AIDSبهداشتی ودرمانی دانشگاه موظف به پذیرش و ارائه خدمات رایگان به بیماران مبتال به 

داشتی، از سوی معاونت اموربهداشتی دانشگاه تامین میگردد و هزینه اعتبار خدمات ارائه شده درسطح مراکزبه

 .صورت گرفته است (فرانشیز ارائه خدمات بستری نیز تخفیف داده میشود

و خانواده تحت پوشش آنان در مواقع خاص جهت دریافت کمک های مالی به ارگان  HIV/AIDSبیماران مبتال به 

 .می گردندهای حمایت گر در استان معرفی معرفی 

 :نتیجه

از طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه بوده و نیاز به حمایت های همه جانبيه   HIV/AIDSاغلب افراد مبتال به 

 . سازمان های حمایت گر جهت اداره زندگی خود را دارند

 

 برقراری نظام مراقبت اپیدمیولوژیک ومدیریت داده ها: استراتژی نهم

، همچنین شناسایی موارد جدید، فوت، ورود به فاز ایدز، مهاجرت، مراقبت،  Rapid Testمربوط به انجام آمار 

های مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری تحت پوشش  هاز مراکز و پایگا... درمان، شروع پروفیالکسی و 

 .ارسال می گردد دانشگاه بصورت ماهیانه جمع آوری و بعد از جمع بندی به مرکز مدیریت بیماری های واگیر

و داوطلبین اختیاری که جهت مشاوره و انجام  آزمایش به مراکز و   HIV/AIDSاطالعات بیماران مبتال به 

پایگاههای مشاوره مراجعه می نمایند در نرم افزار مربوطه وارد و فایل پشتیبان تهیه شده از این نرم افزار به 

 .ارسال می گردد صورت هفتگی به مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 :نتیجه

 .نظام جمع آوری داده ها در طی سال های گذشته بهبود قابل توجهی داشته اما بازهم نیاز به تقویت بیشتر دارد
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 تقویت زیرساخت های الزم: استراتژی دهم

مشاوره  ، اعتبار جذب شده از مرکز مدیریت بیماری های واگیر جهت راه اندازی و تجهیز مراکز و پایگاههای 

تامین وسایل  مورد نیاز ، اجرای برنامه های آموزشی  و انجام خدمات مشاوره ، مراقبت و درمان بیماران  ، به 

 .مراکز بهداشت و درمان شهرستان های تابعه تخصیص داده شده و بر هزینه کرد آن نظارت می شود

آموزش و پرورش، وزارت علوم، جمعیت هالل  سازمان ها و ارگان های مختلفی من جمله سازمان بهزیستی، وزارت

در تدوین برنامه استراتژیک کشوری پیشگیری ... ، صدا و سیما، وزارت دفاع و (ره)احمر، کمیته امداد امام خمینی

ذینفع و دخیل هستند و فعالیت های متنوعی را نیز در راستای اجرای این برنامه انجام می  HIV/AIDSو کنترل 

 .متاسفانه تعامل های بین بخشی در استان در این زمینه ضعیف می باشددهند اما 

 : نتیجه

ای هي گيروه   همیياری  با تشکیل کمیته استانی کنترل ایدز و جلب مشيارکت هيای بيین بخشيی و اسيتفاده از     

 .مردم نهاد می توان گام های موثری جهت کنترل و پیشگیری از بیماری برداشت

 

 

 

 

 :تحلیل کلی

های الزم در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری از اولویت های برنامه پیشگیری و کنترل  ارائه آموزش -

 .ایدز در استان می باشد
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در سال های فراورده های آن  خون و  از طریق HIVبراساس آمارهای موجود موردی از آلودگی به  -

 .گذشته وجود نداشته است

فضای فیزیکی مناسب و نیروی انسانی الزم مواجه مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان با کمبود  -

 .هستند

با وجود مشکالت عدیده مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان از جمله کمبيود فضيای فیزیکيی     -

مناسب و عدم جایگزینی پرسنل مورد نیاز طبق چارت تشکیالتی مصوب، پوشش خيدمات تشخیصيی،   

است اما بازهم  میزان این پوشش نیاز به بهبود فيراوان   مراقبتی و پیشگیری ، در حد قابل قبولی بوده

 .دارد

، به خصيوص از طریيق تزریيق     HIV/AIDSبا وجود تاثیر برنامه های کاهش آسیب در کاهش بروز  -

 .مشتر  در بین معتادین ، بازهم این پوشش نیاز به تقویت دارد

 .در استان وجود داردبیماری ایدز خطر آغاز موج سوم -

سازی تشخیص و درمان سندرومیک بیماری های آمیزشی و ایجياد حساسيیت بایيد     استانداردجهت  -

نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای پزشيکان و پرسينل بهداشيتی اقيدام نميوده و نظيام       

 .گزارشدهی بیماری های آمیزشی بخصوص از بخش خصوصی را تقویت کرد

در سال های اخیر، بيازهم ایين    HIV/AIDSالیان به با وجود بهبود شاخص های مراقبت و درمان مبت -

 .پوشش کافی نبوده و نیاز به تقویت بیشتر دارد

از طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه بوده و نیاز به حمایت های  HIV/AIDSاغلب افراد مبتال به  -

 . همه جانبه سازمان های حمایت گر جهت اداره زندگی خود را دارند

داده ها در طی سال های گذشته بهبود قابل توجهی داشته اما بازهم نیاز به تقویيت   نظام جمع آوری -

 .بیشتر دارد

بودجه تخصیصی پایین و ناکافی بوده و عمال تکافوی اجرای برنامه های آموزشی، پیشگیری و مراقبتی  -

 .را ندارد

از همیياری   با تشکیل کمیته استانی کنترل ایدز و جليب مشيارکت هيای بيین بخشيی و اسيتفاده       -

 .گروه های مردم نهاد می توان گام های موثری جهت کنترل و پیشگیری از بیماری برداشت
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 :اهداف اختصاصی

 1393درصد در پایان سال  25به  48/17ساله استان از  15-54 جمعیتارتقاء آگاهی  -1

 1393تا پایان سال فعلی درصد 11ارتقا ء خدمات مشاوره وآزمایش داوطلبانه گروههای هدف به میزان  -2

 1393درصد فعلی تا پایان سال 11ارتقاء خدمات پیشگیری و کاهش آسیب به میزان  -3

 1393سالدرصد فعلی تا پایان  11به میزان  ارتقاء تشخیص و درمان بیماری های آمیزشی -4

درصد فعلی تا  11به میزان و خانواده آنها  HIVارتقاء خدمات مشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به  -5

 1393پایان سال

درصد فعلی تا پایان  11به میزان  HIVارتقاء خدمات حمایتی و توانمند سازی درمان مبتالیان به  -6

 1393سال

 1393درصد فعلی تا پایان سال 11به میزان  هاارتقاء نظام مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده  -7

 1393درصد فعلی تا پایان سال 11تقویت زیر ساخت های الزم جهت پیشبرد برنامه به میزان  -8

 

 

 

 

 

 

 :استراتژی های هدف اختصاصی اول

 (دولتی ، خصوصی ) هماهنگی و جلب مشارکت مراکز آموزش عالی استان  -3

O3S3A3: هماهنگی جلسه تشکیل 
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O3S3A1: استان عالی آموزش مراکز در رابط تعیین 

O3S3A1: با مقابله آموزشی کارگاه برگزاری  HIV/AIDS اعضای هسته آموزشی شهرستان ها 

O3S3A9: دانشجویی های هسته تشکیلنظارت بر 

O3S3A3: مربی دانشجو تربیتنظارت بر 

 هماهنگی و جلب مشارکت سازمان آموزش و پرورش استان -1

O3S1A3: هماهنگی جلسه تشکیل 

O3S1A1: استان سطح تابعه های شهرستان پرورش و آموزش درادارات رابط تعیین 

O1S0A3: با مقابله آموزشی کارگاه برگزاری  HIV/AIDS اعضای هسته آموزشی شهرستان ها 

O3S1A9: آموزی دانش های هسته تشکیلنظارت بر 

O3S1A3: مربی آموز دانش تربیتنظارت بر 

 داوطلبان بهداشتی جهت آموزش و اطالع رسانی در جامعهاستفاده از پتانسیل  -1

O3S1A3: با مقابله آموزشی کارگاه برگزاری  HIV/AIDS برای کارشناسان رابطین گروه گسترش شهرستان ها 

O3S1A1:  بهداشتی داوطلبان برای آموزشی  کارگاه برگزارینظارت بر 

O3S1A1: بهداشتی داوطلبان توسط هدف های گروه برای آموزشی های کالس برگزاری پیگیری و نظارت 

 استفاده مطلوب از ظرفیت رسانه های جمعی یا آموزشی -9

O3S9A3: بنر و پوستر پمفلت، قالب در آموزشی رسانه تولید 

O3S9A1: سیما صداو در پخش جهت تیزر  تولید 

O3S9A1: تلوزیونی و رادیویی های برنامه در برنامه پوینت فوکال  و کارشناسان شرکت 

O3S9A9: مکتوب جمعی های رسانه در مقاالت و آموزشی متون چاپ 
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 ارزشیابی و پایش -3

O3S3A3: طرح در شده استفاده پرسشنامه با مطابق پرسشگری انجام IrMIDHS - 3183  سه در) برنامه پایان در 

 (بوکان و خوی ارومیه، شهرستان

 :دوماستراتژی های هدف اختصاصی 

جهت بهبود و ارتقاء خدمات ارائه شده در  و مهارت های مشاوره ای مربیان  ارشدارتقاء دانش نظری  -1

 مراکز و پایگاه های مشاوره

O1S3A3: برای کارشناسان روانشناسی مراکز و پایگاه های مشاوره  ای مشاوره های مهارت آموزش  کارگاه برگزاری

 بیماری های رفتاری

O1S3A1: با مقابله آموزشی کارگاه برگزاری  HIV/AIDS متد اساس بر SHEP  اعضای هسته آموزشی شهرستان  برای

 ها

O1S3A1: با مقابله آموزشی کارگاه بربرگزاری نظارت  HIV/AIDS  توسط تابعه شهرستانهای در ادارات کارمندان برای 

 دیده آموزش  مربیان

O1S3A9: با مقابله آموزشی کارگاه بربرگزاری نظارت  HIV/AIDS  تابعه شهرستانهای در کاخانجات کارگران برای 

 دیده آموزش  مربیان توسط

 حمایت و پشتیبانی -0

O1S1A3: راه اندازی پایگاه های مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری جدید 

O1S1A1: مشاوره های پایگاه و مراکز تجهیز 

O1S1A1: ( کارانه  پرداخت)  پرسنل در انگیزه افزایش 
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O1S1A1: تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاریپیگیری 

O1S1A1: پیگیری تامین فضای فیزیکی مورد نیاز مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری 

 ارزشیابی و پایش -3

O1S1A3: ای دوره های پایش انجام 

O1S1A1: تجهیزات و وسایل از بهینه براستفاده نظارت 

 :استراتژی هدف اختصاصی سوم

 بهبود ارائه خدمات کاهش آسیب

O1S3A3: نظارت برتهیه و توزیع سرنگ و کاندوم رایگان در مراکز و پایگاه های مشاوره و مراقبت از بیماری های

 رفتاری

O1S3A3: هماهنگی باDIC  تحت پوشش دانشگاه و مرکزMMT  بیمارستان رازی در خصوص تامین و نگهدارنده

 HIV/AIDSدون ، بیماران مبتال به متا

 :استراتژی هدف اختصاصی چهارم

 بهبود مراقبت و درمان بیماری های آمیزشی

O9S3A3:  برگزاری کارگاه آموزشی تشخیص، مراقبت و درمان بیماری های آمیزشی برای پزشکان و ماماهای مراکز

 بهداشت و درمان شهرستان های تابعه

O9S3A1: درمان بیماران مبتال به بیماری های آمیزشیپیگیری تشخیص و 
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O9S3A1: از طریق هماهنگی با حوزه معاونت امور درمان و نظام  بهبود نظام گزارش دهی بیماری های آمیزشی

 پزشکی

 :استراتژی هدف اختصاصی پنجم

 آنها خانواده و HIV به مبتالیان درمان و مراقبت مشاوره، خدماتارائه  بهبود

O3S3A3: بیماران توسط متخصص عفونیدوره ای  معاینات گیریپی 

O3S3A1: پزشک عمومی مرکز توسط بیماراندوره ای  معاینات پیگیری 

O3S3A1: تهیه داروهای ضد رتروویروسی از مرکز مدیریت بیماری های واگیر و نظارت برتوزیع آن به مراکز بهداشت

 شهرستان های تابعه

O3S3A9: ،عفونت های فرصت طلب نظیرپیگیری تشخیص و درمان سل(PCP) سایر عفونت ، عفونت های قارچی و

 های همزمان

O3S3A3: بیمارانمورد نیاز  نواکس و تامین پیگیری 

O3S3A6:  پیگیری بررسی همسر بیماران مبتال بهHIV/AIDS   از نظر آلودگی بهHIV  و سایر بیماری های آمیزشی و

 مراقبت آنها

O3S3A0:  پیگیری دریافت پروفیالکسی دارویی در ماردران باردار مبتال بهHIV/AIDS  نوزاد آنها و انجام بررسی ،

 های الزم

 :استراتژی هدف اختصاصی ششم

 HIV به مبتالیان درمان سازی توانمند و حمایتی بهبود خدمات
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O6S3A3: و سازمان بیمه خدمات درمانی استان در خصوص بیمه نمودن ( ره)همکاری با کمیته امداد امام خمینی

و خانواده تحت پوشش آنها و هماهنگی تامین بخشی از هزینه های مربوطه از طرف حوزه  HIV/AIDSبیماران مبتال به 

 معاونت امور بهداشتی

O6S3A1: به مبتال ان برای بیمارانهماهنگی جهت ارائه خدمات درمانی رایگ HIV/AIDS  در مراکز درمانی تحت

 پوشش دانشگاه

O6S3A1:  در خصوص تحت پوشش قرار دادن بیماران( ره)هماهنگی با اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 

 آنها پوشش تحت خانواده و HIV/AIDS به مبتال

 :استراتژی هدف اختصاصی هفتم

 ها داده مدیریت و اپیدمیولوژیک مراقبت نظامبهبود 

O0S3A3:  نصب و راه اندازی نرم افزار ثبت اطالعات بیماران مبتال  بهHIV/AIDS و داوطلبین اختیاری 

O0S3A1: رفع اشکاالت نرم افزار ثبت داده های ایدز 

O0S3A1:  پیگیری ثبت به موقع و صحیح اطالعات در نرم افزار ثبت داده های ایدز 

O0S3A9: گزارش از شهرستان های تابعه، جمع بندی و ارسال این گزارشات به مرکز مدیریت بیماری های واگیر  اخذ

 بصورت هفتگی

O0S3A3: به بیماری های آمیزشی  مبتال بیماران اطالعات ثبت افزار نرم اندازی راه و نصب 

O7S1A6: رفع اشکاالت نرم افزارSTI 

O7S1A7: پیگیری ثبت به موقع و صحیح اطالعات در نرم افزارSTI  
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O7S1A9:  اخذ گزارش از شهرستان های تابعه، جمع بندی و ارسال این گزارشات به مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 بصورت ماهیانه

O0S3A3:  جمع آوری آمار مربوط بهRapid Test  از واحدهای ذیربط، جمع بندی و ارسال این آمار به مرکز مدیریت

 بیماری های واگیر بصورت ماهیانه

O0S3A33:  جمع آوری آمار مربوط به طرح کشوری پیوند برنامه های کنترلHIV  و سالمت باروری، جمع بندی و

 ارسال این آمار به مرکز مدیریت بیماری های واگیر بصورت ماهیانه

 :هدف اختصاصی هشتم استراتژی

 تقویت زیر ساخت های الزم جهت پیشبرد برنامه

O8S3A3: جذب اعتبارات الزم از اداره کنترل ایدز 

O8S3A1:  تشکیل کمیته استانی پیشگیری و کنترل ایدز 
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