
قطعنامه نشست کشوري کارشناسان ایدزپیش نویس 

1395اردیبهشت 28و 27–ارومیه 

سال  مسئولیت برنامه کشوري کنترل ایدز را عهده 10به مدت 1384ضمن سپاس و قدردانی از جناب آقاي دکتر صداقت که از سال 
، تقویت برنامه ها و استمرار و تداوم )NSP4(کشوري ایدزچهارمین برنامه استراتژیکبا هدف اجرایی نمودن ، این قطعنامهدار بودند، 

پیشنهاد گردید.و توجه ویژه به حیطه هاي ذیل توسط کارشناسان کشوري ایدز آنها 

مراقبت و درماندر حیطه 

بعنوان یکی از معیارهاي شروع درمانCD4<500شروع درمان با تاکید بر- 
اول) 90(هنگامو ارتقاء بیماریابی زودتوجه به اهمیت بیماریابی - 
بمنظور تسهیل دسترسی و سهولت تشخیصHIVاستفاده از الگوریتم جدید تست - 
با باالترین TB/HIVپیشگیري و درمان ارائه خدمات ادغام خدمات دو بیماري با هم و و TB/HIVاهمیت بیماریابی در حوزه - 

کیفیت
HIVمبتالیان رفتاري و سایر مراکز ارائه خدمات به بیماریهاي توجه به کنترل عفونت در مراکز مشاوره - 

با تاکید بر ثبت اطالعات سیر مراقبت و درمان مبتالیان در نرم افزار مراکز مشاورهARVاهمیت برنامه نظارت بر درمان - 
لپیگیري دقیق توسط پرسنل مسئواهمیت پایبندي به درمان و - 
داروهاي ضدرتروویروسی در راستاي اجراي دقیق برنامه مانیتورینگ درمانگزارش عوارض ثبت و - 

آموزش و اطالع رسانیدر حیطه 

در جمعیت عمومی، گروه هاي پرخطر و در معرض خطردر امر آموزش و اطالع رسانیاستفاده از شیوه هاي نوین- 
دولتی و خصوصی)استفاده از پتانسیل سازمانها و نهادها (اعم از - 
با محوریت آموزش، پیشگیري و کاهش انگ و تبعیض در )اتوبوس ایدزنظیرتالش در جهت استمرار فعالیتهاي جامعه محور (- 

جامعه
توجه ویژه به جوانان- 

زنان آسیب پذیر (مراکز ویژه زنان)در حیطه 

افراد تحت پوشش و افزایش دسترسی به زنان راستاي افزایش خدمات پیشگیري از اچ آي وي به خدمات در کیفیت يارتقا- 
آسیب پذیر

و گزارش دهیکز امراین فعالیت هاي اهمیت مانیتورینگ - 
راهکارهاي مناسب جهت بهبود سیاستهاي اجرایی- 
و ضرورت ارتقاء کمی و کیفی تیم سیار به عنوان یکی از راه هاي بیماریابی افزایش تعداد مراکز درصورت وجود ساختار الزم- 

مراکز ویژه زنان آسیب پذیردر 



کاهش آسیبحیطه در 

اجراي بسته جامع کاهش آسیب براي مصرف کنندگان تزریقی مواد- 
توجه ویژه به مصرف کنندگان غیرتزریقی مواد (بخصوص مواد محرك) در برنامه کاهش آسیب در راستاي کاهش انتقال - 

)Condom Promotionجنسی (

حمایتحیطه در 

وزارت بهداشت و بهزیستی در زمینه باشگاههاي مثبتهماهنگ بودن - 
NSP4جهت تحقق اهداف NSP4بروز رسانی اطالعات مربوط به حمایت با رویکرد - 

افرادي که با اچ آي وي استفاده از سازمانهاي مردم نهاد، موسسه هاي خیریه، شهرداري و ... جهت پوشش خدمات حمایتی - 
زندگی می کنند و خانواده هاي آنها

بیماریهاي آمیزشیحیطه در 

خصوصی آمیزشی به درمانگرهاي بخش دولتی، برنامه ریزي جهت آموزش ویرایش جدید راهنماي مراقبت و درمان عفونتهاي- 
و معرفی تعریف موارد جدید قابل گزارش و فرمهاي جدید گزارشدهی

اطالعات جمع آوري شده در سطح منطقه اجراي آزمایشی جمع آوري گزارش موارد بر اساس فرمهاي جدید و استفاده از - 
و ارسال هرگونه نظر در خصوص اجراي آن در محیط به کارشناس مربوطهتحت پوشش

ارسال موارد گزارش شده به مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر در قالب فرمهاي پیشین و نرم افزار ثبت و گزارش موارد - 
بدبیماریهاي آمیزشی، تا زمان ارسال ابالغ ادامه یا

PMTCTحیطهدر 

1395در سال در مناطق حاشیه نشین کل کشورPMTCTتوسعه برنامه - 
در حاشیه نشین ها و سپس در کل PMTCTهماهنگی نزدیک با گسترش شبکه و واحد سالمت خانواده براي اجراي برنامه - 

جمعیت تحت پوشش
تشخیص سریع اچ ارزیابی زیر ساخت هاي موجود براي اجراي برنامه با کمک گسترش شبکه و سالمت خانواده و تامین کیت - 

مورد نیازآي وي

نوجوانان و جوانانحیطهدر 

توجه ویژه به گروه نوجوانان در آموزش و اطالع رسانی ، مشاوره ، تست و...- 
ALL inجوان در راستاي اجرایی شدن برنامه توجه به راه اندازي مراکز ویژه نوجوان و - 



ورزش سازمان هماهنگی بین بخشی با سازمان هاي مربوط به ارائه خدمات به نوجوانان مانند آموزش و پرورش ، هالل احمر ، - 
و جوانان و... براي ارائه خدمات به این گروه

 -

پایش و ارزشیابیدر حیطه 

به تفکیک استان هاتعیین سایز جمعیت ها و تخمین اچ آي وي - 
/out comeفراهم شدن امکان محاسبه شاخص هاي -  impactبه تفکیک استان ها
تشکیل هسته هاي پایش و ارزشیابی استانی- 
با همکاري شرکاي برنامهout putارزیابی و محاسبه شاخص هاي - 
ه هاي نرم افزاري محاسبه شاخص هاي ارزیابی فرآیند هاي اجرایی به صورت ادواري و منظم مبتنی بر داد- 

تقویت زیر ساخت الزمدر حیطه 

جلب مشارکت سازمان هاي همکار - 
ادغام بیماریابی در برنامه تحول سالمت- 
مراکز مشاورهچارت سازمانی بازبینی - 
فعال بودن کمیته هاي استانی- 
نظام هماهنگ پرداختاجراي - 
اچ آي ويي تشخیص ارتقاء کیفی و کمی تشخیصی (کنترل کیفی) آزمایشگاهها- 

با سپاس و قدردانی از همه کارشناسان و مدیران سراسر کشور که از آغاز به کار برنامه کنترل اچ آي وي خالصانه کوشش 
نمودند و جایی که امروز هستیم دستاورد همه زحمات ایشان است.


