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نظام مراقبت نظام مراقبت 
HIV/AIDSHIV/AIDS

و بیماری های  و بیماری های  
آمیزشیآمیزشی



مراقبتمراقبتddتعریفتعریف

مراقبتمراقبتddعبارتعبارتddاستاستddازازddجمعجمعdd
d d انتشارانتشارddووddتحلیلتحلیلddووddتجزیهتجزیهddآوری،آوری،

d d رویدادرویدادddیکیکddبهبهddمربوطمربوطddاطالعاتاطالعات
انتخابانتخابddموردموردddبھداشتیبھداشتی



/HIV/HIVمراقبتيمراقبتيھايھايبرنامهبرنامهادغامادغامازازپسپس

AIDSAIDSووبھداشتبھداشتھايھايشبكهشبكهنظامنظامدردر

مراكزمراكزكلیهكلیهآنكهآنكهضمنضمنكشوركشوردرماندرمان

بھداشتبھداشتھايھايخانهخانهوودرمانيدرمانيبھداشتيبھداشتي

اينايندردرمرتبطمرتبطخدماتخدماتارائهارائهبهبهموظفموظف

مراقبتمراقبتوومشاورهمشاورهمراكزمراكزھستندھستندخصوصخصوص

ازازتعدادیتعدادیدردررفتاریرفتاریھایھایبیماریبیماریازاز

خدماتخدماتارائهارائهمسئولیتمسئولیتھاھاشھرستانشھرستان

عھدهعھدهبربررارازمینهزمینهاينايندردرترترتخصصيتخصصي

..داشتداشتخواھندخواھند



مركزمشاورهمركزمشاورهتعريفتعريف
::رفتاريرفتاريبیماريھايبیماريھاي

رفتاريرفتاريبیماريھايبیماريھايمشاورهمشاورهمراكزمراكز
انجامانجامقابلیتقابلیتكهكهھستندھستندمراكزيمراكزي
مشاوره،مشاوره،آموزشي،آموزشي،خدماتخدمات

گروھھايگروھھايدرماندرمانوومراقبتمراقبتپیشگیري،پیشگیري،
آموزشآموزشوووبیماروبیمارآلودهآلودهافرادافرادووپرخطرپرخطر

خطرخطرمعرضمعرضدردرگروھھايگروھھايمشاورهمشاورهوو
ھايھايبرنامهبرنامهدردرووباشدباشدداشتهداشتهرارا

جامعهجامعهمردممردمعمومعمومبرايبرايآموزشيآموزشي
..نمايدنمايدمشاركتمشاركت



گروھھايگروھھاي((خدمتخدمتگیرندگانگیرندگان
::مشاورهمشاورهمراكزمراكزدردر) ) ھدفھدف

بهبهمبتالمبتالافرادافرادHIV/ AIDSHIV/ AIDS
بیماربیمارياياووآلودهآلودهافرادافرادخانوادهخانواده
يايا//ووموادموادتزريقيتزريقيكنندگانكنندگانمصرفمصرف

پرخطرپرخطرجنسيجنسيتماستماسسابقهسابقه
بیماريھايبیماريھايعالمتعالمتياياشكايتشكايتباباافرادافراد

آمیزشيآمیزشي
شغلیشغلیمواجھهمواجھهمعرضمعرضدردرافرادافراد
مشاورهمشاورهاختیارياختیاريداوطلبینداوطلبین



بهبهمبتالمبتالافرادافرادبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
HIV/AIDSHIV/AIDS

مشخصاتمشخصاتثبتثبت
پروندهپروندهتشکیلتشکیل
صورتصورتدردرھمسرھمسروومبتالمبتالفردفردبابامشاورهمشاوره

فردفردرضايترضايت
تشخیصیتشخیصیآزمایشآزمایشانجامانجامHIVHIVھمسرھمسردردر

مبتالمبتالفردفرد
ھرھرعالمتعالمتبدونبدونمرحلهمرحلهدردر((بالینیبالینیمعاینهمعاینه

ايدزايدزمرحلهمرحلهدردرووبارباريكيكماهماهششششتاتاسهسه
))ماهماهھرھر

ایایدورهدورهارزیابیارزیابیووپاراکلینیکپاراکلینیکخدماتخدمات
فرصتفرصتھایھایعفونتعفونتووسلسلبهبهابتالابتالجھتجھت
طلبطلب



مبتالمبتالافرادافرادبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخهادامهادامه
HIV/AIDHIV/AID

ابتالابتالنظرنظرازازارزیابیارزیابی( ( سلسلبیماریبیماریکنترلکنترل
درماندرمانووسلسلپروفیالکسیپروفیالکسی،،سلسلبهبه

))سلسل
طلبطلبفرصتفرصتھایھایعفونتعفونتکنترلکنترل  )  )

ووقارچیقارچیپروفیالکسیپروفیالکسی،،PCPPCPپروفیالکسیپروفیالکسی
))طلبطلبفرصتفرصتشایعشایعھایھایعفونتعفونتدرماندرمان

ازازپیشگیریپیشگیریووبارداریبارداریزمانزمانمرافبتمرافبت
کودککودکبهبهمادرمادرانتقالانتقال

ضدرتروویروسیضدرتروویروسیدرماندرمان
بیماریبیماریسندرومیکسندرومیکدرماندرمانووتشخیصتشخیص

آمیزشیآمیزشیھایھای
ووسرنگسرنگارائهارائه( ( آسیبآسیبکاھشکاھشخدماتخدمات

))رایگانرایگانکاندومکاندوموومتادونمتادون،،استریلاستریلسوزنسوزن



مبتالمبتالافرادافرادبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخهادامهادامه
HIV/AIDHIV/AID

واکسیناسیونواکسیناسیون
خانوادهخانوادهتنظیمتنظیمخدماتخدمات
تخصصیتخصصیسطوحسطوحبهبهارجاعارجاع
مرتبطمرتبطحمایتیحمایتیمراکزمراکزبهبهارجاعارجاع
منزلمنزلدردرمراقبتمراقبت
ھمیارھمیارھایھایگروهگروهتشکیلتشکیل
دھیدھیگزارشگزارشووثبتثبت



خانوادهخانوادهبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
HIVHIVبهبهمبتالیانمبتالیان

آموزشآموزش
مشاورهمشاوره
مشاورهمشاورهddپیشپیشddووddپسپسddازازddآزمایشآزمایشddووddتستتستdd

HIVHIVتشخیصیتشخیصی
تنظیمتنظیمddخانوادهخانواده
ارجاعارجاعddبهبهddمراکزمراکزddحمایتیحمایتیddمرتبطمرتبط
تبتتبتddووddگزارشگزارشddدھیدھی



مصرفمصرفبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
موادموادتزریقیتزریقی

آموزشآموزش
تستتستووآزمایشآزمایشازازپسپسووپیشپیشمشاورهمشاوره

HIVHIVتشخیصیتشخیصی
استریلاستریلوسوزنوسوزنسرنگسرنگتحویلتحویل
کاندومکاندومتحویلتحویل
درماندرمانتجویزتجویزووتزریقتزریقازازخوداریخوداریبهبهتوصیهتوصیه

متادونمتادونباباجایگزینجایگزینخوراکیخوراکی
ھمیارھمیارھایھایگروگروتشکیلتشکیل
دھیدھیگزارشگزارشووثبتثبت



بهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
پرخطرپرخطررفتارجنسیرفتارجنسی

آموزشآموزش
تستتستووآزمایشآزمایشازازپسپسووپیشپیشمشاورهمشاوره

HIVHIVتشخیصیتشخیصی

ھایھایبیماریبیماریسایرسایربهبهابتالابتالنظرنظرازازبررسیبررسی

آمیزشیآمیزشی

پرخطرپرخطرجنسیجنسیرفتارھایرفتارھایازازاجتناباجتناببهبهتوصیهتوصیه

کاندومکاندومتحویلتحویل

ھمیارھمیارھایھایگروگروتشکیلتشکیل

دھیدھیگزارشگزارشووثبتثبت



داوطلبینداوطلبینبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
مشاورهمشاوره

آموزشآموزش
مشاورهمشاورهddپیشپیشddووddپسپسddازازddآزمایشآزمایشddووddتستتستdd

HIVHIVتشخیصیتشخیصی
ثبتثبتddووddگزارشگزارشddدھیدھی



دردرافرادافرادبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
غیرغیرووشغلیشغلیمواجھهمواجھهمعرضمعرض

شغلیشغلی

آموزشآموزش
تستتستووآزمایشآزمایشازازپسپسووپیشپیشمشاورهمشاوره

HIVHIVتشخیصیتشخیصی
داروییداروییپروفیالکسیپروفیالکسی
بهبهابتالابتالوضعیتوضعیتپیگیریپیگیریHIVHIVازازپسپس

داروییداروییپروفیالکسیپروفیالکسی
دھیدھیگزارشگزارشووثبتثبت



بیماریھایبیماریھایبهبهمربوطمربوطکاریکاریچرخهچرخه
آمیزشیآمیزشی

آموزشآموزش
تستتستووآزمایشآزمایشازازپسپسووپیشپیشمشاورهمشاوره

تشخیصیتشخیصی
بالینیبالینیمعاینهمعاینه
بیماریبیماریدرماندرمان
کاندومکاندومتحویلتحویل
جنسیجنسیشرکاءشرکاءمراقبتمراقبتووپیگیریپیگیری
دھیدھیگزارشگزارشوواطالعاتاطالعاتثبتثبت



اهمیت عفونتهاي آمیزشیاهمیت عفونتهاي آمیزشی

 ابتال به آن زمینه آلودگی به ابتال به آن زمینه آلودگی بهHIVHIVرا تشدید میکندرا تشدید میکند..
بیماري التهابی لگن،  بیماري التهابی لگن،  ((. . می توانند منجر به عوارض جدي شودمی توانند منجر به عوارض جدي شود

نازائی، حاملگی خارج از رحم، مرده زائی، بیماریهاي مادرزادي، زایمان  نازائی، حاملگی خارج از رحم، مرده زائی، بیماریهاي مادرزادي، زایمان  
))زودرسزودرس

مهمترین عوامل مرگ و عوارض زایمانی هستندمهمترین عوامل مرگ و عوارض زایمانی هستند..
 پیشگیري و درمان مناسب از طرق مختلف بار ناشی از بیماري پیشگیري و درمان مناسب از طرق مختلف بار ناشی از بیماري

..را کاهش میدهدرا کاهش میدهد



::سندرومها یا عالئم عفونتهاي آمیزشیسندرومها یا عالئم عفونتهاي آمیزشی
ترشح مجراترشح مجرا◄◄
زخم تناسلیزخم تناسلی◄◄
تورم بیضهتورم بیضه◄◄
ترشح مهبلترشح مهبل◄◄
درد زیر شکمدرد زیر شکم◄◄
تورم غدد کشاله رانتورم غدد کشاله ران◄◄
عفونت چشمی نوزادعفونت چشمی نوزاد◄◄



چه عواملی خطر بیماریهاي آمیزشی را افزایش میدهندچه عواملی خطر بیماریهاي آمیزشی را افزایش میدهند

داشتن شرکاء جنسی متعددداشتن شرکاء جنسی متعدد
افزایش تعداد دفعات تماس جنسی نامطمئنافزایش تعداد دفعات تماس جنسی نامطمئن
 تماس جنسی منجر به جراحت، خونریزي یا در تماس جنسی منجر به جراحت، خونریزي یا در

زمان قائدگیزمان قائدگی
عدم استفاده از کاندمعدم استفاده از کاندم......



اصول برخورد بالینی با بیماریهاي آمیزشیاصول برخورد بالینی با بیماریهاي آمیزشی

مراجعه به پزشکمراجعه به پزشک
 آموزش آموزش
مشاورهمشاوره
ترویج کاندومترویج کاندوم
درمان شریک جنسیدرمان شریک جنسی
 ارجاع براي تست ارجاع براي تستHIVHIVدر مواقع الزمدر مواقع الزم
پیگیري تکمیل درمانپیگیري تکمیل درمان



وریوریddدیدهدیدهddپایگاهپایگاهddطرحطرح

ddازازddنفرنفر800800ddتعدادتعدادddازازddساالنهساالنهddگیریگیریddنمونهنمونه
ddھایھایddزندانزندانddدردرddاتفاقیاتفاقیddبصورتبصورتddزندانیانزندانیان
نقدهنقدهddووddمھابادمھابادddddبوکان،بوکان،ddمیاندواب،میاندواب،ddارومیه،ارومیه،

نفرنفر400400تعدادتعدادddازازddساالنهساالنهddگیریگیریddنمونهنمونه
بازرگانبازرگانddمرزیمرزیddپایانهپایانهddترانزیتترانزیتddازرانندگانازرانندگان



d d ھایھایddبرنامهبرنامهddپیوندپیوندddطرحطرح
HIVHIVکنترلکنترل

باروریباروریddسالمتسالمتddوو

ddسهسهووddddدرمانیدرمانیddبھداشتیبھداشتیddپایگاهپایگاه//مرکزمرکزddدهدهddدردر
منتخبمنتخبddبیمارستانبیمارستان

d d ووddخویخویddارومیه،ارومیه،ھایھایddشھرستانشھرستان
بوکانبوکان



باآرزوي توفیق  باآرزوي توفیق  
روزافزون روزافزون 



از توجه شما متشکرماز توجه شما متشکرم


