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  ::پيشگفتارپيشگفتار
 صفحه  آن  صفحه  آن 202202 درود به همه شما دوستاني كه به اين كتاب عالقه نشان داده ايد و اكنون خود را براي ورق زدن  درود به همه شما دوستاني كه به اين كتاب عالقه نشان داده ايد و اكنون خود را براي ورق زدن بابا

و به همين دليل هم جمله بندي اين و به همين دليل هم جمله بندي اين خوب من زياد از نگارش بسيار رسمي  و كليشه اي خوشم نمياد خوب من زياد از نگارش بسيار رسمي  و كليشه اي خوشم نمياد ! ! آماده كرده ايدآماده كرده ايد
به لطف خداوند دومين ويرايش به لطف خداوند دومين ويرايش . .  نباشد و از اين بابت معذرت خواهي ميكنم نباشد و از اين بابت معذرت خواهي ميكنمكتاب ممكن است عاري از اشتباه و غلظكتاب ممكن است عاري از اشتباه و غلظ

 به پايان رسيده است و اكنون بصورت كتاب  به پايان رسيده است و اكنون بصورت كتاب ""  تمام آنچه كه الزم است در مورد ايدز بدانيدتمام آنچه كه الزم است در مورد ايدز بدانيد  ""از كتاب ارزشمند از كتاب ارزشمند 
دي آنهاست دي آنهاست ، نگارش اين كتاب حاصل مدت زيادي جمع آوري اطالعات و دسته بن، نگارش اين كتاب حاصل مدت زيادي جمع آوري اطالعات و دسته بن در اختيارتان مي باشد در اختيارتان مي باشدييالكترونيكالكترونيك

انجام كه در اين راستا از هيچ سازماني و شخصي كمك مالي نگرفته ام كه در اين راستا از هيچ سازماني و شخصي كمك مالي نگرفته ام  و پيشبرد تمام مراحل با هزينه شخصي خودم انجام و پيشبرد تمام مراحل با هزينه شخصي خودم 
و شروع اين كار بدين صورت بود كه من در مورد شروع اين كار بدين صورت بود كه من در مورد . . شده استشده است دنبال كتابي كامل  و ايدز جهت مطالعه شخصي خودم به  دنبال كتابي كامل  ايدز جهت مطالعه شخصي خودم به 

ينترنت و چه كتاب  ينترنت و چه كتاب روان بودم اما در هيچ كجا چه ا ا فروشيها چنين كتابي نيافتمفروشيها چنين كتابي نيافتمروان بودم اما در هيچ كجا چه ا ا  ، نه اينكه نبود بلكه كتابهاي موجود ي  ، نه اينكه نبود بلكه كتابهاي موجود ي
موضوع خاصي اشاره مي كردند كه واقعا نمي توانست نياز من را  موضوع خاصي اشاره مي كردند كه واقعا نمي توانست نياز من را خيلي تخصصي نوشته شده بودند و يا اينكه به  خيلي تخصصي نوشته شده بودند و يا اينكه به 

  13138484ويرايش اول آن پاييز ويرايش اول آن پاييز   اين بود كه جرقه نوشتن كتابي در اين زمينه در ذهن من زده شد واين بود كه جرقه نوشتن كتابي در اين زمينه در ذهن من زده شد و! ! برطرف كند برطرف كند 
 كه البته اين  كه البته اين !! بار اين كتاب از سايت من دانلود شد بار اين كتاب از سايت من دانلود شد4450005000بصورت الكترونيك منتشر شد كه در آن زمان حدود بصورت الكترونيك منتشر شد كه در آن زمان حدود 

اند سرور براي اند سرور برايمساله هزينه زيادي بابت عرض ب  ئيميلهاي تشكر آميز زيادي براي  ئيميلهاي تشكر آميز زيادي براي  همين طور همين طور و و.. من در بر داشت من در بر داشتمساله هزينه زيادي بابت عرض ب
 كه  كه ديدتر و با فرم خيلي خوبي آماده شده استديدتر و با فرم خيلي خوبي آماده شده استبا مطالبي بسيار به روز تر و جبا مطالبي بسيار به روز تر و جفرستاده شد اكنون ويرايش دوم فرستاده شد اكنون ويرايش دوم 

توجه قرار گيرد توجه قرار گيرداميدوارم بازهم مورد  گرچه گرچه  ، من هيچگاه اين كار را براي پول و منافع مادي نخواسته ام انجام بدهم  ، من هيچگاه اين كار را براي پول و منافع مادي نخواسته ام انجام بدهم اميدوارم بازهم مورد 
 شده بود ، بدليل اينكه نسخه چاپي كتاب كمتر در دسترس مردم قرار ميگيرد و  شده بود ، بدليل اينكه نسخه چاپي كتاب كمتر در دسترس مردم قرار ميگيرد و موردمورداين اين پيشنهادهاي خوبي در پيشنهادهاي خوبي در 

. .  اين كار را نكردم اين كار را نكردمحي پرداخت كنندحي پرداخت كننداا هزينه خيلي زيادي بابت كتابي با چنين كيفيت رنگ و طر هزينه خيلي زيادي بابت كتابي با چنين كيفيت رنگ و طرآن بايدآن بايدعالوه بر عالوه بر 
هايي دشوار خواهد بود من اين موضوع را به عهده خود شما خواننده دوستان دوستان  هايي دشوار خواهد بود من اين موضوع را به عهده خود شما خواننده بدون حمايت و كمك ادامه چنين فعاليت بدون حمايت و كمك ادامه چنين فعاليت

هر كس هرچه قدر از اين كتاب بهره برداري هر كس هرچه قدر از اين كتاب بهره برداري   تاتاگرامي ميگذارم و قيمتي براي نسخه الكترونيكي آن تعيين نمي كنم گرامي ميگذارم و قيمتي براي نسخه الكترونيكي آن تعيين نمي كنم 
كرد و به نظر خودش مفيد بود ميتواند جهت حمايت و ادامه كار مبلغي متناسب با بودجه خودش بعنوان قيمت اين كرد و به نظر خودش مفيد بود ميتواند جهت حمايت و ادامه كار مبلغي متناسب با بودجه خودش بعنوان قيمت اين 

  با سپاس و تشكربا سپاس و تشكر  ..ادامه دهيمادامه دهيمكتاب بپردازد تا همچنان بتوانيم اين كار را كتاب بپردازد تا همچنان بتوانيم اين كار را 
ار دارد ار داردسايت شخصی من در اين آدرس قر   سايت شخصی من در اين آدرس قر

hhttttpp:://// wwwwww.. ssnnoowwyyddrreeaammss..ccoomm//    
د دو با اين آدرس پست الکترونيک ميتوانيد با من تماس بگيري   و با اين آدرس پست الکترونيک ميتوانيد با من تماس بگيري

aarrmmaann880099@@ggmmaaiill..ccoomm    

  
  آرمان كيوان نياآرمان كيوان نيا                
  13851385پائيز  پائيز                      
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  ::روش اول پرداخت روش اول پرداخت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::روش دوم پرداختروش دوم پرداخت
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

01000288860090100028886009              حساب جاري سيبا بانك ملي ايرانحساب جاري سيبا بانك ملي ايران   

01781001643180178100164318                          حساب عابر بانك سپه                 حساب عابر بانك سپه                    
03001628170090300162817009                        حساب مهر بانك كشاورزي         حساب مهر بانك كشاورزي            

60379910099258476037991009925847                      بانك ملي ايران     بانك ملي ايران     ملي كارت ملي كارت    

01781001643180178100164318                 عابر بانك سپه                           عابر بانك سپه                          كارت كارت    

60377010119672436037701011967243 مهر بانك كشاورزي                     مهر بانك كشاورزي                    كارتكارت   

آرمان كيوان نيا آرمان كيوان نيا      نام  نام زير به زير به ز وجه به يكي از حسابهاي ز وجه به يكي از حسابهاي از طريق مراجعه به بانك و وارياز طريق مراجعه به بانك و واري

نك و انتقال وجه از كارت خود به يكي از شماره كارتهاي زير نك و انتقال وجه از كارت خود به يكي از شماره كارتهاي زير از طريق مراجعه به دستگاه عابر بااز طريق مراجعه به دستگاه عابر با
به  نام آرمان كيوان نيابه  نام آرمان كيوان نيا   
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    فهرست مطالب كتاب فهرست مطالب كتاب 
  معرفي بيماري ايدزمعرفي بيماري ايدز

  تاريخچهتاريخچه
  منشا ظهورمنشا ظهور

  گونه هاي مختلف آنگونه هاي مختلف آن
  آمارهاآمارها

  اكستازي و ايدزاكستازي و ايدز
  عوامل تهديد كننده جوانانعوامل تهديد كننده جوانان

  نقش آموزش درپيشگيري از بيمارينقش آموزش درپيشگيري از بيماري
  رابطه باال رفتن سن ازدواج و مشكالت اقتصادي با ايدزرابطه باال رفتن سن ازدواج و مشكالت اقتصادي با ايدز

  شان ايدز معروف شد؟شان ايدز معروف شد؟روبان قرمز چطور به نروبان قرمز چطور به ن
  زنان و كودكان بيگناه قربانيان خاموشزنان و كودكان بيگناه قربانيان خاموش

  انواع راههاي سرايت بيماريانواع راههاي سرايت بيماري
  بارداري و ايدزبارداري و ايدز

  توهمات پيرامون ايدزتوهمات پيرامون ايدز
   و اصول استفاده از آن و اصول استفاده از آن ، تاريخچه  ، تاريخچه كاندومكاندوم

  مراحل مختلف ابتالمراحل مختلف ابتال
   و درمان و درمان ، عالئم  ، عالئم پيشرويپيشروي

  انواع آزمايشهاي تشخيصي ايدزانواع آزمايشهاي تشخيصي ايدز
  چه كساني نيلز به تست ايدز دارندچه كساني نيلز به تست ايدز دارند

  در ايران چه نوع تستهايي انجام ميشوددر ايران چه نوع تستهايي انجام ميشود
  روش مراقبت از فرد آلوده در منزلروش مراقبت از فرد آلوده در منزل

  تغذيه در مبتاليان به ايدزتغذيه در مبتاليان به ايدز
  آخرين اخبار مربوط به ايدزآخرين اخبار مربوط به ايدز

  سوال و جوابهاي مكرر پرسيده شده در مورد ايدز سوال و جوابهاي مكرر پرسيده شده در مورد ايدز 
  كلينيكهاي مثلثي در ايران و آدرس آنهاكلينيكهاي مثلثي در ايران و آدرس آنها

  خون و سازمان انتقال خون خون و سازمان انتقال خون : : ضميمه شماره يك ضميمه شماره يك 
   و اطالعات و اطالعاتعكسها پوسترهاعكسها پوسترها: :  دو  دو ضميمه شمارهضميمه شماره

  آگاهي در مورد كپي رايت اين كتاب و نحوه خريدن نسخه الكترونيكي قابل چاپآگاهي در مورد كپي رايت اين كتاب و نحوه خريدن نسخه الكترونيكي قابل چاپ
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  ::مقدمهمقدمه
ايدز آشكارا سخن بگوييم و آن را نپوشانيم ايدز آشكارا سخن بگوييم و آن را نپوشانيمبگذاريد از  اين بهترين راه براي عادي ساختن اين بيماري و عالج اين بهترين راه براي عادي ساختن اين بيماري و عالج . . بگذاريد از 

  ..جستن براي آن استجستن براي آن است
 و تا وقتي اين تابو شكسته نشود اين  و تا وقتي اين تابو شكسته نشود اين يدز به ايدز به عنوان يك تابو نگاه مي كننديدز به ايدز به عنوان يك تابو نگاه مي كنندهنوز هم در بسياري از كشورها اهنوز هم در بسياري از كشورها ا

انتقال پيدا ميكند كه يكي از آنها بي بيماري به راحتي به پيشروي خود ادامه ميدهدبيماري به راحتي به پيشروي خود ادامه ميدهد انتقال پيدا ميكند كه يكي از آنها بي  ايدز از چندين را ه مختلف   ايدز از چندين را ه مختلف 
ت همه حس ها به اين سمت ت همه حس ها به اين سمت بندباري جنسي است اين ديد غلط است كه تا ميفهمند كسي مبتال به اين بيماري شده اسبندباري جنسي است اين ديد غلط است كه تا ميفهمند كسي مبتال به اين بيماري شده اس

 اين هم يك بيماري مانند بيماري هاي ديگر و مشكالت ديگر اجتماع است كه مي توان راه چاره اي  اين هم يك بيماري مانند بيماري هاي ديگر و مشكالت ديگر اجتماع است كه مي توان راه چاره اي كشيده ميشودكشيده ميشود
اگر شما آمار كشته شدگان  در تصادفات رانندگي اگر شما آمار كشته شدگان  در تصادفات رانندگي : : به يك مثال جالب توجه كنيدبه يك مثال جالب توجه كنيد. . براي آن يافت و با آن زندگي كردبراي آن يافت و با آن زندگي كرد

دز مرده اند مقايسه كنيد ميفهميد كه بدترين ويروس و كشنده ترين چيزي كه وجود دز مرده اند مقايسه كنيد ميفهميد كه بدترين ويروس و كشنده ترين چيزي كه وجود ايران را با آمار كساني كه از ايايران را با آمار كساني كه از اي
همين تصادفات همين تصادفات ! ! دارد و لحظه لحظه جان مردم را ميگرد نه  ايدز است و نه سرطان و نه سارس و نه آنفوالنزاي مرغيدارد و لحظه لحظه جان مردم را ميگرد نه  ايدز است و نه سرطان و نه سارس و نه آنفوالنزاي مرغي

  ..رانندگي است كه بيش از كل فوت شدگان ايدز در ايران در قرباني ميگردرانندگي است كه بيش از كل فوت شدگان ايدز در ايران در قرباني ميگرد
  يياز ابتدااز ابتدا(( سال گذشته  سال گذشته 77  يي شهروند ط شهروند ط933933 هزار و  هزار و 140140 در كشور از كشته شدن  در كشور از كشته شدن ييار تصادفات رانندگار تصادفات رانندگ آم آمننييموثق ترموثق تر

 هزار  هزار 500500 مصدوم و  مصدوم و ونونييلليي م م1212 از  از ششيي حوادث ب حوادث بننيي است كه وقوع ا است كه وقوع ايي در حال در حالننيي دارد و ا دارد و اتتييحكاحكا )  ) 8383  يي تا انتها تا انتها7777
لعمر بر جا لعمر بر جامعلول مادام ا     .. گذارده است گذارده استييمعلول مادام ا

  
اول اينكه اگر در آمارها تناقض هايي مشاهده كرديد اين خطا اول اينكه اگر در آمارها تناقض هايي مشاهده كرديد اين خطا خدمتتون عرض كنم خدمتتون عرض كنم د نكته در مورد اين كتاب بايد د نكته در مورد اين كتاب بايد چنچن

دوم اينكه بحث و حرف زدن و نگارش در دوم اينكه بحث و حرف زدن و نگارش در ..را به گردن بنده نگذاريد بخاطر اينكه آمارهاي ايدز اصال دقيق نيستندرا به گردن بنده نگذاريد بخاطر اينكه آمارهاي ايدز اصال دقيق نيستند
.  .  نه صحبت  شده استنه صحبت  شده استااددمحتاط كاري و اين چيزها متناقض است در اين كتاب در مورد همه واقعيتها آزامحتاط كاري و اين چيزها متناقض است در اين كتاب در مورد همه واقعيتها آزامورد ايدز با مورد ايدز با 

  ..صرف نظر از عقايد كنوني شما صرف نظر از عقايد كنوني شما ... ... خواه مسلمان خواه مسيحي و خواه مسلمان خواه مسيحي و اين كتاب خطاب به همه افراد مي باشد اين كتاب خطاب به همه افراد مي باشد 
  

  در نهايت انسان با داشتن ايمان واقعي به خدا از همه خطرات مصون استدر نهايت انسان با داشتن ايمان واقعي به خدا از همه خطرات مصون است
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ماا   يدز بيماري قرن بيستميدز بيماري قرن بيست
  عرفيعرفيمم
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HH""   آگاهي افراد به خصوص جوانان از راههاي انتقال آگاهي افراد به خصوص جوانان از راههاي انتقالعدمعدم. .  بيمار خود را انتخاب نمي كند بيمار خود را انتخاب نمي كند""يدزيدزاا"" IIVV""  انس ورود انس ورود شش
ها را باال برده و شيوع آلودگي به آن را در جامعه افزايش مي دهد ها را باال برده و شيوع آلودگي به آن را در جامعه افزايش مي دهداين ويروس به بدن آن فاوتي هم ندارد كه . . اين ويروس به بدن آن فاوتي هم ندارد كه هيچ ت هيچ ت

  ..اين اشخاص به چه قشري تعلق داشته باشنداين اشخاص به چه قشري تعلق داشته باشند
  
و سرايت آن را ياد بگيريم و بدانيم كه چگونه خود را از و سرايت آن را ياد بگيريم و بدانيم كه چگونه خود را از راه هاي پيشگيري راه هاي پيشگيري . .  نيست نيست""جرمجرم"" است،  است، ""بيماريبيماري""يدز يك يدز يك اا

))  آلوده شدن به آن محافظت كنيم و در صورتي كه با افراد آلوده به ويروس ايدزآلوده شدن به آن محافظت كنيم و در صورتي كه با افراد آلوده به ويروس ايدز   HH IIVV++))  واجه شديم، با آنان واجه شديم، با آنان مم
.. رفتار كنيم و بدانيم برخورد صحيح با آنان چگونه بايد باشد رفتار كنيم و بدانيم برخورد صحيح با آنان چگونه بايد باشد""مجرممجرم"" و نه مانند يك  و نه مانند يك ""بيماربيمار""مانند يك مانند يك        

اين ويروس با حمالت بي امان خود سيستم اين ويروس با حمالت بي امان خود سيستم . . ي ويروسي است كه به بيماري مرگبار ايدز منجر مي شودي ويروسي است كه به بيماري مرگبار ايدز منجر مي شودچ آي وچ آي واا
تاكنون دست تاكنون دست . . دفاعي بدن را چنان تضعيف مي كند كه حتي كوچكترين عفونت ها جان بيمار را به خطر مي اندازنددفاعي بدن را چنان تضعيف مي كند كه حتي كوچكترين عفونت ها جان بيمار را به خطر مي اندازند

  .. ميليون نفر در سراسر جهان در اثر ابتال به ايدز در گذشته اند ميليون نفر در سراسر جهان در اثر ابتال به ايدز در گذشته اند3232كم كم 
 سالي از شناسايي اچ آي وي مي گذرد، هنوز هيچ واكسني براي اچ آي وي و معالجه اي براي  سالي از شناسايي اچ آي وي مي گذرد، هنوز هيچ واكسني براي اچ آي وي و معالجه اي براي 2020حالي كه حدود حالي كه حدود ر ر دد

افراد آلوده به اچ آي وي را به طور چشمگيري . . ايدز كشف نشده استايدز كشف نشده است تازه داروها، طول عمر  حال نسل  افراد آلوده به اچ آي وي را به طور چشمگيري با اين  تازه داروها، طول عمر  حال نسل  با اين 
  ..افزايش مي دهدافزايش مي دهد

  

  استان ظهور بيماري مهلك ايدزاستان ظهور بيماري مهلك ايدزدد
  اريخچه ظهور ايدزاريخچه ظهور ايدزتت
KK))   مورد وخيم ابتال به بيماري ساركوم كاپوسي مورد وخيم ابتال به بيماري ساركوم كاپوسي88، ، 19811981ر ر دد AA PPOOSSII’’SS  SSAA RRCCOOMM AA ه نوعي سرطان بدخيم ه نوعي سرطان بدخيم كك  ((

اين نوع سرطان نادر است و معموال ً سالمندان را اين نوع سرطان نادر است و معموال ً سالمندان را . . عروقي است، در ميان مردان همجنس گراي نيويورك گزارش شدعروقي است، در ميان مردان همجنس گراي نيويورك گزارش شد
افزايش همزمان با اين رويداد، شمار مبتاليان به نوعي عفونت همزمان با اين رويداد، شمار مبتاليان به نوعي عفونت . . گرفتار مي كندگرفتار مي كند افزايش نادر ريوي نيز در نيويورك و كاليفرنيا  نادر ريوي نيز در نيويورك و كاليفرنيا 

مسئوالن بهداشت و درمان آمريكا در آن زمان علت شيوع ناگهاني اين دو بيماري را نمي دانستند؛ اما امروزه مسئوالن بهداشت و درمان آمريكا در آن زمان علت شيوع ناگهاني اين دو بيماري را نمي دانستند؛ اما امروزه . . يافتيافت
طي يك سال، اين بيماري طي يك سال، اين بيماري . . اين دو واقعه پزشكي مصادف با تولد بيماري ايدز در زندگي بشري در نظر گرفته مي شوداين دو واقعه پزشكي مصادف با تولد بيماري ايدز در زندگي بشري در نظر گرفته مي شود

AA، ، 19821982خته گسترش يافت و در خته گسترش يافت و در ناشناناشنا IIDDSS  ((AA CCQQUU IIRREEDD  IIMM MM UUNN EE  DDEEFF IICCIIEENN CCYY  SSYYNN DD RROOMM EE))  

تنها همجنسگرايان، بلكه گروههاي . . نام گرفتنام گرفت» » سندروم نقص ايمني اكتسابيسندروم نقص ايمني اكتسابي««ه معني ه معني بب تنها همجنسگرايان، بلكه گروههاي رفته رفته، اين بيماري نه  رفته رفته، اين بيماري نه 
  ..بيماران هموفيلي و معتادان گروههاي بعدي بودندبيماران هموفيلي و معتادان گروههاي بعدي بودند. . مختلفي از مردم را مبتال كردمختلفي از مردم را مبتال كرد

جدي تبديل شدر اين سالهر اين سالهدد جدي تبديل شدا، بيماري جديدي در فقيرترين قاره جهان به معضلي  اين بيماري را آفريقاييها در زبان اين بيماري را آفريقاييها در زبان . . ا، بيماري جديدي در فقيرترين قاره جهان به معضلي 
م مبومي اسلي SSLLIIMM))  بومي اسلي هله اول پزشكان دليلي نمي هله اول پزشكان دليلي نمي وو   در دره معني مرگ در نتيجه تحليل تدريجي بدن مي ناميدند،ه معني مرگ در نتيجه تحليل تدريجي بدن مي ناميدند،بب  ((

يان آمريكاي ثروتمند، ر يان آمريكاي ثروتمند، رديدند كه ايدز، بيماري شايع درميان همجنس گرا  به دنبال تحقيقات  به دنبال تحقيقات ..ا با اسليم مرتبط بدانندا با اسليم مرتبط بدانندديدند كه ايدز، بيماري شايع درميان همجنس گرا
ما تحقيقات بعدي و شيوع عالئمي مشابه درميان زنان و دگر ما تحقيقات بعدي و شيوع عالئمي مشابه درميان زنان و دگر  ا ا..بيشتر مشخص شد كه اين بيماري همان ايدز است بيشتر مشخص شد كه اين بيماري همان ايدز است 

درهياهويي از جنجال ها و ابهامات درهياهويي از جنجال ها و ابهامات ..جنس گراها نشان داد كه هر دوي اين بيماري ها يكي بوده وهمان ايدز استجنس گراها نشان داد كه هر دوي اين بيماري ها يكي بوده وهمان ايدز است
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ن بيماري كشنده جديد، تالش ها براي تشخيص علت بروز ايدز و نحوه انتقال آن، با شتابي بي ن بيماري كشنده جديد، تالش ها براي تشخيص علت بروز ايدز و نحوه انتقال آن، با شتابي بي گسترده درباره ايگسترده درباره اي
  ..سابقه آغاز شدسابقه آغاز شد

 اعالم كرد كه آنها عامل بيماري ايدز را كشف  اعالم كرد كه آنها عامل بيماري ايدز را كشف "" رابرت گالو رابرت گالو"" يك گروه محقق آمريكايي به رياست يك گروه محقق آمريكايي به رياست19841984ر سال ر سال دد
 و  و "" لوك موننتير لوك موننتير""البته اين ادعا با اعتراض البته اين ادعا با اعتراض ..نيمنيمكرده اند، يعني همان ويروسي كه ما آن را حاال اچ آي وي مي خواكرده اند، يعني همان ويروسي كه ما آن را حاال اچ آي وي مي خوا

ها قبل اين ويروس را شناسايي كرده بودند، روبرو شد ها قبل اين ويروس را شناسايي كرده بودند، روبرو شدگروه محققان فرانسوي او، كه ماه  در بحبوحه اين جنجال ها در بحبوحه اين جنجال ها ..گروه محققان فرانسوي او، كه ماه 
  ..جستجويي كه هنوز هم ادامه داردجستجويي كه هنوز هم ادامه دارد: : محققان براي پيدا كردن درمان ايدز بسيج شدندمحققان براي پيدا كردن درمان ايدز بسيج شدند

HH  يهاي ژنتيكي ويروسيهاي ژنتيكي ويروسراساس آخرين تحقيقات بر روي ويژگراساس آخرين تحقيقات بر روي ويژگبب IIVV  ين ويروس از تركيب دو ويروس مختلف در ين ويروس از تركيب دو ويروس مختلف در اا
HH  شامپانزه به وجود آمده است ، ويروسشامپانزه به وجود آمده است ، ويروس IIVV  ز ديدگاه علم ويروس شناسي به گروهي از ويروسها تعلق دارد كه در ز ديدگاه علم ويروس شناسي به گروهي از ويروسها تعلق دارد كه در اا

ايدز طي يك قرن گذشته در جنگلهاي غرب آ. . ميمونها بيماري زا هستندميمونها بيماري زا هستند ايدز طي يك قرن گذشته در جنگلهاي غرب آيافته ژنتيكي مذكور اين نظريه را كه  فريقا فريقا يافته ژنتيكي مذكور اين نظريه را كه 
ر . . ظهور كرده است، تأييد مي كندظهور كرده است، تأييد مي كند ر به اعتقاد دانشمندان، انسان براي اولين بار در نيمه اول قرن گذشته در نتيجه شكا به اعتقاد دانشمندان، انسان براي اولين بار در نيمه اول قرن گذشته در نتيجه شكا

دامه دارد، به اين ويروس آلوده شده است هنوز در آفريقا ا دامه دارد، به اين ويروس آلوده شده استو تغذيه گوشت شامپانزه، سنتي كه  هنوز در آفريقا ا ز . . و تغذيه گوشت شامپانزه، سنتي كه  ز بسياري ا بسياري ا
يك بار اتفاق افتاده است، زيرا انواع متفاوتي از اين ويروس يك بار اتفاق افتاده است، زيرا انواع متفاوتي از اين ويروس اورند كه انتقال ويروس بيش از اورند كه انتقال ويروس بيش از بب  دانشمندان بر ايندانشمندان بر اين

  ..باعث بروز بيماري ايدز در انسان مي شودباعث بروز بيماري ايدز در انسان مي شود
در آمريكا گزارش شده ، شواهد نشان ميدهد كه اولين در آمريكا گزارش شده ، شواهد نشان ميدهد كه اولين 19811981الب آنكه هرچند نخستين مورد ابتال به ايدز در الب آنكه هرچند نخستين مورد ابتال به ايدز در جج

ر توجيه كشف همزمان اين ر توجيه كشف همزمان اين دد..ه استه استدرگذشتدرگذشت19691969قرباني ايدز در اين كشور يك جوان سياه پوست بوده كه در قرباني ايدز در اين كشور يك جوان سياه پوست بوده كه در 
، به گسترش ، به گسترش 19601960بيماري در دو نقطه جغرافيايي گفته مي شود كه افزايش تعداد سفرهاي بين المللي پس از دهه بيماري در دو نقطه جغرافيايي گفته مي شود كه افزايش تعداد سفرهاي بين المللي پس از دهه 

HH  ويروسويروس IIVV  ر نقاط مختلف جهان كمك كرده استر نقاط مختلف جهان كمك كرده استدد..  
وه انتقال اين ويروس از وه انتقال اين ويروس از دوارد هوپر، خبرنگار انگليسي، در كتاب خود با عنوان رودخانه، نظريه جالبي را درباره نحدوارد هوپر، خبرنگار انگليسي، در كتاب خود با عنوان رودخانه، نظريه جالبي را درباره نحاا

، براي توليد نخستين نمونه هاي واكسن ، براي توليد نخستين نمونه هاي واكسن 19501950به ادعاي هوپر، در اواخر دهه به ادعاي هوپر، در اواخر دهه . . شامپانزه به انسان مطرح كرده استشامپانزه به انسان مطرح كرده است
HH   شامپانزه شكار شده اند و استفاده از كليه شامپانزههاي آلوده به ويروس شامپانزه شكار شده اند و استفاده از كليه شامپانزههاي آلوده به ويروس400400خوراكي فلج اطفال، خوراكي فلج اطفال،  IIVV  راي توليد راي توليد بب

براساس شواهد براساس شواهد . . ك ميليون نفر از اهالي كنگو، روندا و بوروندي منتقل كرده استك ميليون نفر از اهالي كنگو، روندا و بوروندي منتقل كرده استواكسن، ويروس را به دسته كم يواكسن، ويروس را به دسته كم ي
بت شده همپوشاني بت شده همپوشاني ثث  HHIIVV  پروژه توليد واكسن با مكانهايي كه اولين موارد آلودگي به ويروسپروژه توليد واكسن با مكانهايي كه اولين موارد آلودگي به ويروس2828موجود، محلهاي موجود، محلهاي 

  ..داشته استداشته است
 گرفته و در مدت زماني  گرفته و در مدت زماني زمايش هاي خون نشان دادند كه ويروس اچ آي وي سراسر جهان را در پنجه مهلك خودزمايش هاي خون نشان دادند كه ويروس اچ آي وي سراسر جهان را در پنجه مهلك خودآآ

اين اين . . تالش ها براي درك اين ويروس به موضوعي بسيار اضطراري تبديل شدتالش ها براي درك اين ويروس به موضوعي بسيار اضطراري تبديل شد..كم به تمام قاره ها گسترش يافته استكم به تمام قاره ها گسترش يافته است
كه از كجا آمده و چرا در قرن بيستم هم زمان در دو نقطه مختلف يعني آفريقا و آمريكا ظهور كرده بود؟ الزم به كه از كجا آمده و چرا در قرن بيستم هم زمان در دو نقطه مختلف يعني آفريقا و آمريكا ظهور كرده بود؟ الزم به 

 هجري شمسي در يك كودك شش ساله مبتال به هموفيلي  هجري شمسي در يك كودك شش ساله مبتال به هموفيلي 13661366در ايران سال در ايران سال ذكر است اولين مورد بيماري ايدز ذكر است اولين مورد بيماري ايدز 
HH  اكثر موارداكثر موارد. . گزارش شدگزارش شد IIVV  //  AA IIDD SS     مي باشند و اين بدان علت  مي باشند و اين بدان علت ""مردمرد""كه تاكنون در ايران،  كشف شده اند كه تاكنون در ايران،  كشف شده اند 

ي ي است كه زنان، كمتر جهت آزمايش مراجعه نموده اند، خصوصاً بدليل آنكه امكان دستيابي به گروه هاي پرخطراست كه زنان، كمتر جهت آزمايش مراجعه نموده اند، خصوصاً بدليل آنكه امكان دستيابي به گروه هاي پرخطر
HH  همچون زنان خياباني به منظور مشاوره و ترغيب آنان به انجام آزمايشهمچون زنان خياباني به منظور مشاوره و ترغيب آنان به انجام آزمايش IIVV  بسيار سخت و گاهي ناممكن مي باشدبسيار سخت و گاهي ناممكن مي باشد..  
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  HHIIVVويروس ويروس     ءءنشانشامم
اما اما . . بق شواهد روشن و قانع كننده اي كه وجود دارد، شكي نيست كه ايدز از ويروس اچ آي وي ناشي مي شودبق شواهد روشن و قانع كننده اي كه وجود دارد، شكي نيست كه ايدز از ويروس اچ آي وي ناشي مي شودطط

رك سر منشا ويروس اچ آي وي براي كشف واكسن و درمان هاي رك سر منشا ويروس اچ آي وي براي كشف واكسن و درمان هاي درحال حاضر تاكيد بر اين موضوع است كه ددرحال حاضر تاكيد بر اين موضوع است كه د
  ..موثرتر امري حياتي استموثرتر امري حياتي است

  
  نوعي ميموנ كه در سنگاپور زندگي ميكندنوعي ميموנ كه در سنگاپور زندگي ميكند

  
راساس آخرين تحقيقات در زمينه مختصات ژنتيكي اچ آي وي، عامل انتقال ايدز، مشخص شده اين ويروس از راساس آخرين تحقيقات در زمينه مختصات ژنتيكي اچ آي وي، عامل انتقال ايدز، مشخص شده اين ويروس از بب

  .. آمده است آمده استتركيب دو ويروس مختلف در ميمون شامپانزه به وجودتركيب دو ويروس مختلف در ميمون شامپانزه به وجود
))"" اس آي وي اس آي وي""ين ويروس ها از نوع ويروسين ويروس ها از نوع ويروساا   VViirruuss   SSii mmiiaann   IImmmmuunnooddeeffiiccii eennccyy  )) ستند كه در ميمون ايجاد ستند كه در ميمون ايجاد هه  

ايدز در طي يك قرن گذشته در جنگلهاي غرب آفريقا ..بيماري مي كندبيماري مي كند ايدز در طي يك قرن گذشته در جنگلهاي غرب آفريقا اين تحقيقات نظريه اي رايج را كه مي گويد  اين تحقيقات نظريه اي رايج را كه مي گويد 
  ..ظهور كرده است، تاييد مي كندظهور كرده است، تاييد مي كند
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حمايت گسترده "" نيچر نيچر"" نشريه نشريه19991999رسال رسال دد خود يك نظريه عملي را به چاپ رساند كه مورد  حمايت گسترده  در شماره ماه فوريه  خود يك نظريه عملي را به چاپ رساند كه مورد   در شماره ماه فوريه 
براساس اين نظريه ويروس عامل ايدز ابتدا از طريق يكي از زيرگونه هاي براساس اين نظريه ويروس عامل ايدز ابتدا از طريق يكي از زيرگونه هاي ..كارشناسان اين رشته قرار گرفتكارشناسان اين رشته قرار گرفت

  ..شامپانزه در آفريقا به انسان سرايت كرده استشامپانزه در آفريقا به انسان سرايت كرده است

  
  
  

  امعلوم بودن زمان ظهور اوليه نمونهامعلوم بودن زمان ظهور اوليه نمونهنن
مطالعات ژنتيكي به طور مشخص نشان مطالعات ژنتيكي به طور مشخص نشان ..ش انسان درباره منشاء ايدز بيش از آن است كه اكثر مردم مي پندارندش انسان درباره منشاء ايدز بيش از آن است كه اكثر مردم مي پندارنداناندد

مثال آن در  مثال آن در داده است كه اچ آي وي يكي از نمونه هاي جهشي اس آي وي است كه در ميمون، شامپانزه، گوريل و ا داده است كه اچ آي وي يكي از نمونه هاي جهشي اس آي وي است كه در ميمون، شامپانزه، گوريل و ا
ه نخست قرن گذشته در نتيجه شكارو تغذيه ه نخست قرن گذشته در نتيجه شكارو تغذيه به اعتقاد دانشمندان انسان اولين بار در نيمبه اعتقاد دانشمندان انسان اولين بار در نيم..آفريقا يافت مي شودآفريقا يافت مي شود

  ..گوشت شامپانزه، سنتي كه هنوز درآفريقا ادامه دارد، به اين ويروس آلوده شدگوشت شامپانزه، سنتي كه هنوز درآفريقا ادامه دارد، به اين ويروس آلوده شد
به به ..س آي وي در گذشته اي نه چندان دور وارد بدن انسان شد و پس از جهش ژنتيكي به اچ آي وي تبديل شدس آي وي در گذشته اي نه چندان دور وارد بدن انسان شد و پس از جهش ژنتيكي به اچ آي وي تبديل شداا

  ..مكاني است كه اين نقل و انتقال درآن صورت گرفته استمكاني است كه اين نقل و انتقال درآن صورت گرفته استاحتمال قريب به يقين ناحيه گينه بيسائو درغرب آفريقا احتمال قريب به يقين ناحيه گينه بيسائو درغرب آفريقا 
ز بب گوناگوني ا انتقال ويروس بيش از يك بار روي داده است، چون نمونه هاي  ز سياري از دانشمندان بر اين باورند كه  گوناگوني ا انتقال ويروس بيش از يك بار روي داده است، چون نمونه هاي  سياري از دانشمندان بر اين باورند كه 

  ..ستستاما تعيين زمان دقيق انتقال از حيوان به انسان مشكل آفرين تر ااما تعيين زمان دقيق انتقال از حيوان به انسان مشكل آفرين تر ا..اين ويروس، درانسان باعث بروز ايدز مي شوداين ويروس، درانسان باعث بروز ايدز مي شود
كته قابل توجهي كه در تحقيقات مشخص شد اين بود كه در قرن نوزدهم هيچ يك از ميليون ها آفريقايي كه به زور كته قابل توجهي كه در تحقيقات مشخص شد اين بود كه در قرن نوزدهم هيچ يك از ميليون ها آفريقايي كه به زور نن

  ..به بردگي كشيده و به كشورهاي خارجي منتقل شدند، به اين ويروس آلوده نبودندبه بردگي كشيده و به كشورهاي خارجي منتقل شدند، به اين ويروس آلوده نبودند
 درنمونه پالسماي  درنمونه پالسماي 19591959سال سال ويروس اچ آي وي اولين بار در ويروس اچ آي وي اولين بار در . .  بروز كرده باشد بروز كرده باشد18601860نابراين ايدز بايد پس ازسال نابراين ايدز بايد پس ازسال بب

 در نمونه خون يك مرد از كشور  در نمونه خون يك مرد از كشور 19591959ويروس اچ آي وي، اولين بار در سال ويروس اچ آي وي، اولين بار در سال ..خون يك مرد اهل كنگو رديابي شدخون يك مرد اهل كنگو رديابي شد
 گزارش شد، اما براساس شواهد اولين  گزارش شد، اما براساس شواهد اولين 19811981ر چند نخستين نمونه از ايدز در آمريكا، در سالر چند نخستين نمونه از ايدز در آمريكا، در سالهه..كنگو رديابي شدكنگو رديابي شد

پوست در شهر ..ز مي گرددز مي گردد با با19691969قرباني ايدز دراين كشور به سال قرباني ايدز دراين كشور به سال  پوست در شهر درآن سال يك جوان سياه    "" سنت لوئي سنت لوئي""درآن سال يك جوان سياه 
  ..آمريكا دراثر ابتال به ايدز درگذشتآمريكا دراثر ابتال به ايدز درگذشت

، نشان مي ، نشان مي 22  ––و اچ آي وي و اچ آي وي   11  ––حقيقات درمورد سرعت واگرايي ژنتيكي ميان دو خانواده اصلي ايدز، اچ آي وي حقيقات درمورد سرعت واگرايي ژنتيكي ميان دو خانواده اصلي ايدز، اچ آي وي تت
  ..سال روي داده استسال روي داده است)  )  سالسال2020با ضريب خطاي حدود با ضريب خطاي حدود  (  ( 19401940دهد كه انتقال ويروس به انسان در حدود سال دهد كه انتقال ويروس به انسان در حدود سال 

 اوج گرفت، به گسترش ويروس اچ آي وي كمك كرده  اوج گرفت، به گسترش ويروس اچ آي وي كمك كرده 19601960مچنين افزايش در شمار سفرها كه پس از دهه مچنين افزايش در شمار سفرها كه پس از دهه هه
ميمون ها به انسان كمك كرد، ..استاست ميمون ها به انسان كمك كرد، مطالعه ژنتيكي بر روي ويروس اس آي وي، كه به درك بهتر انتقال آن از گونه  مطالعه ژنتيكي بر روي ويروس اس آي وي، كه به درك بهتر انتقال آن از گونه 

SSccii  رفت و درنشريه علميرفت و درنشريه علميگگ  توسط گروهي از دانشمند بين المللي انجامتوسط گروهي از دانشمند بين المللي انجام eennccee  اين گروه مدعي است كه اين گروه مدعي است كه   ..اپ شداپ شدچچ
  ..دو ويروس مختلف از دو نوع ميمون در شامپانزه تركيب شده و ويروس اس آي وي را به وجود آورده استدو ويروس مختلف از دو نوع ميمون در شامپانزه تركيب شده و ويروس اس آي وي را به وجود آورده است

  

  اير ويروس هااير ويروس هاسس
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گويند رشته اي از آلودگي و عفونتهاي پي در پي در ميمون تت گويند رشته اي از آلودگي و عفونتهاي پي در پي در ميمون نظيم كنندگان اين مقاله علمي مي    ""ي دماغ قرمزي دماغ قرمز مانگاب مانگاب""نظيم كنندگان اين مقاله علمي مي 
SSpp  و گونه اي بزرگ تر به نامو گونه اي بزرگ تر به نام oott  ––  NN ooss ee  اس آي وي سي پي زي اس آي وي سي پي زي""نجر به خانواده اي از ويروس ها موسوم به نجر به خانواده اي از ويروس ها موسوم به مم ""   

((SSIIVVccpp zz   ))   ..ده استده استشش  
  ..كته مهم اين كه هر دو اين گونه ها خوراك شامپانزه بوده و زيستگاه آنها در غرب آفريقاي مركزي قرار داردكته مهم اين كه هر دو اين گونه ها خوراك شامپانزه بوده و زيستگاه آنها در غرب آفريقاي مركزي قرار داردنن

موضوع كه ويروس اس آي وي در اليزاب بيلز از دانشگاه نااليزاب بيلز از دانشگاه نا موضوع كه ويروس اس آي وي در تينگام، بريتانيا، و همكارانش مي گويند كشف اين  تينگام، بريتانيا، و همكارانش مي گويند كشف اين 
  ..شامپانزه داراي منشائي دوگانه است، پيامدهاي مهم علمي را به دنبال داردشامپانزه داراي منشائي دوگانه است، پيامدهاي مهم علمي را به دنبال دارد

انتقال ويروس از اا تنها موجود از نسل ميمون نيست كه از طريق  دهد كه انسان  انتقال ويروس از ين تحقيقات با ارائه شواهد نشان مي  تنها موجود از نسل ميمون نيست كه از طريق  دهد كه انسان  ين تحقيقات با ارائه شواهد نشان مي 
گونه ديگر يك گونه بيك گونه ب گونه ديگر ه  محققان مي محققان مي ..به دو نوع مختلف اس آي وي آلوده شده استبه دو نوع مختلف اس آي وي آلوده شده است) ) به احتمال زياد ازطريق شكاربه احتمال زياد ازطريق شكار( ( ه 

 با قرار گرفتن در مجاورت ويروس ديگري در بدن شامپانزه  با قرار گرفتن در مجاورت ويروس ديگري در بدن شامپانزه "" اس آي وي سي پي زي اس آي وي سي پي زي""گويند احتماال ويروس گويند احتماال ويروس 
دانشمندان اكنون سعي دانشمندان اكنون سعي ..مي آوردمي آوردتبديل به آن ويروسي شده است كه بيماري هاي مشابه ايدز را در انسان به وجود تبديل به آن ويروسي شده است كه بيماري هاي مشابه ايدز را در انسان به وجود 

حيات وحش مطالعه كنند، اما از آنجا كه زير گونه شامپانزه  حيات وحش مطالعه كنند، اما از آنجا كه زير گونه شامپانزه دارند ميزان شيوع اين ويروس را درميان شامپانزه هاي  دارند ميزان شيوع اين ويروس را درميان شامپانزه هاي 
  ..كه اين ويروس درآن يافت شده در معرض خطر انقراض است، دانشمندان با مشكل مواجه هستندكه اين ويروس درآن يافت شده در معرض خطر انقراض است، دانشمندان با مشكل مواجه هستند

آي وي در جريان آزمايشاتي كه براي توليد واكسن انجام گرفت، آي وي در جريان آزمايشاتي كه براي توليد واكسن انجام گرفت، رخي پژوهشگران مي گويند احتماال ويروس اچ رخي پژوهشگران مي گويند احتماال ويروس اچ بب
  ..از حيوانات به انسان منتقل شده استاز حيوانات به انسان منتقل شده است

  

  
  شكلي אز אشكال ويروس אيدزشكلي אز אشكال ويروس אيدز
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با اين حال ، با اين حال ، ..نها مي گويند ممكن است استفاده از بافت هاي آلوده در شامپانزه، واكسن را آلوده كرده باشدنها مي گويند ممكن است استفاده از بافت هاي آلوده در شامپانزه، واكسن را آلوده كرده باشدآآ

در انجمن سلطنتي لندن عرضه شد نشان داد در واكسن مذكور دي ان اي در انجمن سلطنتي لندن عرضه شد نشان داد در واكسن مذكور دي ان اي تحقيقاتي كه در نشست كارشناسان ايدز تحقيقاتي كه در نشست كارشناسان ايدز 
 براي توليد نخستين  براي توليد نخستين 19501950آقاي هوپر در كتاب خود ادعا كرده بود كه در اواخر دهه آقاي هوپر در كتاب خود ادعا كرده بود كه در اواخر دهه   ..شامپانزه ديده نشده استشامپانزه ديده نشده است

  .. شامپانزه را شكار كرده بودند شامپانزه را شكار كرده بودند400400نمونه ها از واكسن خوراكي فلج اطفال، نمونه ها از واكسن خوراكي فلج اطفال، 
 اس آي  اس آي "" از دانشمندانان براي توليد واكسن از اندام كليه شامپانزه آلوده به ويروس از دانشمندانان براي توليد واكسن از اندام كليه شامپانزه آلوده به ويروسي بر اين باور است كه برخيي بر اين باور است كه برخيوو

،   ..، استفاده كردند، استفاده كردند""ويوي ، واكسن فلج اطفال دست كم به يك ميليون نفر در كنگو، كه درآن زمان مستعمره بلژيك بود واكسن فلج اطفال دست كم به يك ميليون نفر در كنگو، كه درآن زمان مستعمره بلژيك بود
تو2828معلوم شده است كه محل معلوم شده است كه محل ..همچنين ساكنان رواندا و بروندي امروزي داده شدهمچنين ساكنان رواندا و بروندي امروزي داده شد تو پروژه  ليد واكسن با اولين موارد ليد واكسن با اولين موارد  پروژه 

  ..آلودگي به ويروس اچ آي وي ارتباط نزديك داشته استآلودگي به ويروس اچ آي وي ارتباط نزديك داشته است

  

HHII    گونه ها ، گروهها و زير گونه هايگونه ها ، گروهها و زير گونه هاي VV    ((TTyyppee ss   &&  GGrroouuppss   &&  ss uubbttyyppee ss   ))  
))   گونه گونه22در حال حاضر در حال حاضر  ttyypp ee)) ..وجود داردوجود دارد  HHIIVV  ازاز     HH IIVV--11  وو  HH IIVV--22  ..     

HH   بدون مشخص كردن نوع و درباره بدون مشخص كردن نوع و دربارهمي باشد و هنگامي كه بطور كلي ومي باشد و هنگامي كه بطور كلي و  HHIIVV--11  نوع غالب در جهاننوع غالب در جهان IIVV   بحث مي بحث مي
HH  هر دو نوعهر دو نوع. . مي باشدمي باشد  HHIIVV--11  شود منظورشود منظور IIVV--11  وو  HH IIVV--22   ز جنسي ، خون و محصوالت خوني و ا ز از طريق تماس  جنسي ، خون و محصوالت خوني و ا از طريق تماس 

..مادر و كودك منتقل مي شوند و سبب ايدز با عالئم باليني غير قابل افتراق از يكديگر مي شوندمادر و كودك منتقل مي شوند و سبب ايدز با عالئم باليني غير قابل افتراق از يكديگر مي شوند     

HH  اگر چهاگر چه IIVV--22  مشكلتر ازمشكلتر از  HHIIVV--11  امنتقلمنتقل ا مي شود و فاصله زماني بين آلوده شدن ب HH   مي شود و فاصله زماني بين آلوده شدن ب IIVV--22   تا ايجاد بيماري تا ايجاد بيماري
..طوالني تر استطوالني تر است     

HH IIVV--11ويروس بسيار متغيري است و براحتي جهشويروس بسيار متغيري است و براحتي جهش((mmuuttaatt iioonn)) ss))  مي يابد بدين جهت راسته هايمي يابد بدين جهت راسته هاي     tt rraaiinnss ))   

sstt))  اين راسته هااين راسته ها. . وجود داردوجود دارد  HHIIVV--11  متفاوتي ازمتفاوتي از rraaiinnss  طبقه بندي مي  طبقه بندي مي مي تواند بر اساس گروه ها و زير گونه ها،مي تواند بر اساس گروه ها و زير گونه ها،  ((
MM  گروهگروه: :  گروه وجود دارد گروه وجود دارد22.  .  شوندشوند   OO  و گروهو گروه  
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  مدل ويروس אيدزمدل ويروس אيدز

  
  

ز19981998در سپتامبر در سپتامبر  جديدي ا ز گروهي از محققان فرانسوي اعالم كردند كه راسته  جديدي ا HH   گروهي از محققان فرانسوي اعالم كردند كه راسته  IIVV   در زني از كامرون در غرب در زني از كامرون در غرب
..آفريقا، يافته اندآفريقا، يافته اند OO  اين راسته به هيچ كدام از دو گروهاين راسته به هيچ كدام از دو گروه   ,,MM  تنها  تنها ،،در تمامي كامروندر تمامي كامرونتعلق نداشت و پس از بررسيها تعلق نداشت و پس از بررسيها   

HH  در سه نفر ديگر آلوده به اين راسته از ويروسدر سه نفر ديگر آلوده به اين راسته از ويروس IIVV  يافت بودنديافت بودند..     

MM  در حال حاضر در گروهدر حال حاضر در گروه ژنتيكي مشخص از1010حداقل حداقل    ژنتيكي مشخص از زير گونه  AA  شناخته شده است كه زير گونه هايشناخته شده است كه زير گونه هاي  HHIIVV--11   زير گونه    

JJ  تاتا OO  هستند بعالوه گروههستند بعالوه گروه   hheetteerrooggeennoouuss))  شامل دسته مشخصي از ويروسهاي كامال ناهمگونشامل دسته مشخصي از ويروسهاي كامال ناهمگون   )) ..هستندهستند       

  
MM  تفاوتهاي بين زير گونه هاي گروهتفاوتهاي بين زير گونه هاي گروه MM  ممكن است همانند تفاوت چشمگير بين گروهممكن است همانند تفاوت چشمگير بين گروه   OO  از گروهاز گروه   ..باشدباشد       

  

  
  HHIIVVگروها و گونه های مختلف گروها و گونه های مختلف 
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اغلب در آمريكا، اغلب در آمريكا،   BB   بعنوان مثال زير گونه بعنوان مثال زير گونه،،بصورت ناهمگون در سراسر جهان پخش شده اندبصورت ناهمگون در سراسر جهان پخش شده اند  HHIIVV  زير گونه هايزير گونه هاي
DD  و زير گونهو زير گونه. . اروپا يافت مي شوداروپا يافت مي شودژاپن، استراليا، كارائيب و ژاپن، استراليا، كارائيب و  ,,AA قا و زير گونة   قا و زير گونةدر صحراي جنوبي افري در آفريقاي در آفريقاي   CC  در صحراي جنوبي افري
..در جمهوري مركزي آفريقا، تايلند و ديگر كشورهاي جنوب شرقي اسيا، بيشتر استدر جمهوري مركزي آفريقا، تايلند و ديگر كشورهاي جنوب شرقي اسيا، بيشتر است  EE  جنوبي و هند و زير گونهجنوبي و هند و زير گونه     

FF  زير گونهزير گونه (( و ورزيل و رومانيرزيل و رومانيدر بدر ب     HH,,GG ((روسيه و آفريقاي مركزيروسيه و آفريقاي مركزي     II OO  و گروهو گروه) ) قبرسقبرس))    بسيار  بسيار   شيوعشيوع    امرونامروندر كدر ك  
..كمي دارندكمي دارند ..شيوع كمتري داردشيوع كمتري دارد  BB  اغلب زير گونه ها در آفريقا يافت مي شوند اگر چه زير گونهاغلب زير گونه ها در آفريقا يافت مي شوند اگر چه زير گونه       

  
  تفاوتهاي بيولوژيكي مشاهده در محيطهاي آزمايشگاهيتفاوتهاي بيولوژيكي مشاهده در محيطهاي آزمايشگاهي. . در تركيب ژنتيكي آنها استدر تركيب ژنتيكي آنها استاين زير گونه ها اين زير گونه ها تفاوت عمده تفاوت عمده 

((iinn  vviivvoo))   حياتي حياتي iinn  vviitt))  و محيطهاي آزمايشگاهي مصنوعيو محيطهاي آزمايشگاهي مصنوعي   rroo)) ..  بيانگر اين مساله استبيانگر اين مساله است   همچنين پيشنهاد شده كه همچنين پيشنهاد شده كه   
با تماسهاي همجنس ها و با تماسهاي همجنس ها و   BB  برخي گونه ها با فرم خاصي از راه انتقال در ارتباط هستند بعنوان مثال زير گونهبرخي گونه ها با فرم خاصي از راه انتقال در ارتباط هستند بعنوان مثال زير گونه

hheett))  از طريق انتقال دگر جنسياز طريق انتقال دگر جنسي  CC,,EE  معتادان تزريقي خصوصا از راه خون و زير گونهمعتادان تزريقي خصوصا از راه خون و زير گونه eerroosseexxuuaall))     از راه مخاطياز راه مخاطي  
    ..گسترش مي يابدگسترش مي يابد  BB  راحت تر از زير گونهراحت تر از زير گونه  EE  زير گونهزير گونه

HH  آزمايش متداول تشخيصيآزمايش متداول تشخيصي IIVV  ا اي HH))    ي IIVV  aanntt iibbooddyy   tt eess tt)) ss))  كه جهت غربالگريكه جهت غربالگري   ccrreeeenniinn gg)) و اهداف تشخيصي و اهداف تشخيصي   
HH  بكار مي رود تمامي زير گونه هايبكار مي رود تمامي زير گونه هاي IIVV  را اشكار مي كندرا اشكار مي كند  .. ژنتيكي جديدي    ژنتيكي جديدي واضح است كه در آينده زير گونه هاي  واضح است كه در آينده زير گونه هاي 

HH    ازاز IIVV  هاي ژنيهاي ژني   جديد با جهش جديد با جهش   زير گونه هاي زير گونه هاي  واهند شد و آنواهند شد و آن خ خ  كشفكشف  ((mmuuttaatt iioonn  )) ddeevveelloopp))     نمو نمو  بهبه   )) ادامه ادامه   
..مي دهندمي دهند     

  

  حشتي به نام ايدزحشتي به نام ايدزوو
  مردم وقتي با فردي مبتال به ويروسمردم وقتي با فردي مبتال به ويروس. . ي توان عكس العمل مردم جامعه را در مواجهه با فرد مبتال به ايدز مجسم كردي توان عكس العمل مردم جامعه را در مواجهه با فرد مبتال به ايدز مجسم كردمم

HH IIVV  او مي گريزند كه گويي الهه مرگ است كه يكباره در برابر آنان ظاهر شده او مي گريزند كه گويي الهه مرگ است كه يكباره در برابر آنان ظاهر شده چ آي وي روبرو مي شوند چنان از چ آي وي روبرو مي شوند چنان از اا
ايدز بيماري مخوف قرن بيستم است كه ناتواني پزشكان در كنترل و يافتن راه درمان قطعي آن، سبب شده ايدز بيماري مخوف قرن بيستم است كه ناتواني پزشكان در كنترل و يافتن راه درمان قطعي آن، سبب شده . . استاست

.. سال بر جهان حكمراني كند سال بر جهان حكمراني كند3030است كه قريب به است كه قريب به      
مي سازد و يك سرماخوردگي ويروس اچ آي وي كار گلبول هاي سفيد بدن را در مقاويروس اچ آي وي كار گلبول هاي سفيد بدن را در مقا مي سازد و يك سرماخوردگي بله با بيماري هاي عفوني مختل  بله با بيماري هاي عفوني مختل 

..ثبت مي تواند كشنده باشدثبت مي تواند كشنده باشدمم  HHIIVV  ساده و يا بيماري ذات الريه كه در بيماران عادي قابل درمان است در بيماران باساده و يا بيماري ذات الريه كه در بيماران عادي قابل درمان است در بيماران با     

  

HHIIين وحشت فزاينده در قالب ويروسين وحشت فزاينده در قالب ويروساا VVكجا،كي و چگونه به وجود آمده است؟ كجا،كي و چگونه به وجود آمده است؟   
جنسي آزاد و استفاده از مواد مخدر تزريقي ر كشورهاي اروپايي و آمريكا ،ر كشورهاي اروپايي و آمريكا ،دد جنسي آزاد و استفاده از مواد مخدر تزريقي  فقدان پايبندي هاي اخالقي، ارتباطات   فقدان پايبندي هاي اخالقي، ارتباطات 

گذارد ولي پس  سبب شد كه در سالهاي اوليه شناخت اين بيماري، ايدز در اين كشورها قربانيان بسياري را بر جاي گذارد ولي پس سبب شد كه در سالهاي اوليه شناخت اين بيماري، ايدز در اين كشورها قربانيان بسياري را بر جاي 
اين بيماري در اين بيماري در يماري سبب كاهش مبتاليان به يماري سبب كاهش مبتاليان به بب  از آن سياست هاي دولت ها در آگاهي بخشي و كنترل ايناز آن سياست هاي دولت ها در آگاهي بخشي و كنترل اين

هم اينك بر طبق گزارش ساالنه سازمان ملل متحد، اپيدمي ايدز در آفريقا هم اينك بر طبق گزارش ساالنه سازمان ملل متحد، اپيدمي ايدز در آفريقا . . كشورهاي اروپايي و آمريكا شدكشورهاي اروپايي و آمريكا شد
 ميليون نفر در جهان مبتال به ويروس اچ آي وي هستند  ميليون نفر در جهان مبتال به ويروس اچ آي وي هستند 4242هم اكنون قريب به هم اكنون قريب به . .  است است  مهارگسيخته و بسيار خطرناكمهارگسيخته و بسيار خطرناك

..ه  هستنده  هستند ميليون نفر از آنان كودكان بيگنا ميليون نفر از آنان كودكان بيگنا22//55كه بيش از كه بيش از      
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وخامت گسترش اين وخامت گسترش اين . . وسوم از كل مبتاليان به ويروس ايدز در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا زندگي مي كنندوسوم از كل مبتاليان به ويروس ايدز در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا زندگي مي كننددد
بيماري در اين منطقه ها به گونه ايي است كه در برخي از اين كشورها از هر سه بزرگسال يك نفر به ويروس اچ آي بيماري در اين منطقه ها به گونه ايي است كه در برخي از اين كشورها از هر سه بزرگسال يك نفر به ويروس اچ آي 

بيماري در نزد بزرگساالن بيشترين بيماري در نزد بزرگساالن بيشترين % % 4040 با  با ""بوتسوانابوتسوانا"" و  و ""سوازيلندسوازيلند""در ميان كشورهاي آفريقايي در ميان كشورهاي آفريقايي . . وي مبتالستوي مبتالست
  .. ميليون نفر است ميليون نفر است55//33 بيش از  بيش از "" آفريقاي جنوبي آفريقاي جنوبي""رقم مبتاليان ، به تنهايي در كشوررقم مبتاليان ، به تنهايي در كشور. . آمار را داراستآمار را داراست

درست است اما همين آمار بيان مي درست است اما همين آمار بيان مي . . ايد بگوئيد اين آمار تكان دهنده است ولي با ما و كشور ما فاصله بعيدي داردايد بگوئيد اين آمار تكان دهنده است ولي با ما و كشور ما فاصله بعيدي داردشش
مي شود و بيم آن مي رود كه اچ آي وي 1414 هر روز  هر روز كند كهكند كه افراد آلوده با اچ آي وي مثبت اضافه  مي شود و بيم آن مي رود كه اچ آي وي  هزار نفر به جمع  افراد آلوده با اچ آي وي مثبت اضافه   هزار نفر به جمع 

  !!مي پرسيد چرا و چگونه؟مي پرسيد چرا و چگونه؟. . آسيا را نيز تسخير كندآسيا را نيز تسخير كند
ي دانيد كه راههاي عمده انتقال اين ويروس استعمال مواد مخدر تزريقي با سرنگ آلوده، ارتباط جنسي آزاد و مهار ي دانيد كه راههاي عمده انتقال اين ويروس استعمال مواد مخدر تزريقي با سرنگ آلوده، ارتباط جنسي آزاد و مهار مم

  ..  از مادر مبتال به جنين و استفاده از خون آلوده استاز مادر مبتال به جنين و استفاده از خون آلوده استگسيخته، گسيخته، 
  

  
  آفريقا  ،  سرزميנ و جولانگاה אيدزآفريقا  ،  سرزميנ و جولانگاה אيدز

  
  
نا به گفته كارشناسان در امور ايدز از آنجايي كه آميزش جنسي بدون رعايت نكات پيشگيرانه يكي از عمومي ترين نا به گفته كارشناسان در امور ايدز از آنجايي كه آميزش جنسي بدون رعايت نكات پيشگيرانه يكي از عمومي ترين بب

معه كه به لحاظ جنسي از همه فعالتر است معه كه به لحاظ جنسي از همه فعالتر است ايدز است، آن بخشي از جاايدز است، آن بخشي از جا/ / راههاي انتقال آلودگي به ويروس اچ آي ويراههاي انتقال آلودگي به ويروس اچ آي وي
افرادي كه تازه به اين بيماري آلوده مي شوند در گروه سني . . در معرض خطر بيشتري قرار دارددر معرض خطر بيشتري قرار دارد افرادي كه تازه به اين بيماري آلوده مي شوند در گروه سني بنابراين اكثر  ا 1515بنابراين اكثر  ا  ت  ت
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و همچنانكه مي دانيد كشور ما يكي از جوانترين كشورهاست و استعمال مواد مخدر و ارتباط و همچنانكه مي دانيد كشور ما يكي از جوانترين كشورهاست و استعمال مواد مخدر و ارتباط . .  سال قرار دارند سال قرار دارند2424
ايدز در كشورمنجر شودآزادانه جنسيآزادانه جنسي مي تواند به شيوع  جوانان  ايدز در كشورمنجر شود در ميان  مي تواند به شيوع  جوانان  آمار موجود در كشور ما كه از سوي آمار موجود در كشور ما كه از سوي . .  در ميان 

    57805780جمع مبتاليان به ويروس ايدزجمع مبتاليان به ويروس ايدز:  :     بيان مي كند كه    بيان مي كند كه 13821382وزارت  بهداشت  و  درمان  ارائه مي شود تا  مهرماه  وزارت  بهداشت  و  درمان  ارائه مي شود تا  مهرماه  
 نفر   نفر  5353فوت شده  ،  فوت شده  ،  ) )  مرد مرد666666 زن و  زن و 2828((   نفر      نفر   694694بوده است  كه از   اين  ميان  بوده است  كه از   اين  ميان  )  )   مرد  مرد 55045504  زن  و    زن  و  276276((نفر  نفر  

ا ( ( مبتال به ايدز بوده و مابقي آلوده به اچ آي وي هستندمبتال به ايدز بوده و مابقي آلوده به اچ آي وي هستند) )  مرد مرد5151 زن و  زن و 22( (  اين بيماري ، بسيار زياد وت ا دوره نهفتگي  اين بيماري ، بسيار زياد وت دوره نهفتگي 
يعني ممكن است فردي آلوده به ويروس اچ آي وي باشد ولي عالئم يعني ممكن است فردي آلوده به ويروس اچ آي وي باشد ولي عالئم . .  سال هم ممكن است به طول انجامد  سال هم ممكن است به طول انجامد 1515حدود حدود 

آيا اين آمار واقع بينانه است ؟ با توجه به اينكه در كشور ما و در افكار عمومي ، ايدز آيا اين آمار واقع بينانه است ؟ با توجه به اينكه در كشور ما و در افكار عمومي ، ايدز ) . ) . ماري را آشكار نسازدماري را آشكار نسازدبيبي
مترادف با بي بندوباري تلقي مي شود، بيم آن مي رود كه افراد مبتال از مراجعه و معرفي خود به مراكز درماني امتناع مترادف با بي بندوباري تلقي مي شود، بيم آن مي رود كه افراد مبتال از مراجعه و معرفي خود به مراكز درماني امتناع 

ر در اينصورت جمع كثيري از افراد خانودر اينصورت جمع كثيري از افراد خانو. . ورزندورزند ر اده به ويژه همسران خود را در معرض خطر ابتال به ويروس ايدز قرا اده به ويژه همسران خود را در معرض خطر ابتال به ويروس ايدز قرا
  هزار نفر  تخمين    هزار نفر  تخمين  2525مسئوالن مربوط با احتساب پنهان كاري افراد مبتال، مبتاليان  به ايدز  را در  كشور  مسئوالن مربوط با احتساب پنهان كاري افراد مبتال، مبتاليان  به ايدز  را در  كشور  . . داده اندداده اند
كي به جاي ،  كه اگر با آگاهي بخشي و به كارگيري شيوه هاي جايگزيني مواد مخد،  كه اگر با آگاهي بخشي و به كارگيري شيوه هاي جايگزيني مواد مخد) ) 8282در سال در سال ((مي زنندمي زنند كي به جاي ر خورا ر خورا

تزريقي ، پخش سرنگ هاي استريل در پارك ها و محل تجمع معتادان و كنترل زنان خياباني همراه نباشد، ديري تزريقي ، پخش سرنگ هاي استريل در پارك ها و محل تجمع معتادان و كنترل زنان خياباني همراه نباشد، ديري 
..نخواهد پائيد كه آمار مبتاليان  بسيار بسيار فراتر خواهد رفتنخواهد پائيد كه آمار مبتاليان  بسيار بسيار فراتر خواهد رفت     

  

              13851385 فروردين  فروردين --آمار رسمي مبتاليان به ايدز در ايران آمار رسمي مبتاليان به ايدز در ايران 

  13851385براي فروردين ماه براي فروردين ماه ايدز در كشور را ايدز در كشور را --ويوي..آيآي..گيري اچگيري اچ  رين آمار وضعيت همهرين آمار وضعيت همهمركز مديريت بيماريها آخمركز مديريت بيماريها آخ
ول فروردين..آيآي..بر اساس اين گزارش تعداد موارد اچبر اساس اين گزارش تعداد موارد اچ. . ه  استه  استمنتشر كردمنتشر كرد   ١٣٨۵١٣٨۵ماه   ماه     وي مثبت ثبت شده تا تاريخ اول فروردينوي مثبت ثبت شده تا تاريخ ا
..  باشدباشد   نفر مي نفر مي١٣٠۴٠١٣٠۴٠در كشور در كشور  .. ..  

بر بر . . ه استه است منتشر كرد منتشر كردنيز نيز ايدز در كشور راايدز در كشور را--ييوو..آيآي..گيري اچگيري اچ  مركز مديريت بيماريها آخرين آمار وضعيت همهمركز مديريت بيماريها آخرين آمار وضعيت همه
 نفر  نفر ١٣٠۴٠١٣٠۴٠ در كشور  در كشور ١٣٨۵١٣٨۵ماه   ماه     وي مثبت ثبت شده تا تاريخ اول فروردينوي مثبت ثبت شده تا تاريخ اول فروردين..آيآي..اساس اين گزارش تعداد موارد اچاساس اين گزارش تعداد موارد اچ

 نفر در حال حاضر در مرحله ايدز به  نفر در حال حاضر در مرحله ايدز به ٧٣۶٧٣۶همچنين همچنين . . انداند   تاكنون فوت كرده تاكنون فوت كرده)) درصد درصد١٢١٢حدود حدود (( نفر  نفر ١۵۴١١۵۴١باشد كه باشد كه   ميمي
 سال  سال ٣۴٣۴تا تا ٢۵٢۵ سنين  سنين    در در   مبتاليان مبتاليان   بيشترين بيشترين  .. دارد دارد  درصد افزايشدرصد افزايش    ١۵١۵ قبل  قبل    سال سال   به به   نسبت نسبت  ههكك  . .   برندبرند   مي مي  سرسر

 درصد مبتاليان را زنان ودختران تشكيل  درصد مبتاليان را زنان ودختران تشكيل ۵/۵۵/۵ هستند و  هستند و )) درصد درصد٣٠٣٠حدود حدود (( سال  سال ۴۴۴۴ تا  تا ٣۵٣۵ و  و )) درصد درصد۴٢۴٢حدود حدود ((
    ..دهنددهند  ميمي

مواد  مواد سرايت از راه مصرف تزريقي  ال ۶۶۶۶ درصد است و  درصد است و ٧٧ درصد، آميزش جنسي  درصد، آميزش جنسي ٢٧٢٧ درصد، نامشخص  درصد، نامشخص ۶٣۶٣سرايت از راه مصرف تزريقي  ال  نوزاد مبت  نوزاد مبت
  ..از والدين نيز تاكنون به دنيا آمده استاز والدين نيز تاكنون به دنيا آمده است

 نفر نيز در همين مدت وارد مرحله ايدز  نفر نيز در همين مدت وارد مرحله ايدز ٩١٩١ ثبت شده است و  ثبت شده است و ١٣٨۴١٣٨۴وي مثبت جديد در سال وي مثبت جديد در سال ..آيآي..نفر اچنفر اچ١۵٧۵١۵٧۵
  .. نفر بوده است نفر بوده است٩٧٩٧تعداد درگذشتگان در همين مدت تعداد درگذشتگان در همين مدت . . انداند  شدهشده

وي مثبت در جامعه بايد تعداد موارد ثبت شده را در وي مثبت در جامعه بايد تعداد موارد ثبت شده را در ..آيآي.. موارد اچ موارد اچاين نكته را به ياد داشته باشيد كه براي تخميناين نكته را به ياد داشته باشيد كه براي تخمين
عوامل مختلف مقدار آن در كشورهاي مختلف فرق دارد((ضريبي ضريبي  عوامل مختلف مقدار آن در كشورهاي مختلف فرق داردكه بسته به  اين امر كامال علمي است اين امر كامال علمي است . .  ضرب كنيم ضرب كنيم))كه بسته به 
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در در ((. . منتها در مقدار عددي ضريب بين مسؤوالن وزارت بهداشت و برخي كارشناسان مستقل اختالف وجود داردمنتها در مقدار عددي ضريب بين مسؤوالن وزارت بهداشت و برخي كارشناسان مستقل اختالف وجود دارد
حال ..داندداند   نفر مي نفر مي٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠ بدين ترتيب وزارت بهداشت تعداد تخميني مبتاليان را در كشور  بدين ترتيب وزارت بهداشت تعداد تخميني مبتاليان را در كشور ))١٠١٠ تا  تا ۵۵شور ما شور ما كك حال به هر  به هر 

 سال اخير  سال اخير ٣٣آنچه از مقدار عددي مبتاليان مهمتر است روند تغيير آن در طول زمان است كه در كشور ما در طي آنچه از مقدار عددي مبتاليان مهمتر است روند تغيير آن در طول زمان است كه در كشور ما در طي 
با آرزوي رحمت الهي براي با آرزوي رحمت الهي براي . . گرددگردد  محسوب ميمحسوب ميبيش از دو برابر شده است و زنگ خطري جدي براي جامعه ايران بيش از دو برابر شده است و زنگ خطري جدي براي جامعه ايران 

درگذشتگان و صبر و برخورداري از زندگي با كيفيت براي مبتاليان، اميدواريم همه مردم در برابر گسترش ايدز هم درگذشتگان و صبر و برخورداري از زندگي با كيفيت براي مبتاليان، اميدواريم همه مردم در برابر گسترش ايدز هم 
  ..پيمان شوند و دست در دست هم براي پيشگيري و حمايت و مراقبت از مبتاليان تالش كنيمپيمان شوند و دست در دست هم براي پيشگيري و حمايت و مراقبت از مبتاليان تالش كنيم

  

  
  

 ، شمار مبتاليان به  ايدز  ، شمار مبتاليان به  ايدز ا لحظه نگارش اين كتاب كه بدست بنده رسيده استا لحظه نگارش اين كتاب كه بدست بنده رسيده است و جديدترين آمار ت و جديدترين آمار تبراساس آخرينبراساس آخرين
  ..ه است ه است  نفر رسيد نفر رسيد357357 هزار و  هزار و 1313 مورد افزايش به  مورد افزايش به 317317در ايران تا ابتداي تيرماه سال جاري با در ايران تا ابتداي تيرماه سال جاري با 

    ..زن هستندزن هستند) )  درصد درصد55//55(( نفر  نفر 730730مرد و مرد و ) )  درصد درصد9494//55(( نفر نفر627627 هزار و  هزار و 1212از اين تعداد مبتال، از اين تعداد مبتال، 
 زن وارد مرحله نهايي بيماري ايدز شدند و از  زن وارد مرحله نهايي بيماري ايدز شدند و از 6868 مرد و  مرد و 720720 فرد آلوده به ويروس ايدز،  فرد آلوده به ويروس ايدز، 357357هزار و هزار و   1313همچنين، از همچنين، از 

  دهنددهند   نفر را زنان تشكيل مي نفر را زنان تشكيل مي6161 نفر را مردان و  نفر را مردان و 15631563 قرباني ايدز تا كنون در كشور،  قرباني ايدز تا كنون در كشور، 624624يكهزار و يكهزار و 

  77//44درصد، تماس جنسي با شيوع درصد، تماس جنسي با شيوع   2626//33 درصد، راه نامشخص با شيوع  درصد، راه نامشخص با شيوع 6464همچنين، راه انتقال اعتياد تزريقي با شيوع همچنين، راه انتقال اعتياد تزريقي با شيوع 
 درصد به  درصد به 00//55 درصد و باالخره مادر به كودك با شيوع  درصد و باالخره مادر به كودك با شيوع 11//88هاي خوني با شيوع هاي خوني با شيوع   درصد، دريافت خون و فرآوردهدرصد، دريافت خون و فرآورده

  ..ترتيب راههاي انتقال غالب در مبتاليان به اچ آي وي در كشور گزارش شدندترتيب راههاي انتقال غالب در مبتاليان به اچ آي وي در كشور گزارش شدند
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  33 سال با  سال با 3434 تا  تا 2525 كه مردان رده سني  كه مردان رده سني موارد ابتال به اچ آي وي بر حسب جنس و سن در كشور حاكي از آن استموارد ابتال به اچ آي وي بر حسب جنس و سن در كشور حاكي از آن است  
  5454 تا  تا 4545 مبتال و مردان  مبتال و مردان 978978 هزار و  هزار و 22 ساله با  ساله با 4444 تا  تا 3535 مورد ابتال بيشترين موارد و به ترتيب مردان  مورد ابتال بيشترين موارد و به ترتيب مردان 827827هزار و هزار و 

  ..شيوع به لحاظ سني و جنسي قرار دارندشيوع به لحاظ سني و جنسي قرار دارند  هاي بعديهاي بعدي   مبتال به ترتيب در رده مبتال به ترتيب در رده792792ساله با يكهزار و ساله با يكهزار و 
رت گرفته بر روي موارد ابتال به اچ آي وي بر حسب راه انتقال و سن، راه انتقال رت گرفته بر روي موارد ابتال به اچ آي وي بر حسب راه انتقال و سن، راه انتقال هاي كشوري صوهاي كشوري صو  بر اساس بررسيبر اساس بررسي

اعتياد تزريقي و سپس نامشخص، تماس جنسي، دريافت اعتياد تزريقي و سپس نامشخص، تماس جنسي، دريافت ) ) با بيشترين گروه درگيربا بيشترين گروه درگير((سال سال 3030 تا  تا 2525غالب در رده سني غالب در رده سني 
  ..هاي خوني و مادر به كودك استهاي خوني و مادر به كودك است  خون و فرآوردهخون و فرآورده

اند؛ اين در حاليست اند؛ اين در حاليست   رين موارد ايدز در كشور را به خود اختصاص دادهرين موارد ايدز در كشور را به خود اختصاص داده مبتال بيشت مبتال بيشت536536 ساله با  ساله با 4444 تا  تا 2525گروه سني گروه سني 
  .. مورد ابتال به ايدز كمترين موارد آلوده شده در كشورند مورد ابتال به ايدز كمترين موارد آلوده شده در كشورند55 سال با  سال با 44كه رده سني صفر تا كه رده سني صفر تا 

 درصد،  درصد، 1919//88 درصد، تماس جنسي با  درصد، تماس جنسي با 5454//44همچنين، براساس آخرين آمار وزارت بهداشت، اعتياد تزريقي با همچنين، براساس آخرين آمار وزارت بهداشت، اعتياد تزريقي با 
 درصد  درصد 11//55 درصد و باالخره مادر به كودك با  درصد و باالخره مادر به كودك با 88//55 درصد، راه نامشخص  درصد، راه نامشخص 1515//88هاي خوني با هاي خوني با   ردهردهدريافت خون و فرآودريافت خون و فرآو  

    راههاي انتقال غالب موارد ايدز شناسايي شده در كشور اعالم شدراههاي انتقال غالب موارد ايدز شناسايي شده در كشور اعالم شد

 سال بيشترين و  سال بيشترين و 4444 تا  تا 2525اند كه گروه سني اند كه گروه سني    ايراني قرباني ايدز شده ايراني قرباني ايدز شده624624بر اساس اين گزارش، تا كنون يكهزار و بر اساس اين گزارش، تا كنون يكهزار و 
  انداند   سال كمترين قربانيان را داشته سال كمترين قربانيان را داشته44تا تا رده سني صفر رده سني صفر 

 قرباني  قرباني 149149 يكهزار و  يكهزار و    انتقال انتقال   راه راه   كه كه   از آن است از آن است   حاكي حاكي   در كشور در كشور  همچنين موارد فوت بر حسب جنس و راه انتقالهمچنين موارد فوت بر حسب جنس و راه انتقال
  99//99(( نفر  نفر 161161، تماس جنسي ، تماس جنسي )) درصد درصد1111//11(( نفر  نفر 180180اعتياد تزريقي، سپس راه انتقال نامشخص با اعتياد تزريقي، سپس راه انتقال نامشخص با ) )  درصد درصد7070//88((

  ..استاست) )  درصد درصد00//66(( نفر  نفر 1010و در نهايت مادر به كودك و در نهايت مادر به كودك ) )  درصد درصد77//66(( نفر  نفر 124124هاي خوني هاي خوني   ردهرده، خون و فرآو، خون و فرآو))درصددرصد
  

  هستند؟هستند؟  HHIIVV  چرا جوانان بيشتر از ساير گروه هاي سني در معرض خطر آلودگي بهچرا جوانان بيشتر از ساير گروه هاي سني در معرض خطر آلودگي به

  )) سالگي سالگي2288 تا  تا 1515اغلب بين اغلب بين  ( (.. سالگي آغاز مي گردد سالگي آغاز مي گردد2020رفتارهاي مرتبط با سوء مصرف مواد معموال از اوايل رفتارهاي مرتبط با سوء مصرف مواد معموال از اوايل 
و   اضطراب ،اضطراب ،: : ل به مصرف مواد مخدر بسيار متنوع مي باشد از جملهل به مصرف مواد مخدر بسيار متنوع مي باشد از جملهعلل تمايعلل تماي خانوادگي  و افسردگي، نابساماني هاي  خانوادگي  افسردگي، نابساماني هاي 

البته سوء مصرف مواد در طبقه مرفه اجتماع نيز ممكن است روي دهد يعني در كساني كه از البته سوء مصرف مواد در طبقه مرفه اجتماع نيز ممكن است روي دهد يعني در كساني كه از . (. (مشكالت اقتصاديمشكالت اقتصادي
  ..))اوقات فراغت بيشتري برخوردارند يا والدين نظارت كمتري بر آنان دارنداوقات فراغت بيشتري برخوردارند يا والدين نظارت كمتري بر آنان دارند

 از نظر الگوي سوء مصرف مواد انجام گرفت نشان داد كه يك سوم موارد اولين  از نظر الگوي سوء مصرف مواد انجام گرفت نشان داد كه يك سوم موارد اولين 13781378در مطالعه اي كه در سال در مطالعه اي كه در سال 
جوانان هم سن و سال دور هم جمع  جوانان هم سن و سال دور هم جمع استفاده مواد مخدر در بين جوانان ايراني زماني اتفاق افتاده است كه گروهي از  استفاده مواد مخدر در بين جوانان ايراني زماني اتفاق افتاده است كه گروهي از 

اند و بسياري از اين موارد دوست معتاد داشته اند ل اند و بسياري از اين موارد دوست معتاد داشته اند لبوده  پرهيز از قرار گرفتن در موقعيتهايي كه فرد را در معرض پرهيز از قرار گرفتن در موقعيتهايي كه فرد را در معرض   ذاذابوده 
  ..خطر سوء مصرف مواد قرار مي دهد شديدا توصيه مي گرددخطر سوء مصرف مواد قرار مي دهد شديدا توصيه مي گردد

  

EEccss))    افزايش شيوع ايدز در مصرف كنندگان اكستاسيافزايش شيوع ايدز در مصرف كنندگان اكستاسي ttaass yy))    
ظت نشده ظت نشده مطالعات ثابت كرده اند كه جوانان تحت تاثير اكستاسي، اقدام به برقراري ارتباطات جنسي نا مطمئن و حفامطالعات ثابت كرده اند كه جوانان تحت تاثير اكستاسي، اقدام به برقراري ارتباطات جنسي نا مطمئن و حفا

  ..بيشتري مي كنندبيشتري مي كنند
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  אنوאع قرصهای אكستازیאنوאع قرصهای אكستازی

  ))אيנ قرصها بسيار بسيار خطرناكتر אز قويتريנ موאد مخدر هستندאيנ قرصها بسيار بسيار خطرناكتر אز قويتريנ موאد مخدر هستند((
  
  

HHII  عوامل عمده اي كه جوانان رادر معرض خطرآلودگي بهعوامل عمده اي كه جوانان رادر معرض خطرآلودگي به VVقرار مي دهند عبارتند ازقرار مي دهند عبارتند از::  
صيل از خانواده و شهر خود دور مي صيل از خانواده و شهر خود دور مي بسياري از جوانان جهت يافتن كار يا ادامه تحبسياري از جوانان جهت يافتن كار يا ادامه تح((مهاجرت و دوري از خانواده مهاجرت و دوري از خانواده   --11

شود كه به اين ترتيب در معرض خطر بيشتري نسبت به جواناني كه در كنار خانواده خود بسر مي برند قرار مي شود كه به اين ترتيب در معرض خطر بيشتري نسبت به جواناني كه در كنار خانواده خود بسر مي برند قرار مي 
اگر اين مساله با كمبود آگاهي يا فقدان دسترسي اگر اين مساله با كمبود آگاهي يا فقدان دسترسيگيرند خصوصا  يه سرويس هاي مناسب بهداشتي و مشاوره اي نيز يه سرويس هاي مناسب بهداشتي و مشاوره اي نيز   گيرند خصوصا 

شده باشند، خطر ابتالي همسرانشان را نيز در پي شده باشند، خطر ابتالي همسرانشان را نيز در پي   HHIIVV   افرادي كه احتماالً آلوده به افرادي كه احتماالً آلوده بههمراه باشد؛ از طرفي بازگشتهمراه باشد؛ از طرفي بازگشت
  ))خواهد داشتخواهد داشت

  تغيير الگوي استفاده از مواد مخدر بسوي اعتياد تزريقي؛تغيير الگوي استفاده از مواد مخدر بسوي اعتياد تزريقي؛  --22
افراد افراد  %  % 3232 نشان داد كه  نشان داد كه 13781378خصوصا بيكاري؛ در مطالعه انجام شده در سال خصوصا بيكاري؛ در مطالعه انجام شده در سال (( اجتماعي  اجتماعي --نابساماني اقتصادي نابساماني اقتصادي   --33

  ))دداني بيكار بوده اناني بيكار بوده انمعتاد ايرمعتاد اير
  ؛؛))بدليل مشكالت اقتصادي و اجتماعيبدليل مشكالت اقتصادي و اجتماعي  ((افزايش سن ازدواج افزايش سن ازدواج     --44
ره و اينترنت بر زندگي جوانان  --55 ره و اينترنت بر زندگي جوانانتاثير شديد آثار سوء رسانه هاي گروهي از قبيل ماهوا   ..تاثير شديد آثار سوء رسانه هاي گروهي از قبيل ماهوا

  ::امكان افزايش بروز ايدز در ارتباطات اينترنتي در صورت عدم وجود آموزش كافيامكان افزايش بروز ايدز در ارتباطات اينترنتي در صورت عدم وجود آموزش كافي
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ا % % 2323مات بهداشتي كاليفرنيا انجام شده، مشخص گرديد كه مات بهداشتي كاليفرنيا انجام شده، مشخص گرديد كه در بررسي كه توسط سرويس خددر بررسي كه توسط سرويس خد ا افراد همجنس خواه ي افراد همجنس خواه ي
     كاندوم كاندوم   از از   آنان براي نزديكي آنان براي نزديكي  %%3939. .    يافته اند يافته اند   طريق اينترنت طريق اينترنت  داراي تمايالت دو جنسي، شريك جنسي خود را ازداراي تمايالت دو جنسي، شريك جنسي خود را از

مينه ايدز نيز از طريق مينه ايدز نيز از طريق بنظر مي رسد الزم است اقدامات پيشگيرانه و آموزش هاي الزم در زبنظر مي رسد الزم است اقدامات پيشگيرانه و آموزش هاي الزم در ز  ..  استفاده نكرده انداستفاده نكرده اند
    اينترنت رواج يابداينترنت رواج يابد

جوانان بدليل طبيعت ماجراجو و لذت طلب گاهي فقط به خوشي هاي لحظه اي فكر مي كنند و حتي گاهي اين جوانان بدليل طبيعت ماجراجو و لذت طلب گاهي فقط به خوشي هاي لحظه اي فكر مي كنند و حتي گاهي اين   --66
و يا ابتال به ساير بيماري هاي مقاربتي در و يا ابتال به ساير بيماري هاي مقاربتي در   HHIIVV  تصور اشتباه را دارند كه بدليل جوان و سالم بودن از خطر آلودگي بهتصور اشتباه را دارند كه بدليل جوان و سالم بودن از خطر آلودگي به

  ..امان هستندامان هستند

دختران و زنان جوان تمايل دارند تا قبل ازدواج بكارت خود را   --77 دختران و زنان جوان تمايل دارند تا قبل ازدواج بكارت خود را در برخي از كشورها به داليل فرهنگي يا مذهبي  در برخي از كشورها به داليل فرهنگي يا مذهبي 
HH  حفظ نمايد و گاهي به همين دليل به انواعي از تماسهاي جنسي اقدام مي كنند كه با خطر بيشتري از نظر انتقالحفظ نمايد و گاهي به همين دليل به انواعي از تماسهاي جنسي اقدام مي كنند كه با خطر بيشتري از نظر انتقال IIVV  

AAnnaall  SSee ( (ددهمراه است همانند برقراري تماس جنسي از راه مقعهمراه است همانند برقراري تماس جنسي از راه مقع xx((  
 كودكان خياباني قرار دارند كه گاه جهت تامين سرپناه و يا غذا تن به خودفروشي مي  كودكان خياباني قرار دارند كه گاه جهت تامين سرپناه و يا غذا تن به خودفروشي مي ،،در سوي ديگر طيفدر سوي ديگر طيف    --88

دهند و يا بدليل عدم وجود سرپرست مورد تجاوز و آزار جنسي قرار مي گيرند، به همين دليل در اين گروه نيز دهند و يا بدليل عدم وجود سرپرست مورد تجاوز و آزار جنسي قرار مي گيرند، به همين دليل در اين گروه نيز 
HH  شيوع آلودگي بهشيوع آلودگي به IIVV  ستستاز ميزان باالتري برخوردار ااز ميزان باالتري برخوردار ا..  

  

   ماه گذشته ماه گذشته33تلنگري به آمار افزايش مبتاليان به ايدز طي تلنگري به آمار افزايش مبتاليان به ايدز طي 

  ""  ايدز در كمين جامعه ؛ چشمها را بايد شستايدز در كمين جامعه ؛ چشمها را بايد شست  ""

 ماه آمار مبتاليان به ايدز را منتشر مي كند ، اما آماري كه هفته گذشته در اين باره منتشر شد ،  ماه آمار مبتاليان به ايدز را منتشر مي كند ، اما آماري كه هفته گذشته در اين باره منتشر شد ، 33وزارت بهداشت هر وزارت بهداشت هر 
ار هشداري جدي براي مسووالن ، مردم و همه ارگانهاي ذيربط ار هشداري جدي براي مسووالن ، مردم و همه ارگانهاي ذيربط نگراني مضاعف را در جان مردم ريخت و شايد اين بنگراني مضاعف را در جان مردم ريخت و شايد اين ب

  ::آمار اين بودآمار اين بود .  .  كه سعي در كتمان و پنهان كاري دارند كه سعي در كتمان و پنهان كاري دارندباشدباشد
 نفر افزايش داشته است و اين آمار يعني جدي نگرفتن  نفر افزايش داشته است و اين آمار يعني جدي نگرفتن 22902290   سال جاري سال جاري ماه گذشته ماه گذشته33مبتاليان به ايدز طيمبتاليان به ايدز طي

رنامه ريهشدارهايي كه قبال داده شده بود ، يعني نبود برنامه ري زي درست براي مبارزه با ايدز ، يعني ايدز پشت در خانه مان زي درست براي مبارزه با ايدز ، يعني ايدز پشت در خانه مان هشدارهايي كه قبال داده شده بود ، يعني نبود ب
 كه البته اين آمار رسمي ميباشد و شما خود آمار غير رسمي را  كه البته اين آمار رسمي ميباشد و شما خود آمار غير رسمي را ..كمين گرفته است و چشمان ما آنرا نمي بينيدكمين گرفته است و چشمان ما آنرا نمي بينيد

  ......تصوركنيدتصوركنيد

ساالن در ساالن در  اصلي ترين علت عفوني مرگ بزرگ اصلي ترين علت عفوني مرگ بزرگ""ايدزايدز""نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در دنيا حاكي از آن است كه نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در دنيا حاكي از آن است كه   
جهان به شمار مي رود ، به گونه اي كه بيماري ايجاد شده توسط اين ويروس، در صورت عدم درمان ميزان كشندگي جهان به شمار مي رود ، به گونه اي كه بيماري ايجاد شده توسط اين ويروس، در صورت عدم درمان ميزان كشندگي 

    .. درصد را خواهد داشت درصد را خواهد داشت100100موردي نزديك به موردي نزديك به 
با وجود اينكه استفاده از سرنگ مشترك در ميان معتادان تزريقي و يا استفاده از فراورده هاي خوني ناسالم عمده با وجود اينكه استفاده از سرنگ مشترك در ميان معتادان تزريقي و يا استفاده از فراورده هاي خوني ناسالم عمده 

ن داليل انتقال ايدز هستند،  اما به گفته برخي از كارشناسان و مسووالن در سالهاي اخير وجود روابط جنسي با ن داليل انتقال ايدز هستند،  اما به گفته برخي از كارشناسان و مسووالن در سالهاي اخير وجود روابط جنسي با تريتري
..سرعت  زياد ،  زنگ خطري است كه احتمال تغيير الگوي ايدز در كشور را هشدار مي دهدسرعت  زياد ،  زنگ خطري است كه احتمال تغيير الگوي ايدز در كشور را هشدار مي دهد     
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ز سوي سازمان ملل متحد اعالم ز سوي سازمان ملل متحد اعالم چندي پيش همزمان با روز جهاني ايدز ، آخرين آمار مربوط به رشد ايدز در دنيا اچندي پيش همزمان با روز جهاني ايدز ، آخرين آمار مربوط به رشد ايدز در دنيا ا
 ميليون نفر از مردم دنيا به بيماري ايدز داشت ، در حالي كه اين تعداد در سال گذشته  ميليون نفر از مردم دنيا به بيماري ايدز داشت ، در حالي كه اين تعداد در سال گذشته 4242شد كه خبر از ابتالي حدود شد كه خبر از ابتالي حدود 

.. ميليون نفر اعالم شده بود ميليون نفر اعالم شده بود3636     

افتاده بنابر اين گزارش رشد ايدز در سال گذشته بيشتر در شرق آسيا به خصوص در چين ، اندونزي و ويتنام بنابر اين گزارش رشد ايدز در سال گذشته بيشتر در شرق آسيا به خصوص در چين ، اندونزي و ويتنام  افتاده اتفاق  اتفاق 
.. درصد افزايش نشان داده است درصد افزايش نشان داده است5656 حدود  حدود 20022002است كه تعداد زنان مبتال به ايدز مثبت در شرق آسيا از سال است كه تعداد زنان مبتال به ايدز مثبت در شرق آسيا از سال      

  
  

  ه استه استتصميمات غيرعلمي ونگرش هاي منفي باعث رشد سريع بيماري ايدزدركشورشدتصميمات غيرعلمي ونگرش هاي منفي باعث رشد سريع بيماري ايدزدركشورشد

 اين آمارها افزوده مي شود اما  اين آمارها افزوده مي شود اما  مورد به مورد به400400 تا  تا 300300 به طور معمول هر سه ماه معموال  به طور معمول هر سه ماه معموال شورشوربر اساس آمارهاي رسمي كبر اساس آمارهاي رسمي ك
حدود  حدود اين بار پس از گذشت سه ماه  مورد ديگر به آمار قبلي اضافه مورد ديگر به آمار قبلي اضافه   دو هزاردو هزاربيش ازبيش از برابر ميزان معمولي يعني  برابر ميزان معمولي يعني ششششاين بار پس از گذشت سه ماه 

  ..ه است ه است شدشد
نگرش هاي منفي، نگرش هاي منفي، : : عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويدعضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد

ضررهاي زياد ناشي از بيماري ايدز عملكردها و تصعملكردها و تص ضررهاي زياد ناشي از بيماري ايدز ميمات غير علمي، غير منطقي و نا آگاهانه سبب شد جامعه دچار  ميمات غير علمي، غير منطقي و نا آگاهانه سبب شد جامعه دچار 
  ..ه استه است، چرا كه هشدارهاي كارشناسان در خصوص اين بيماري جدي گرفته نشد، چرا كه هشدارهاي كارشناسان در خصوص اين بيماري جدي گرفته نشد و خواهد شد و خواهد شدشودشود

به فعاليت هاي به فعاليت هاي تفاوت ايران با كشورهاي موفق در زمينه پيشگيري از بيماري ايدز تفاوت ايران با كشورهاي موفق در زمينه پيشگيري از بيماري ايدز : : دكتر مينو محرز مي افزايددكتر مينو محرز مي افزايد
آموزشي در مورد اين بيماري باز مي گردد، به گونه اي كه تنها موردي كه در كشور ما انجام نشده، آموزش هاي آموزشي در مورد اين بيماري باز مي گردد، به گونه اي كه تنها موردي كه در كشور ما انجام نشده، آموزش هاي 

  ..دائمي استدائمي است

با وجود اينكه اين آموزش ها بايد به صورت دائم از طريق رسانه ها بويژه راديو و تلويزيون به با وجود اينكه اين آموزش ها بايد به صورت دائم از طريق رسانه ها بويژه راديو و تلويزيون به : : وي ادامه مي دهدوي ادامه مي دهد
 پيش به هيچ وجه برنامه آموزشي در اين خصوص وجود نداشت و پس از آن هم در  پيش به هيچ وجه برنامه آموزشي در اين خصوص وجود نداشت و پس از آن هم در مردم ارائه شود اما تا چنديمردم ارائه شود اما تا چندي

ز   ساعات نيمه شب كه بيننده ها بسيار كم بود نشان داده مي شدساعات نيمه شب كه بيننده ها بسيار كم بود نشان داده مي شد ز و هم اكنون هم اين برنامه ها به تازگي در برخي ا و هم اكنون هم اين برنامه ها به تازگي در برخي ا
..سريال ها نشان داده مي شودسريال ها نشان داده مي شود     

ر كشورهاي موفق دنيا در زمينه پيشگيري از افزايش ر كشورهاي موفق دنيا در زمينه پيشگيري از افزايش دد: : عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز اظهار مي داردعضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز اظهار مي دارد
مه هاي آموزشي در تمامي رسانه ها بويژه رسانه هاي تصويري به صورت دائم نمايش داده مي  ايدز، برنا مه هاي آموزشي در تمامي رسانه ها بويژه رسانه هاي تصويري به صورت دائم نمايش داده مي مبتاليان به  ايدز، برنا مبتاليان به 
شود، به طوري كه  پيش از پخش برنامه هاي پربيننده، آگاهي در مورد پيشگيري از بيماري ايدز به شيوه پخش شود، به طوري كه  پيش از پخش برنامه هاي پربيننده، آگاهي در مورد پيشگيري از بيماري ايدز به شيوه پخش 

 آموزشي به صورت مستمر براي مردم ارائه مي شود و به اين ترتيب به صورت دايمي اين مشكل و وجود  آموزشي به صورت مستمر براي مردم ارائه مي شود و به اين ترتيب به صورت دايمي اين مشكل و وجود تيزرهايتيزرهاي
  ..خطر بيماري را بيان مي كنندخطر بيماري را بيان مي كنند

وي با بيان اينكه پيش از اعالم افزايش آمار مبتاليان، به علت عدم آموزش هاي مستمر، وضعيت موجود براي وي با بيان اينكه پيش از اعالم افزايش آمار مبتاليان، به علت عدم آموزش هاي مستمر، وضعيت موجود براي 
مي كردند، قابل پيش بيني و روشن بود، تصريح مي كندمتخصصان و كارشناساني كه در اين زمينه فعالمتخصصان و كارشناساني كه در اين زمينه فعال مي كردند، قابل پيش بيني و روشن بود، تصريح مي كنديت  متاسفانه متاسفانه : : يت 

ميزان  سازمان هاي مرتبط ديگر در خصوص پيشگيري از اين بيماري بويژه سازمانهايي كه به نوعي در اين زمينه به ميزان سازمان هاي مرتبط ديگر در خصوص پيشگيري از اين بيماري بويژه سازمانهايي كه به نوعي در اين زمينه به 
ه اين ه اين بيشتري موثر بودند، همكاري خوبي نداشتند و علت عدم اين همكاري هم ناشي از نگرش منفي آنها نسبت ببيشتري موثر بودند، همكاري خوبي نداشتند و علت عدم اين همكاري هم ناشي از نگرش منفي آنها نسبت ب

  ..بيماري و نيز عدم آگاهي آنان بودبيماري و نيز عدم آگاهي آنان بود
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اظهار مي دارد اظهار مي دارداين فوق تخصص بيماري هاي عفوني  بزرگترين مشكل كشور نسبت ديگر كشورهاي موفق در زمينه بزرگترين مشكل كشور نسبت ديگر كشورهاي موفق در زمينه : : اين فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
پيشگيري از بيماري ايدز به كمبود آموزش مربوط مي شود، چرا كه كشور حتي در برخي از موارد نظير كاهش پيشگيري از بيماري ايدز به كمبود آموزش مربوط مي شود، چرا كه كشور حتي در برخي از موارد نظير كاهش 

ي از ديگر كشورهاي ديگر موفق تر بود اما در خصوص آموزش كه مي توانست ي از ديگر كشورهاي ديگر موفق تر بود اما در خصوص آموزش كه مي توانست آسيب در ميان معتادان تزريقآسيب در ميان معتادان تزريق
..براحتي صورت گيرد بسيار كوتاهي شد چون اگر از هم اكنون هم انجام شود، كمي دير استبراحتي صورت گيرد بسيار كوتاهي شد چون اگر از هم اكنون هم انجام شود، كمي دير است     

موفق باشيم اما در كنار آن آموزش را به كار نبريم، هيچ تاثيري : : وي ادامه مي دهدوي ادامه مي دهد موفق باشيم اما در كنار آن آموزش را به كار نبريم، هيچ تاثيري حتي اگر بتوانيم در زمينه كنترل  حتي اگر بتوانيم در زمينه كنترل 
ر كاهش تعداد مبتاليان نخواهد داشت متاسفانه آموزش در مدارس فقط نزديك به دو سال است كه در سيستم ر كاهش تعداد مبتاليان نخواهد داشت متاسفانه آموزش در مدارس فقط نزديك به دو سال است كه در سيستم دد

صورت مي گرفت اما نگرش  صورت مي گرفت اما نگرش آموزش و پرورش انجام مي شود در حالي كه بايد از چندين سال پيش اين آموزش ها  آموزش و پرورش انجام مي شود در حالي كه بايد از چندين سال پيش اين آموزش ها 
  .. بسيار سريع در جامعه رشد پيدا كند بسيار سريع در جامعه رشد پيدا كندمنفي برخي از افراد مبني بر عدم آموزش به كودكان سبب شد كه اين بيماريمنفي برخي از افراد مبني بر عدم آموزش به كودكان سبب شد كه اين بيماري

  منظوراز آموزش هاي جنسي چيست؟منظوراز آموزش هاي جنسي چيست؟

آموزش هاي جنسي براي جوانان، روندي ازفراگيري و تحصيل مجموعه اي ازاطالعات و دانش است كه براي شكل آموزش هاي جنسي براي جوانان، روندي ازفراگيري و تحصيل مجموعه اي ازاطالعات و دانش است كه براي شكل 
ت ت همچنين آنان را از ازهويهمچنين آنان را از ازهوي. . دادن به طرز برخورد و روش رفتاري و باورهايشان درباره موضوع روابط جنسي استدادن به طرز برخورد و روش رفتاري و باورهايشان درباره موضوع روابط جنسي است

چيست وچه روابطي براي آنان   جنسيشان آگاه خواهد كرد و به آنها آموزش خواهد داد كه روابط جنسيجنسيشان آگاه خواهد كرد و به آنها آموزش خواهد داد كه روابط جنسي چيست وچه روابطي براي آنان صحيح  صحيح 
  ..نادرست استنادرست است

 درباره انتخاب نوع  درباره انتخاب نوع ،،اين آموزش ها همچنين توانايي و تجربه جوانان را پرورش خواهد داد كه آنها با آگاهياين آموزش ها همچنين توانايي و تجربه جوانان را پرورش خواهد داد كه آنها با آگاهي
.. كنش هاي رفتاريشان داشته باشند كنش هاي رفتاريشان داشته باشندرفتارشان فكر كنند و احساس مطمئن و شايسته اي دربارهرفتارشان فكر كنند و احساس مطمئن و شايسته اي درباره ضمناً بايستي قبول ضمناً بايستي قبول   

هاي پيش وجود دارد تا آنها  مكان بيشتري نسبت به سال  هاي پيش وجود دارد تا آنها كنيم كه براي جوانان در شرايط امروزه اجتماعي و جهاني ا مكان بيشتري نسبت به سال  كنيم كه براي جوانان در شرايط امروزه اجتماعي و جهاني ا
  اين آموزه ها سالحي خواهند بود تا آنها خود را در برابر سوء استفاده هاياين آموزه ها سالحي خواهند بود تا آنها خود را در برابر سوء استفاده هاي. . در جامعه با اين مسايل مواجه شونددر جامعه با اين مسايل مواجه شوند

HH  جنسي، بردگي جنسي، بارداريهاي ناخواسته و آلودگي بهجنسي، بردگي جنسي، بارداريهاي ناخواسته و آلودگي به IIVV  حفاظت كنندحفاظت كنند..     
  

  هدف از آموزش هاي جنسي چيست؟هدف از آموزش هاي جنسي چيست؟

هدفي كه آموزش هاي جنسي دنبال مي كند، كاهش دادن دو مشكل و نتيجه منفي است كه فعاليت هاي جنسي افراد هدفي كه آموزش هاي جنسي دنبال مي كند، كاهش دادن دو مشكل و نتيجه منفي است كه فعاليت هاي جنسي افراد 
جنسي متوجه طرفين است را نيز بايد همراه در جنسي متوجه طرفين است را نيز بايد همراه در البته گناه كبيره اي كه در بي بند وباري البته گناه كبيره اي كه در بي بند وباري  (  ( ممكن است به بار آوردممكن است به بار آورد

تنش مي كند و ديگري آلودگي هايي ))نظر داشت نظر داشت  زندگي افراد را دچار  رنامه كه  تنش مي كند و ديگري آلودگي هايي  اولي بارداري ناخواسته و خارج ازب زندگي افراد را دچار  رنامه كه   اولي بارداري ناخواسته و خارج ازب
رسيدن به اين رسيدن به اين . . و به بيماري هاي مقاربتي منجر مي شودو به بيماري هاي مقاربتي منجر مي شود  است كه در نتيجه تماس جنسي ممكن است بوجود آمدهاست كه در نتيجه تماس جنسي ممكن است بوجود آمده

ن كيفت زندگي زناشويي و روابط بين انسان ها كمك مي كند و در نتيجه جامعه را سالم تر و شاداب ن كيفت زندگي زناشويي و روابط بين انسان ها كمك مي كند و در نتيجه جامعه را سالم تر و شاداب هدف به باال بردهدف به باال برد
ا ..تر مي سازدتر مي سازد ا اين آموزه ها همچنين در جوانان اين شايستگي را پرورش خواهد داد تا آنها در زندگي پس از مواجه ب اين آموزه ها همچنين در جوانان اين شايستگي را پرورش خواهد داد تا آنها در زندگي پس از مواجه ب

  ..مسايل گوناگون و ناخواسته، انتخابي درست و تصميمي شايسته بگيرندمسايل گوناگون و ناخواسته، انتخابي درست و تصميمي شايسته بگيرند
  



 اين کتاب را به کسانی که دوستشان داريد هديه دهيد                                                                             

 

دامه کار ما   بدون حمايت شما ممکن نيستاين کتاب رايگان است اما ا

23 

  
  

با دادن آموزش هاي با دادن آموزش هاي . . شما والدين و آموزگاران تنها مراجع با صالحيت در ارايه اين آموزش ها به جوانان هستيدشما والدين و آموزگاران تنها مراجع با صالحيت در ارايه اين آموزش ها به جوانان هستيد
 و نه اينكه با تابو كردن اين  و نه اينكه با تابو كردن اين صحيح جنسي به جوانان از سوي خود مي توانيد رسيدن به اين دو هدف را ممكن كنيدصحيح جنسي به جوانان از سوي خود مي توانيد رسيدن به اين دو هدف را ممكن كنيد

  ..مسايل امكان آموزش را از آنان بگيريدمسايل امكان آموزش را از آنان بگيريد

    

  رايش هاي رفتاري و باورهاي نوجوانانرايش هاي رفتاري و باورهاي نوجوانانشكل دادن گشكل دادن گ

جوانان در معرض طيف وسيعي از رفتارها و عقايد مربوط به رفتارهاي جنسي قرار مي گيرند كه گاهي اين عقايد و جوانان در معرض طيف وسيعي از رفتارها و عقايد مربوط به رفتارهاي جنسي قرار مي گيرند كه گاهي اين عقايد و 
هداشتي بر روي خطرات ناشي از رفتارهاي جنسي . . رفتارها در تناقض با يكديگر هستندرفتارها در تناقض با يكديگر هستند هداشتي بر روي خطرات ناشي از رفتارهاي جنسي به طور مثال بعضي پيامهاي ب به طور مثال بعضي پيامهاي ب

براي براي ( ( د د وي ديگر رسانه ها،  رابطه جنسي را نشانه اي از بلوغ و پختگي و جذابيت معرفي مي كننوي ديگر رسانه ها،  رابطه جنسي را نشانه اي از بلوغ و پختگي و جذابيت معرفي مي كننتاكيد دارند و از ستاكيد دارند و از س
    ))مثال پخش انواع اقسام فيلمهاي ماهواره اي و تبليغات تلويزيوني  و نيز  استفاده  بدون نظارت  نوجوانان از اينترنت مثال پخش انواع اقسام فيلمهاي ماهواره اي و تبليغات تلويزيوني  و نيز  استفاده  بدون نظارت  نوجوانان از اينترنت 

هي ديدگاه ها و عقايد محكمي در مورد هي ديدگاه ها و عقايد محكمي در مورد به علت حساسيت مسايل جنسي، ممكن است كه جوانان و مربيان گابه علت حساسيت مسايل جنسي، ممكن است كه جوانان و مربيان گا
..رفتارهاي صحيح جنسي و چهارچوب هاي اخالقي مرتبط با آن داشته باشند كه كامال با هم در تضاد باشندرفتارهاي صحيح جنسي و چهارچوب هاي اخالقي مرتبط با آن داشته باشند كه كامال با هم در تضاد باشند     

اخالقي مرتبط با مسايل جنسي عالقه زيادي نشان مي دهند و دوست دارند تا اخالقي مرتبط با مسايل جنسي عالقه زيادي نشان مي دهند و دوست دارند تا --جوانان به چهارچوب هاي فرهنگيجوانان به چهارچوب هاي فرهنگي
ايلي مثل سقط جنين، روابط جنسي قبل از ازدواج و همجنسگرايي و پيشگيري از ايلي مثل سقط جنين، روابط جنسي قبل از ازدواج و همجنسگرايي و پيشگيري از فرصتي پيش بيايد تا در مورد مسفرصتي پيش بيايد تا در مورد مس

..بارداري صحبت كنندبارداري صحبت كنند     
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  ديگه بسه روאبط جنسي خارج אز چهارچوب אزدوאج و همسر قانوني ممنوع ديگه بسه روאبط جنسي خارج אز چهارچوب אزدوאج و همسر قانوني ممنوع 

  
  

اً اً بايد توجه داشت اگر روشي صحيح براي صحبت درباره اين مسايل داشته باشيم بحث در مورد اين موضوعات، لزومبايد توجه داشت اگر روشي صحيح براي صحبت درباره اين مسايل داشته باشيم بحث در مورد اين موضوعات، لزوم
ا . . به معني قبول و يا نفي كردن اين ديدگاه ها نخواهد بودبه معني قبول و يا نفي كردن اين ديدگاه ها نخواهد بود ا بايستي ياد بگيريم كه هنگام بحث درباره مسايل فرهنگي ي بايستي ياد بگيريم كه هنگام بحث درباره مسايل فرهنگي ي

..يا موافق باشيميا موافق باشيم   مذهبي مي توانيم با ديدگاه مطرح شده، مخالف مذهبي مي توانيم با ديدگاه مطرح شده، مخالف--اخالقياخالقي     

و ارتباط آن با بيان و ارتباط آن با بيان آموزش صحيح مسايل جنسي، اين فرصت را به جوانان مي دهد تا درباره داليل روابط جنسي آموزش صحيح مسايل جنسي، اين فرصت را به جوانان مي دهد تا درباره داليل روابط جنسي 
..احساسات فكر كنند و به اين ترتيب به خود و ديگران و عقايد و احساسات و تصميمات هر شخص احترام بگذارنداحساسات فكر كنند و به اين ترتيب به خود و ديگران و عقايد و احساسات و تصميمات هر شخص احترام بگذارند     

ره تفاوتهاي مرد و زن، و تفاوتهاي نژادي و نحوه تاثير آن بر مسايل جنسي داده  ره تفاوتهاي مرد و زن، و تفاوتهاي نژادي و نحوه تاثير آن بر مسايل جنسي داده بايستي به جوانان فرصت تفكر دربا بايستي به جوانان فرصت تفكر دربا
..ابطه سالم چگونه مي تواند باشدابطه سالم چگونه مي تواند باشدشود تا بتوانند درك كنند كه يك رشود تا بتوانند درك كنند كه يك ر نكته مهم ديگر در آموزش مسايل جنسي، تفهيم نكته مهم ديگر در آموزش مسايل جنسي، تفهيم   

    ..و سواستفاده هاي جنسي بر روابط اشخاص با يكديگر مي باشدو سواستفاده هاي جنسي بر روابط اشخاص با يكديگر مي باشد) ) در روابط جنسيدر روابط جنسي((تاثير منفي خشونت تاثير منفي خشونت 

  

  افزايش زنان مبتال به ايدزافزايش زنان مبتال به ايدز

 مي رسد، آمار زنان مبتال به بيماري ايدز  مي رسد، آمار زنان مبتال به بيماري ايدز آنچه با مشاهده آمار و درصدهاي تفكيك شده مبتاليان به ايدز، مهم به نظرآنچه با مشاهده آمار و درصدهاي تفكيك شده مبتاليان به ايدز، مهم به نظر
بوده كه متاسفانه به تدريج رو به افزايش است و به گفته برخي از مسووالن و كارشناسان آمار ايدز در ميان زنان و بوده كه متاسفانه به تدريج رو به افزايش است و به گفته برخي از مسووالن و كارشناسان آمار ايدز در ميان زنان و 
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 در درنيا مطرح شده  در درنيا مطرح شده ""حفاظت از زنان و دختران در برابر ايدز حفاظت از زنان و دختران در برابر ايدز ""دختران دنيا افزايش يافته و به همين علت شعار دختران دنيا افزايش يافته و به همين علت شعار 
شتري در معرض ابتال به اين ويروس قرار دارنداست چرا است چرا  شتري در معرض ابتال به اين ويروس قرار دارندكه اين افراد به داليل مختلف به ميزان بي   ..كه اين افراد به داليل مختلف به ميزان بي

خطر رشد و شيوع ينده اي داشته است، بنابراين كشور در سال هاي اخير با  خطر رشد و شيوعاز آنجا كه مصرف مواد مخدر رشد فزا ينده اي داشته است، بنابراين كشور در سال هاي اخير با    از آنجا كه مصرف مواد مخدر رشد فزا

HH IIVVينكه اغلب افراد مبتال به اين ويروس مرد هستند ينكه اغلب افراد مبتال به اين ويروس مرد هستندروبرو بوده است و با وجود ا اين ويروس به راحتي توسط روبرو بوده است و با وجود ا اين ويروس به راحتي توسط  اما   اما 
..آنها به همسرانشان و يا افرادي كه با آنها ارتباط جنسي دارند منتقل مي شودآنها به همسرانشان و يا افرادي كه با آنها ارتباط جنسي دارند منتقل مي شود     

  

     رفتارهاي پرخطر را افزايش داده است رفتارهاي پرخطر را افزايش داده است و مشكالت اقتصادي و مشكالت اقتصاديباالرفتن سن ازدواجباالرفتن سن ازدواج

ره مي گويد گويددكتر محرز در اين با ره مي  مي ك: : دكتر محرز در اين با پيدا  مي كايمن بودن خون زنان فقط در گذشته مصداق  پيدا  خون زنان فقط در گذشته مصداق  و اگر كسي هم اكنون و اگر كسي هم اكنون   ردردايمن بودن 
آن را قبول داشته باشد، فرد خوشبيني است چرا كه تمامي همسران معتادان مبتال به ايدز كه هم اكنون در حال آن را قبول داشته باشد، فرد خوشبيني است چرا كه تمامي همسران معتادان مبتال به ايدز كه هم اكنون در حال 

  9595آزمايش هستند، تعدادي از آنها مبتال به ايدز هستند بنابراين سالم بودن خون زنها به زماني باز مي گردد كه آزمايش هستند، تعدادي از آنها مبتال به ايدز هستند بنابراين سالم بودن خون زنها به زماني باز مي گردد كه 
رصد از زنان مبتال به ايدز هستند اما هم اكنون زنان نيز بسرعت در حال ابتال به رصد از زنان مبتال به ايدز هستند اما هم اكنون زنان نيز بسرعت در حال ابتال به  د د55درصد مرد مبتال به ايدز و تنها درصد مرد مبتال به ايدز و تنها 

  ..اين بيماري هستند كه بايد از گسترش آن در جامعه جلوگيري  شوداين بيماري هستند كه بايد از گسترش آن در جامعه جلوگيري  شود

ينكه يكي از علت هاي افزايش آمار مبتاليان به ايدز در ميان زنان، همسران آلوده آنها به ايدز كه اغلب  ينكه يكي از علت هاي افزايش آمار مبتاليان به ايدز در ميان زنان، همسران آلوده آنها به ايدز كه اغلب وي با بيان ا وي با بيان ا
به هرحال تماس هاي جنسي نامطمئن وجود دارد به هرحال تماس هاي جنسي نامطمئن وجود دارد : :  تزريقي هستند مر بوط مي شود، اظهار مي دارد تزريقي هستند مر بوط مي شود، اظهار مي دارددچار اعتياددچار اعتياد

ختلف نرخ طالق در كشور بيشتر ختلف نرخ طالق در كشور بيشتر ممهمچنين سن ازدواج در كشور افزايش و نرخ ازدواج كاهش يافته و نيز به علل همچنين سن ازدواج در كشور افزايش و نرخ ازدواج كاهش يافته و نيز به علل 
خارج از حيطه ازدواج خارج از حيطه ازدواج شده است بنابراين وجوداين مسائل و مشكالت اجتماعي سبب مي شود تماس هاي جنسي شده است بنابراين وجوداين مسائل و مشكالت اجتماعي سبب مي شود تماس هاي جنسي 

..بيشتر باشد و وجود افراد پرخطر در كشور نيز تماس هاي جنسي نامطمئن را افزايش داده استبيشتر باشد و وجود افراد پرخطر در كشور نيز تماس هاي جنسي نامطمئن را افزايش داده است     
. .  پيش بيني كرده اند پيش بيني كرده اند20102010ازمان هاي اطالعاتي آمريكا طي گزارش تحليلي وضعيت شيوع بيماري ايدز را در سال ازمان هاي اطالعاتي آمريكا طي گزارش تحليلي وضعيت شيوع بيماري ايدز را در سال سس

  ::زير است زير است   به قرار   به قرار 20102010طبق اين پيش بيني مناطق آلوده در سال  طبق اين پيش بيني مناطق آلوده در سال  
  
  

  .. خواهد بود خواهد بود20022002 برابر  شمار بيماران در سال  برابر  شمار بيماران در سال 77 ميليون نفر  كه  ميليون نفر  كه 88 تا  تا 55وسيه  وسيه  رر
  .. خواهد بود خواهد بود20022002 برابر شمار بيماران در سال  برابر شمار بيماران در سال 1212 ميليون نفر كه  ميليون نفر كه 1515 تا  تا 1010ين ين چچ
  .. خواهد بود خواهد بود20022002 برابر بيماران در سال  برابر بيماران در سال 55 ميليون نفر كه تقريباً  ميليون نفر كه تقريباً 2525 تا  تا 2020ند ند هه
  ..  خواهد بود  خواهد بود20022002  برابر  بيماران  در  سال    برابر  بيماران  در  سال  22ن نفر  كه  ن نفر  كه   ميليو ميليو1010 تا  تا 77تيوپي  تيوپي  اا
  .. خواهد بود خواهد بود20022002 برابر بيماران در  سال  برابر بيماران در  سال 1212 ميليون  نفر كه  ميليون  نفر كه 1515 تا  تا 1010يجريه  يجريه  نن
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  فقر ، אيدز ، آفريقافقر ، אيدز ، آفريقا

  
دك دك  سال آينده هند بيشترين ميزان مبتاليان را خواهد داشت و اين به دليل آگاهي ان سال آينده هند بيشترين ميزان مبتاليان را خواهد داشت و اين به دليل آگاهي ان77نانكه مالحظه مي كنيد در نانكه مالحظه مي كنيد در چچ

ر  ر مردم و فقر فزاينده در اين كشور است  ودر همين زمان كشور ما در محاصره دومركز عمده شيوع بيماري ايدز قرا مردم و فقر فزاينده در اين كشور است  ودر همين زمان كشور ما در محاصره دومركز عمده شيوع بيماري ايدز قرا
  !!خواهد داشت ، روسيه و هند ، كه البته بايد ديد خود ما در آن زمان در چه وضعي خواهيم بودخواهد داشت ، روسيه و هند ، كه البته بايد ديد خود ما در آن زمان در چه وضعي خواهيم بود

نبايد او را نبايد او را . . نبايد از او گريختنبايد از او گريخت. .  رفتار كرد رفتار كردبا او بايد همچون فردي نيازمند كمكبا او بايد همچون فردي نيازمند كمك. . رد مبتال به ايدز يك بيمار استرد مبتال به ايدز يك بيمار استفف
بايد با حفظ ايمني به كمك او شتافت تا رنج بيماري مهلكي كه هيچ راه درماني براي آن شناخته نشده بايد با حفظ ايمني به كمك او شتافت تا رنج بيماري مهلكي كه هيچ راه درماني براي آن شناخته نشده . . متهم كردمتهم كرد

و بر و بر . . است، كاهش يابد تا اگر زخم هاي جسمش را درماني نيست، زخم هاي روحش با توجه و مهرباني التيام يابداست، كاهش يابد تا اگر زخم هاي جسمش را درماني نيست، زخم هاي روحش با توجه و مهرباني التيام يابد
راههاي مقابله با آن را در مدارس راههاي مقابله با آن را در مدارس . .  كه اين بيماري را با توجه به بافت جوان جامعه جدي بگيرند كه اين بيماري را با توجه به بافت جوان جامعه جدي بگيرندمسئوالن استمسئوالن است

آموزش دهند و همه يك تن در برابر هجوم اين بيماري درايستند با استحكام مباني اخالقي، با كنترل معتادين ، با آموزش دهند و همه يك تن در برابر هجوم اين بيماري درايستند با استحكام مباني اخالقي، با كنترل معتادين ، با 
خون و فرآورده هاي خوني وارداتي  خون و فرآورده هاي خوني وارداتي آگاهي بخشي به مردم و با كنترل  ..به اميد جهاني بدون ايدزبه اميد جهاني بدون ايدز. . آگاهي بخشي به مردم و با كنترل      
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        وبان قرمز چطور به نشان ايدز تبديل شد؟وبان قرمز چطور به نشان ايدز تبديل شد؟رر
  ""رماني كه استفاده ازروبان قرمز را باب كرد آرمان آگاهي يافتن و آگاهي دادن به عموم درباره بيماري ايدز بودرماني كه استفاده ازروبان قرمز را باب كرد آرمان آگاهي يافتن و آگاهي دادن به عموم درباره بيماري ايدز بودآآ""
ز جان خود را از دست داده ز جان خود را از دست داده   گروهي از هنرمندان ، كه بسياري از دوستان آنها بر اثر ابتالء به ايد  گروهي از هنرمندان ، كه بسياري از دوستان آنها بر اثر ابتالء به ايد19911991ر سالر سالدد

TT))  بودند، با تأسيس گروه ايدز تجسميبودند، با تأسيس گروه ايدز تجسمي HHEE  VVIISSUUAA LL  AAIIDD SS  AARRTT IISSTT SS  CCAAUU CCUU SS))  ر شهر نيويورك ر شهر نيويورك دد
اولين بار آنان بودند كه روبان قرمز اولين بار آنان بودند كه روبان قرمز . . تصميم گرفتند با به خدمت گرفتن هنر، به نبرد با اين بيماري مرگبار بپردازندتصميم گرفتند با به خدمت گرفتن هنر، به نبرد با اين بيماري مرگبار بپردازند

انتخاب كردند انتخاب كردندرا به عنوان نشان گروه خود  تريك  اوكانل ، بنيانگذار گروه ايدز تجسمي ، هنوز هم روي تك تك تريك  اوكانل ، بنيانگذار گروه ايدز تجسمي ، هنوز هم روي تك تك پاپا. . را به عنوان نشان گروه خود 
  ..لباس هاي خود يك روبان قرمز دارد؛ و البته خود او هم به ايدز مبتالستلباس هاي خود يك روبان قرمز دارد؛ و البته خود او هم به ايدز مبتالست
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رفقاي زيادي داشتم كه وقتي بيمار شدند، خيلي جوان رفقاي زيادي داشتم كه وقتي بيمار شدند، خيلي جوان . . من از ايدز نمي ميرم ، من با ايدز زندگي مي كنممن از ايدز نمي ميرم ، من با ايدز زندگي مي كنم: : و مي گويدو مي گويداا
  ..ر جواني از دنيا رفتند و من زندگي خود را براي آنها صرف مي كنمر جواني از دنيا رفتند و من زندگي خود را براي آنها صرف مي كنمآنها همه دآنها همه د. . بودندبودند

. . ا پاتريك در حالي كه روي كاناپه اي در منزلش، واقع در منطقه شمالي شهر نيويورك نشسته است، گفتگو مي كنم ا پاتريك در حالي كه روي كاناپه اي در منزلش، واقع در منطقه شمالي شهر نيويورك نشسته است، گفتگو مي كنم بب
  ..چهره او از بيماري تكيده شده ، اما هنوز در وجودش  سرزندگي  مشهود  استچهره او از بيماري تكيده شده ، اما هنوز در وجودش  سرزندگي  مشهود  است

او كه يك عكاس است در سال او كه يك عكاس است در سال . .   نفره ايدز تجسمي، نشسته است  نفره ايدز تجسمي، نشسته است1515از اعضاي گروه  از اعضاي گروه  ر كنار او الن فريم، ر كنار او الن فريم، دد
ر 19911991 ر مانند ديگر اعضاي اين گروه يك هدف را دنبال مي كرد و آن هم يافتن وسيله اي بود كه بتواند مردم را وادا مانند ديگر اعضاي اين گروه يك هدف را دنبال مي كرد و آن هم يافتن وسيله اي بود كه بتواند مردم را وادا

  ..به انديشيدن درباره ايدز كندبه انديشيدن درباره ايدز كند
  

  
  ..خدمات אرزندה אی אنجام ميدهندخدمات אرزندה אی אنجام ميدهندبعضي אز אفرאد مشهور برאی آگاה كردנ مردم אز אيدز بعضي אز אفرאد مشهور برאی آگاה كردנ مردم אز אيدز 

  
درست مثل اين بود كه ايدز يك شبه كل درست مثل اين بود كه ايدز يك شبه كل . . ما بايد از هنرمان استفاده مي كرديمما بايد از هنرمان استفاده مي كرديم. . چاره ديگري نداشتيمچاره ديگري نداشتيم: : لن مي گويد لن مي گويد اا

ناگهان چشم باز كرديم و ديديم خيلي از همكاران و دوستان ما دارند با مرگ ناگهان چشم باز كرديم و ديديم خيلي از همكاران و دوستان ما دارند با مرگ . . جامعه هنري نيويورك را مي بلعدجامعه هنري نيويورك را مي بلعد
    ..نندننددست و پنجه نرم مي كدست و پنجه نرم مي ك

ابتكار استفاده از روبان موقعي به فكر ما رسيد كه ديديم چطور پس از پايان جنگ خليج فارس ابتكار استفاده از روبان موقعي به فكر ما رسيد كه ديديم چطور پس از پايان جنگ خليج فارس :  :  و ادامه مي دهد و ادامه مي دهد اا
اما سؤال اما سؤال . . آمريكايي ها حتي در شهرهاي كوچك آمريكا، براي حمايت از سربازان، از روبان هاي زرد استفاده كردندآمريكايي ها حتي در شهرهاي كوچك آمريكا، براي حمايت از سربازان، از روبان هاي زرد استفاده كردند

  عد با آن چه بايد كرد؟عد با آن چه بايد كرد؟بب  سب است وسب است وبعدي اين بود كه چه رنگي براي روبان ايدز منابعدي اين بود كه چه رنگي براي روبان ايدز منا
..ن زمان بود كه بحث ميان گروه در گرفت و سرانجام آنها در مورد رنگ قرمز به توافق رسيدندن زمان بود كه بحث ميان گروه در گرفت و سرانجام آنها در مورد رنگ قرمز به توافق رسيدندآآ     
بعد يكي يكي آنها را كنار گذاشتيم و باالخره رنگ بعد يكي يكي آنها را كنار گذاشتيم و باالخره رنگ . . ما با رنگ هاي ديگر شروع كرديمما با رنگ هاي ديگر شروع كرديم: : لن در اين باره مي گويدلن در اين باره مي گويداا

به او به او ..كه جلب توجه مي كند و همچنين حسي پر شور را القا مي كندكه جلب توجه مي كند و همچنين حسي پر شور را القا مي كندقرمز را انتخاب كرديم چون رنگي است قرمز را انتخاب كرديم چون رنگي است 
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و همين طور رنگ و همين طور رنگ : : يادآوري مي كنم كه قرمزهمچنين رنگ خون است و پاتريك با تأييد حرف من اضافه مي كنديادآوري مي كنم كه قرمزهمچنين رنگ خون است و پاتريك با تأييد حرف من اضافه مي كند
گروه هنرمندان ايدز تجسمي، ابتدا برسرشكل پايپون به عنوان نماد ايدز اختالف داشت، اما پس از مدتي گروه هنرمندان ايدز تجسمي، ابتدا برسرشكل پايپون به عنوان نماد ايدز اختالف داشت، اما پس از مدتي . . عشق عشق 

..رحي را پذيرفت كه حاال در سراسر جهان به عنوان سمبل ايدز شناخته مي شودرحي را پذيرفت كه حاال در سراسر جهان به عنوان سمبل ايدز شناخته مي شودطط     
        ن سال ، پاتريك در برادوي ، مركز تئاترآمريكا در نيويورك، آشناياني داشت و مراسم اهداي جوايز تونين سال ، پاتريك در برادوي ، مركز تئاترآمريكا در نيويورك، آشناياني داشت و مراسم اهداي جوايز تونيآآ

((TT OO NNYY  AA WWAARRDD SS))  ده بود به ده بود به گروه، سه هزار روبان قرمزي را كه آماده كرگروه، سه هزار روبان قرمزي را كه آماده كر. . يز قرار بود به زودي برگزارشوديز قرار بود به زودي برگزارشودنن
افتاد هرگز براي آنها تصور نبود . . محل برگزاري مراسم تحويل دادمحل برگزاري مراسم تحويل داد افتاد هرگز براي آنها تصور نبود اما اتفاقي كه  هنگام پخش سراسري اين مراسم هنگام پخش سراسري اين مراسم . . اما اتفاقي كه 

JJاز تلويزيون آمريكا ، جرمي آيرنزاز تلويزيون آمريكا ، جرمي آيرنز EERREEMM YY  IIRROONN SS  نرپيشه سرشناس بريتانيايي، درحالي كه يكي از اين نرپيشه سرشناس بريتانيايي، درحالي كه يكي از اين هه
..روبان ها را برسينه داشت در برابر دوربين ها ظاهر شدروبان ها را برسينه داشت در برابر دوربين ها ظاهر شد     

البته مي دانستيم پروژه خوبي داريم اما فكرش را هم نمي كرديم روزي بتوانيم البته مي دانستيم پروژه خوبي داريم اما فكرش را هم نمي كرديم روزي بتوانيم . . ما حيرت كرديمما حيرت كرديم: : لن مي گويدلن مي گويداا
زنند سر از پا نمي سر از پا نمي . . در مراسم جوايز توني همه آن را به سينه داشتنددر مراسم جوايز توني همه آن را به سينه داشتند. . مردم را راضي كنيم روبان ها را به سينه بزنندمردم را راضي كنيم روبان ها را به سينه ب

ا. . شناختيم شناختيم  اخوابش را هم نمي ديديم ابتكار ما درچنين  به اين ترتيب بود به اين ترتيب بود . . بعاد وسيعي مورد استقبال قرار گرفته باشدبعاد وسيعي مورد استقبال قرار گرفته باشدخوابش را هم نمي ديديم ابتكار ما درچنين 
..كه روبان قرمز به سرعت به نماد زيباي يك بيماري زشت مبدل شدكه روبان قرمز به سرعت به نماد زيباي يك بيماري زشت مبدل شد     

: : پاتريك مي گويد پاتريك مي گويد . . ما گروه ايدز تجسمي نه از روبان قرمز و نه از هيچ روبان ديگري كسب درآمد نكرده استما گروه ايدز تجسمي نه از روبان قرمز و نه از هيچ روبان ديگري كسب درآمد نكرده استاا
اين پديده اين است كه خ خود رواج پيدا كردنكته مهم در باره اين پديده اين است كه خنكته مهم در باره  خود رواج پيدا كردود به  ما آن را براي كسب درآمد درست نكرديم و ما آن را براي كسب درآمد درست نكرديم و . . ود به 

  ..حتي آگاهانه تصميم گرفتيم به اين ايده جنبه تجاري ندهيمحتي آگاهانه تصميم گرفتيم به اين ايده جنبه تجاري ندهيم
دهدپپ دامه مي  مي كند وا دهداتريك لحظه اي تأمل  دامه مي  مي كند وا حاال سياستمداران پليدي را مي بينيم كه انواع : : اتريك لحظه اي تأمل  حاال سياستمداران پليدي را مي بينيم كه انواع خيلي عجيب است كه  خيلي عجيب است كه 

مي زنند و جلوي دوربين ها مي آيندروبان هاي سرخ و سفيد و آبي را به سيروبان هاي سرخ و سفيد و آبي را به سي مي زنند و جلوي دوربين ها مي آيندنه  هيچ نمي دانم اينها چطور باب شده هيچ نمي دانم اينها چطور باب شده . . نه 
  ..استاست
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اند پپ انجام نداده  اند انزده هنرمندي كه روبان قرمز ايدز را آفريدند پس از آن كار مشتركي  انجام نداده  ما در ما در : : الن مي گويدالن مي گويد. . انزده هنرمندي كه روبان قرمز ايدز را آفريدند پس از آن كار مشتركي 

كه فرصتي به دست آمد تا در كه فرصتي به دست آمد تا در اين اين . . مقطعي كوتاه از زمان به هم پيوستيم و پروژه روبان، آخرين كار مشترك ما بودمقطعي كوتاه از زمان به هم پيوستيم و پروژه روبان، آخرين كار مشترك ما بود
    ..الي بودالي بودعع  يك اثر هنري مهم در دوران پست مدرن سهمي داشته باشيم ،يك اثر هنري مهم در دوران پست مدرن سهمي داشته باشيم ،

. . خيلي سخت است كه آدم در مورد چيزي كه از اندوه سرچشمه گرفته افتخار كسب كندخيلي سخت است كه آدم در مورد چيزي كه از اندوه سرچشمه گرفته افتخار كسب كند: : اتريك هم مي گويداتريك هم مي گويدپپ
سال هايي كه آن همه آدم، سال هايي كه آن همه آدم، . . ديدم ديدم كاش مي شد همه اين افتخار را پس مي دادم، ولي اين چند سال شيوع ايدز را نمي كاش مي شد همه اين افتخار را پس مي دادم، ولي اين چند سال شيوع ايدز را نمي 

حاال فقط يك نفر از دوستان دوران بيست سالگي حاال فقط يك نفر از دوستان دوران بيست سالگي . . آدم هاي با استعداد ، در بهترين سال هاي جواني از دست رفتندآدم هاي با استعداد ، در بهترين سال هاي جواني از دست رفتند
  ..من باقي مانده استمن باقي مانده است

  

  حمايت و عدم پيش داوري در مورد مبتاليان به ايدزحمايت و عدم پيش داوري در مورد مبتاليان به ايدز
 نژادهاي مختلف و در هر دو جنس مشاهده مي  نژادهاي مختلف و در هر دو جنس مشاهده مي يماري ايدز در همه كشورهاي جهان، در گروه هاي سني متفاوت،يماري ايدز در همه كشورهاي جهان، در گروه هاي سني متفاوت،بب

  ..ايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي فرهنگي استايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي فرهنگي است. . شودشود
پذيرندبب ايدز بي نهايت آسيب  پذيرنديماران مبتال به  ايدز بي نهايت آسيب  به علت پيش داوري و ترس از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد به علت پيش داوري و ترس از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد . . يماران مبتال به 

مناسب و . . يت عمومي مورد تبعيض قرار مي گيرنديت عمومي مورد تبعيض قرار مي گيرندانتخاب مسكن، شغل، مراقبت هاي بهداشتي و حماانتخاب مسكن، شغل، مراقبت هاي بهداشتي و حما مناسب و رفتارهاي نا رفتارهاي نا
وحشت مرگ، وحشت طرد و تنهايي، وحشت مرگ، وحشت طرد و تنهايي، . . تحقيرآميز، موجب انزواي بيمار گشته، فرصت آموزشي را از وي مي گيردتحقيرآميز، موجب انزواي بيمار گشته، فرصت آموزشي را از وي مي گيرد

وحشت انگ اجتماعي، اخراج كارگران و كارمندان مبتال و بدنامي از طرف دوستان، آشنايان و خانواده، سبب  مي وحشت انگ اجتماعي، اخراج كارگران و كارمندان مبتال و بدنامي از طرف دوستان، آشنايان و خانواده، سبب  مي 
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يي كه گمان مي كنند ممكن است آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جايي كه مقدور است مخفي نگهدارند يي كه گمان مي كنند ممكن است آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جايي كه مقدور است مخفي نگهدارند شود آنهاشود آنها
به همين دليل اين بيماران بايد از خدمات حمايتي از قبيل حمايت به همين دليل اين بيماران بايد از خدمات حمايتي از قبيل حمايت . . كه اين خود موجب گسترش آلودگي مي شودكه اين خود موجب گسترش آلودگي مي شود

  ..قانوني و مالي، مشاوره اي و خدمات بهداشتي درماني برخوردار گردندقانوني و مالي، مشاوره اي و خدمات بهداشتي درماني برخوردار گردند
كه آلودگي در سطح پائين است، هنوز مشكالت اقتصادي و اجتماعي آن، خود را ر ر دد كه آلودگي در سطح پائين است، هنوز مشكالت اقتصادي و اجتماعي آن، خود را بعضي جوامع مانند كشور ايران  بعضي جوامع مانند كشور ايران 

بايد بدانيم اين مشكالت در كنار ماست و ما را تهديد مي كند، بايد بدانيم اين مشكالت در كنار ماست و ما را تهديد مي كند، . . نشان نداده است ولي در آينده قطعا چنين نيستنشان نداده است ولي در آينده قطعا چنين نيست
 جهان است و براساس برآورد سازمان بهداشت  جهان است و براساس برآورد سازمان بهداشت نطقهنطقهمم  زيرا كشور ما در منطقه آسيا واقع است كه پرجمعيت ترينزيرا كشور ما در منطقه آسيا واقع است كه پرجمعيت ترين

جهاني با دارا بودن پايين ترين معيارهاي اقتصادي و انساني، امكان همه گيري آلودگي و بيماري ايدز در قرن بيست جهاني با دارا بودن پايين ترين معيارهاي اقتصادي و انساني، امكان همه گيري آلودگي و بيماري ايدز در قرن بيست 
مند . . و يكم در آن زياد استو يكم در آن زياد است مند بايد توجه داشت كه تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانون بايد توجه داشت كه تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانون

  ..پاي بندي به اصول مقدس زناشويي و ارزش هاي اخالقي  و ديني مذهبي در جامعه استپاي بندي به اصول مقدس زناشويي و ارزش هاي اخالقي  و ديني مذهبي در جامعه استروابط جنسي و روابط جنسي و 
  

  نان بيگناه و كودكان ، قربانيان خاموشنان بيگناه و كودكان ، قربانيان خاموشزز
داشته است% % 4848كل تعداد مبتاليان به كل تعداد مبتاليان به % % 3535تاكنون، آمار زنان بزرگسال مبتال به ايدز از تاكنون، آمار زنان بزرگسال مبتال به ايدز از 19851985ز ز اا داشته استافزايش  همچنين، همچنين، . . افزايش 

  ..را زنان تشكيل مي دهندرا زنان تشكيل مي دهندسال سال 2424تا تا 1515از مبتاليان به ايدز از مبتاليان به ايدز  %  % 6060
ميالدي برابر با ميالدي برابر با 20042004 مارس  مارس 88وفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، در پيام خود به مناسبت روز جهاني زن، در وفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، در پيام خود به مناسبت روز جهاني زن، در كك

در سالهاي نخستين كشف در سالهاي نخستين كشف . . ، بر نقش حياتي زنان در مبارزه با اپيدمي جهاني ايدز تأكيد كرده است، بر نقش حياتي زنان در مبارزه با اپيدمي جهاني ايدز تأكيد كرده است13821382 اسفند  اسفند 1818
ان و جامعه شناسان گمان ميكردند كه ايدز بيماري اي است كه عمدتاً مردان را ان و جامعه شناسان گمان ميكردند كه ايدز بيماري اي است كه عمدتاً مردان را بيماري ايدز، گروه زيادي از محققبيماري ايدز، گروه زيادي از محقق

اند. . مبتال ميكندمبتال ميكند انددر يك دهه گذشته، آمارها نشان داد كه زنان كمتر تحت تأثير اين بيماري بوده  ر . . در يك دهه گذشته، آمارها نشان داد كه زنان كمتر تحت تأثير اين بيماري بوده  ر اما امروزه زنان با اما امروزه زنان با
  ..مخرب اين اپيدمي را به دوش مي كشندمخرب اين اپيدمي را به دوش مي كشند
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ה אند و به زندگي عادی خود مثل ديگرאנ אدאمه ה אند و به زندگي عادی خود مثل ديگرאנ אدאمه مادر و دختر روسي كه آلودה به אيدز شدمادر و دختر روسي كه آلودה به אيدز شد

  ..مي دهندمي دهند
  
جوان استمم جوان استيزان آلودگي زنان جوان آفريقايي به مراتب بيشتر از مردان  در سراسر جهان، حداقل نيمي از افرادي در سراسر جهان، حداقل نيمي از افرادي . . يزان آلودگي زنان جوان آفريقايي به مراتب بيشتر از مردان 

ديك ديك سال، دختران و زنان جوان نزسال، دختران و زنان جوان نز2424كه به تازگي به اين بيماري مبتال مي شوند زن هستند و در ميان افراد كمتر از كه به تازگي به اين بيماري مبتال مي شوند زن هستند و در ميان افراد كمتر از 
دهند افراد آلوده . . به دوسوم افراد حامل ويروس را تشكيل مي دهندبه دوسوم افراد حامل ويروس را تشكيل مي  دامه پيدا كند، به زودي اكثر  افراد آلوده اگر اين ميزان آلودگي ا دامه پيدا كند، به زودي اكثر  اگر اين ميزان آلودگي ا

د دبه بيماري ايدز را در جهان زنان تشكيل خواهند دا   ..به بيماري ايدز را در جهان زنان تشكيل خواهند دا
خود گفتكك پيام  عنان در بخشي از  خود گفتوفي  پيام  عنان در بخشي از   از پيش  از پيش زنان فقير به دليل ابتال به ايدز كم كم امنيت اقتصادي خود را بيشزنان فقير به دليل ابتال به ايدز كم كم امنيت اقتصادي خود را بيش: : وفي 

لباً از حقوق مربوط به مسكن، مايملك، ارث و حتي خدمات بهداشتي مناسب محروم مي شوند لباً از حقوق مربوط به مسكن، مايملك، ارث و حتي خدمات بهداشتي مناسب محروم مي شونداز دست ميدهند و غا . . از دست ميدهند و غا
ست كه طي قرنها، در زمان قحطي و خشكسالي، به زنان ست كه طي قرنها، در زمان قحطي و خشكسالي، به زنان اا  در مناطق روستايي، ايدز موجب از بين رفتن نظامهايي شدهدر مناطق روستايي، ايدز موجب از بين رفتن نظامهايي شده
، . .  كرد كردبراي حل مشكالتي نظير تغذيه خانوادههايشان كمك ميبراي حل مشكالتي نظير تغذيه خانوادههايشان كمك مي ، در نتيجه اين امر باعث ازهم پاشيدگي خانواده ها در نتيجه اين امر باعث ازهم پاشيدگي خانواده ها

افزايش خطر آلودگي به ويروس اقوام بيمار، . . ده استده استشش  HHIIVV  مهاجرت و نهايتاً افزايش خطر آلودگي به ويروسمهاجرت و نهايتاً  علت مراقبت از  اقوام بيمار، ايدز دختران را به  علت مراقبت از  ايدز دختران را به 
  كمك براي حمايت از خانواده يا فرار از خانه مجبور به ترك تحصيل مي كند، در نتيجه آنان بيشتر به ژرفاي فقركمك براي حمايت از خانواده يا فرار از خانه مجبور به ترك تحصيل مي كند، در نتيجه آنان بيشتر به ژرفاي فقر

فرزندان آنان كمتر شانس رفتن به مدرسه دارند و امكان اينكه بيشتر به اين بيماري آلوده شوند فرزندان آنان كمتر شانس رفتن به مدرسه دارند و امكان اينكه بيشتر به اين بيماري آلوده شوند . . سقوط مي كنندسقوط مي كنند
  ..بنابراين جامعه چندين برابر هزينه بيشتري براي تأثير مخرب ايدز بر زنان مي پردازدبنابراين جامعه چندين برابر هزينه بيشتري براي تأثير مخرب ايدز بر زنان مي پردازد. . وجود داردوجود دارد

ستند و زنان كمتر از مردان مواد مخدر تزريق ستند و زنان كمتر از مردان مواد مخدر تزريق ر مقايسه با مردان، زنان كمتر داراي شريك جنسي خارج از ازدواج هر مقايسه با مردان، زنان كمتر داراي شريك جنسي خارج از ازدواج هدد
  ميكنند، پس چرا آسيب پذيري زنان در برابر بيماري ايدز بيشتر است؟ميكنند، پس چرا آسيب پذيري زنان در برابر بيماري ايدز بيشتر است؟
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فقر، تجاوز، خشونت، نبود اطالعات، اجبار ازدواج با مردان مسن و مرداني كه فقر، تجاوز، خشونت، نبود اطالعات، اجبار ازدواج با مردان مسن و مرداني كه : : وفي عنان اين عوامل را برميشماردوفي عنان اين عوامل را برميشماردكك
  ..چندين شريك جنسي دارندچندين شريك جنسي دارند

 رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پيش بيني مي كند كه در  رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پيش بيني مي كند كه در كتر ميترا معتمدي هروي،كتر ميترا معتمدي هروي،دد
افزايش تعداد مبتاليان زن در مقايسه با مبتاليان مرد در كشور روبه رو خواهيم شد افزايش تعداد مبتاليان زن در مقايسه با مبتاليان مرد در كشور روبه رو خواهيم شدآينده با  در كشور در كشور ««: : او مي گويداو مي گويد. . آينده با 

ي نداشته است و همچنان مردان ي نداشته است و همچنان مردان ذشته، تغيير محسوسذشته، تغيير محسوسگگ  ايران، در حال حاضر نسبت مبتاليان زن و مرد، در مقايسه باايران، در حال حاضر نسبت مبتاليان زن و مرد، در مقايسه با
ولي در آينده به سمت تغيير اين نسبتها و افزايش شمار زنان مبتال به ايدز ولي در آينده به سمت تغيير اين نسبتها و افزايش شمار زنان مبتال به ايدز . .  درصد مبتاليان را تشكيل مي دهند درصد مبتاليان را تشكيل مي دهند9595

  ..حركت خواهيم كردحركت خواهيم كرد
HH  از زنان آلوده به ويروساز زنان آلوده به ويروس% % 7070تأسفانه در تأسفانه در مم IIVV  ر ايران، انتقال از طريق تماس جنسي با همسر آلوده صورت ر ايران، انتقال از طريق تماس جنسي با همسر آلوده صورت دد

  ..گرفته استگرفته است
زنان، به علت وضعيت فيزيولوژيكي و اجتماعي، نسبت به ويروس ايدز آسيب زنان، به علت وضعيت فيزيولوژيكي و اجتماعي، نسبت به ويروس ايدز آسيب : : كتر معتمدي هروي مي گويدكتر معتمدي هروي مي گويددد

  ..بنابراين، انتظار مي رود تعداد زنان مبتال به بيماري ايدز در كشور افزايش يابدبنابراين، انتظار مي رود تعداد زنان مبتال به بيماري ايدز در كشور افزايش يابد. . پذيرتر از مردان هستندپذيرتر از مردان هستند
HH  ولين زن آلوده به ويروسولين زن آلوده به ويروساا IIVV  جان سپرداين زناين زن. . شناسايي شدشناسايي شد13681368ر ايران در ر ايران در دد جان سپرد يك سال بعد  در مردان در مردان . .  يك سال بعد 

ايراني، شايع ترين شيوه آلودگي به ويروس ايدز استفاده از سوزن و سرنگ آلوده هنگام تزريق مواد مخدر است، ايراني، شايع ترين شيوه آلودگي به ويروس ايدز استفاده از سوزن و سرنگ آلوده هنگام تزريق مواد مخدر است، 
جنسي ناسالم با همسران خود آلوده شده اند جنسي ناسالم با همسران خود آلوده شده انددر حالي كه بيشتر زنان مبتال به ايدز از طريق رابطه  همانطور كه گفته همانطور كه گفته . . در حالي كه بيشتر زنان مبتال به ايدز از طريق رابطه 

HH  جمعيت آلوده به ويروسجمعيت آلوده به ويروسدرصد از درصد از 55شد، زنان شد، زنان  IIVV  أهل از اين تعداد متأهل % % 4646شورمان را تشكيل مي دهند كه شورمان را تشكيل مي دهند كه كك از اين تعداد مت
رابر بيشتر از احتمال انتقال 2020نكته قابل تأمل در آمارها اين است كه احتمال انتقال ويروس از مرد به زن نكته قابل تأمل در آمارها اين است كه احتمال انتقال ويروس از مرد به زن . . هستندهستند رابر بيشتر از احتمال انتقال  ب  ب

  ..آن از زن به مرد استآن از زن به مرد است
  

  مال آفريقا و خاورميانهمال آفريقا و خاورميانهشش
افزايش است، اما هنوز چشمگير نيست""اچ آي وياچ آي وي""يزان آلودگي به يزان آلودگي به مم افزايش است، اما هنوز چشمگير نيست در آفريقاي شمالي و خاورميانه درحال  با اين با اين . .  در آفريقاي شمالي و خاورميانه درحال 

حال سازمان ملل متحد هشدار مي دهد كه انكار واقعيت ايدز از سوي برخي رهبران سياسي و اجتماعي در برخي حال سازمان ملل متحد هشدار مي دهد كه انكار واقعيت ايدز از سوي برخي رهبران سياسي و اجتماعي در برخي 
 جا در سومالي و  جا در سومالي و اين بيماري بيش از هراين بيماري بيش از هر. . ستستاا  كشورهاي منطقه، محيط را براي گسترش اپيدمي ايدز مساعد كردهكشورهاي منطقه، محيط را براي گسترش اپيدمي ايدز مساعد كرده

  ..سودان شايع است، اما ايران و ليبي نيز شاهد رشد آن هستندسودان شايع است، اما ايران و ليبي نيز شاهد رشد آن هستند
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  يروس ايدز از چه راههايي سرايت مي كند؟يروس ايدز از چه راههايي سرايت مي كند؟وو
اين ويروس همراه با اين اين ويروس همراه با اين ..يروس اچ آي وي درخون، مايعات تناسلي افراد و همينطور شير مادر آلوده يافت مي شوديروس اچ آي وي درخون، مايعات تناسلي افراد و همينطور شير مادر آلوده يافت مي شودوو

  ..مايعات وارد بدن ديگران مي شودمايعات وارد بدن ديگران مي شود
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  سي نا امنسي نا امنماس جنماس جنتت
جنسي است شش جنسي است ايع ترين راه سرايت آلودگي، تماس  ويروس ممكن است از فرد آلوده به شريك جنسي اش منتقل ويروس ممكن است از فرد آلوده به شريك جنسي اش منتقل . . ايع ترين راه سرايت آلودگي، تماس 

  8080سرايت از زن به زن هم امكان دارد؛ آلودگي از راه تماس جنسي سرايت از زن به زن هم امكان دارد؛ آلودگي از راه تماس جنسي ). ). مرد به مرد، مرد به زن و زن به مردمرد به مرد، مرد به زن و زن به مرد((بشودبشود
مي شود كه بيشتر از  مي شود كه بيشتر از درصد كل موارد را شامل   درصد آن از طريق  درصد آن از طريق 1010 از راه تماس با جنس مخالف و  از راه تماس با جنس مخالف و  درصد آن درصد آن7070درصد كل موارد را شامل 

  ..همجنس بازي استهمجنس بازي است
ربتي ديگر مانند سوزاك، سيفليس و همچنين زخم هاي دستگاه تناسلي ، خطر آلودگي را چند وو ربتي ديگر مانند سوزاك، سيفليس و همچنين زخم هاي دستگاه تناسلي ، خطر آلودگي را چند جود بيماري هاي مقا جود بيماري هاي مقا

شتر در معرض شتر در معرض زنان، بيزنان، بي. . بنابر اين توجه به اين مهم و درمان فوري آنها بايد مد نظر قرار گيرد بنابر اين توجه به اين مهم و درمان فوري آنها بايد مد نظر قرار گيرد . . برابر خواهد كردبرابر خواهد كرد
  حتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد مي باشدحتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد مي باشداا  خطر آلودگي به وسيله شريك جنسي خود قرار دارند ، زيراخطر آلودگي به وسيله شريك جنسي خود قرار دارند ، زيرا

  
  

ت: : ال علي عليه السالمال علي عليه السالمقق َسرَّع اِلـَيهِ اآلفا واتِ ـت هـ تمـَن تـَسرَّع اِلـَي الشـَّ َسرَّع اِلـَيهِ اآلفا واتِ ـت هـ   مـَن تـَسرَّع اِلـَي الشـَّ
  ..ند روي  كـُنـد، آفات و باليا با سرعت به سوي او مي شتابدند روي  كـُنـد، آفات و باليا با سرعت به سوي او مي شتابدآن كس كه در شهوات، تـُآن كس كه در شهوات، تـُ: : علي عليه اسالم فرموده استعلي عليه اسالم فرموده است
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   روאبط جنسي خارج אز چهارچوب אزدوאج و همسر قانوني ممنوع روאبط جنسي خارج אز چهارچوب אزدوאج و همسر قانوني ممنوع ، ،ديگه بسهديگه بسه

  
مكن است مكن است مم  HHIIVV  مه افراد، مرد و زن، پير و جوان، ثروتمند و فقير، بر اثر تماس جنسي با فرد آلوده به ويروسمه افراد، مرد و زن، پير و جوان، ثروتمند و فقير، بر اثر تماس جنسي با فرد آلوده به ويروسهه

نكته نكته . . از موارد آلودگي در سراسر دنيا را به خود اختصاص داده استاز موارد آلودگي در سراسر دنيا را به خود اختصاص داده است %  % 8080ل ويروس ل ويروس اين روش انتقااين روش انتقا. . آلوده شوندآلوده شوند
HH  مهم آن كه ابتال به ساير عفونتهاي دستگاه تناسلي، به ويژه زخمهايي در اين نواحي، خطر انتقال ويروسمهم آن كه ابتال به ساير عفونتهاي دستگاه تناسلي، به ويژه زخمهايي در اين نواحي، خطر انتقال ويروس IIVV  ر هر ر هر دد

  ..بار تماس جنسي را با ضريبي معادل ده تا صد برابر افزايش مي دهدبار تماس جنسي را با ضريبي معادل ده تا صد برابر افزايش مي دهد
ولي نژاد، متخصص بيماريهاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، شيوه هاي غيرطبيعي ولي نژاد، متخصص بيماريهاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، شيوه هاي غيرطبيعي كتر مهرناز رسكتر مهرناز رسدد

HH  تماس جنسي را پرخطر مي داند و درباره احتمال انتقال ويروستماس جنسي را پرخطر مي داند و درباره احتمال انتقال ويروس IIVV  ر نتيجه تماس جنسي با اين قبيل روشها ر نتيجه تماس جنسي با اين قبيل روشها دد
ريق دهان باشد، چه ريق دهان باشد، چه حتي يك بار تماس جنسي مي تواند باعث انتقال اين ويروس شود، چه از طحتي يك بار تماس جنسي مي تواند باعث انتقال اين ويروس شود، چه از ط: : هشدار مي دهدهشدار مي دهد

در تماس جنسي دهاني، احتمال انتقال ويروس كمتر از روش طبيعي است ولي در در تماس جنسي دهاني، احتمال انتقال ويروس كمتر از روش طبيعي است ولي در . . مقعد و چه آلت تناسلي زنانهمقعد و چه آلت تناسلي زنانه
  ..تماس مقعدي، اين احتمال حتي از دستگاه تناسلي بيشتر استتماس مقعدي، اين احتمال حتي از دستگاه تناسلي بيشتر است

WWHH))  اندوم وسيله اي ارزان قيمت و در دسترس است كه سازمان بهداشت جهانياندوم وسيله اي ارزان قيمت و در دسترس است كه سازمان بهداشت جهانيكك OO))  انتقال  انتقال راي پيشگيري ازراي پيشگيري ازبب 
صفر رساندن . . ايدز به دنبال تماس جنسي، استفاده از آن را توصيه ميكندايدز به دنبال تماس جنسي، استفاده از آن را توصيه ميكند صفر رساندن اما آيا استفاده از كاندوم به معناي به  اما آيا استفاده از كاندوم به معناي به 

ي يك تماس جنسي مشكوك است؟ بايد گفت كه خير، در شرايط مطلوب و صحيح ي يك تماس جنسي مشكوك است؟ بايد گفت كه خير، در شرايط مطلوب و صحيح طط  HHIIVV  احتمال انتقال ويروساحتمال انتقال ويروس
  )) درصد درصد22  در حدوددر حدود((استفاده از كاندوم، باز هم خطر ابتال وجود دارد استفاده از كاندوم، باز هم خطر ابتال وجود دارد 
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كتر بهرام يگانه، رئيس انجمن مبارزه با آسيبهاي رفتاري، توجه به تاريخ توليد و انقضاي كاندوم، آگاهي از روش كتر بهرام يگانه، رئيس انجمن مبارزه با آسيبهاي رفتاري، توجه به تاريخ توليد و انقضاي كاندوم، آگاهي از روش دد
پيشگيري از انتقال ويروس اطمينان اين وسيله در  پيشگيري از انتقال ويروسصحيح استفاده از آن، و جنس كاندوم را در ميزان ضريب  اطمينان اين وسيله در  HH  صحيح استفاده از آن، و جنس كاندوم را در ميزان ضريب  IIVV  

لوگيري از حركت اسپرمها و تنظيم خانواده مناسب است، لوگيري از حركت اسپرمها و تنظيم خانواده مناسب است، جج  ادي برايادي برايتراوايي كاندومهاي عتراوايي كاندومهاي ع: : ؤثر مي داند و مي گويدؤثر مي داند و مي گويدمم
HH  ولي اين كاندومها نمي توانند حركت ويروسولي اين كاندومها نمي توانند حركت ويروس IIVV  يعني كاندومي كه با هدف تنظيم خانواده استفاده يعني كاندومي كه با هدف تنظيم خانواده استفاده . . ا مهار كنندا مهار كنندرر

HH  مي شود با كاندومي كه براي جلوگيري از انتقال ويروسمي شود با كاندومي كه براي جلوگيري از انتقال ويروس IIVV  اين  اين كاندومي كه برايكاندومي كه براي. . ه كار ميرود متفاوت استه كار ميرود متفاوت استبب 
ضخامت داشته و از جنس پلي ونيل باشد ضخامت داشته و از جنس پلي ونيل باشدمنظور انتخاب ميشود بايد حداقل يك ميلي متر  كاندومهاي التكس بهترين كاندومهاي التكس بهترين . . منظور انتخاب ميشود بايد حداقل يك ميلي متر 

  ..نوع كاندوم ها مي باشندنوع كاندوم ها مي باشند
ميگويددد ميگويدكتر رسولي نژاد در اين مورد  كاندوم بايد در تمام مدت كاندوم بايد در تمام مدت . . هميشه درصد پارگي در كاندوم وجود داردهميشه درصد پارگي در كاندوم وجود دارد««: : كتر رسولي نژاد در اين مورد 

  ..آن خوب باشد و فقط يك بار به كار رودآن خوب باشد و فقط يك بار به كار رودتماس جنسي استفاده شود، جنس تماس جنسي استفاده شود، جنس 
HH  ر صورتي كه كاندوم التكس در تمام مدت رابطه جنسي به درستي استفاده شود، در برابر انتقال ويروسر صورتي كه كاندوم التكس در تمام مدت رابطه جنسي به درستي استفاده شود، در برابر انتقال ويروسدد IIVV  

در مطالعهاي در اروپا بر روي تعدادي از زوجهايي كه يكي از شركاي جنسي آلوده و ديگري در مطالعهاي در اروپا بر روي تعدادي از زوجهايي كه يكي از شركاي جنسي آلوده و ديگري . . سيار كارآمد استسيار كارآمد استبب
 زوجي كه از كاندوم استفاده مي كردند، هيچكدام از شركاي جنسي سالم آلوده  زوجي كه از كاندوم استفاده مي كردند، هيچكدام از شركاي جنسي سالم آلوده 123123  سالم بود، مشخص شد از بينسالم بود، مشخص شد از بين

     شريك جنسي سالم آلوده شدند شريك جنسي سالم آلوده شدند1212 زوجي كه گاه گاهي  از كاندوم استفاده مي كردند،  زوجي كه گاه گاهي  از كاندوم استفاده مي كردند، 122122اما در ميان اما در ميان . . نشدندنشدند
HH  يروسيروسوو IIVV  تگاه تناسلي تگاه تناسلي ، ترشحات دس، ترشحات دس) ) همچنين شامل مايعي كه قبل ازمني خارج مي شودهمچنين شامل مايعي كه قبل ازمني خارج مي شود((ز طريق مايع مني ز طريق مايع مني اا

زنان وخون افراد مبتال به آن منتقل مي شود و افرادي كه با اين ترشحات ، چه از طريق همجنس بازي و چه از طريق زنان وخون افراد مبتال به آن منتقل مي شود و افرادي كه با اين ترشحات ، چه از طريق همجنس بازي و چه از طريق 
HH  روش معمول جنسي ، تماس حاصل نمايند دچار عفونتروش معمول جنسي ، تماس حاصل نمايند دچار عفونت IIVV  ي گردندي گردندمم..  

را چند برابر خواهد را چند برابر خواهد جود بيماريهاي مقاربتي مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهاي دستگاه تناسلي خطر آلودگي جود بيماريهاي مقاربتي مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهاي دستگاه تناسلي خطر آلودگي وو
  ..بتال نباشيد از راه جنسي به اين بيماري مبتال نخواهيد شدبتال نباشيد از راه جنسي به اين بيماري مبتال نخواهيد شدمم  HHIIVV  ديهي است اگر شما و يا همسرتان به عفونتديهي است اگر شما و يا همسرتان به عفونتبب..كردكرد

HH  عضي از داليل حاكي از آن مي باشد كه از طريق روابط جنسي دهاني نيز ممكن است فرد دچار عفونتعضي از داليل حاكي از آن مي باشد كه از طريق روابط جنسي دهاني نيز ممكن است فرد دچار عفونتبب   IIVV  رددرددگگ..    
HH  تتفتني است كه احتمال انتقال عفونفتني است كه احتمال انتقال عفونگگ IIVV  ز مردان آلوده به زنان در طول ارتباط جنسي به مراتب بيش از انتقال ز مردان آلوده به زنان در طول ارتباط جنسي به مراتب بيش از انتقال اا

..اين عفونت به مردان مي باشد و مايع مني آلوده ممكن است براي چند روز در واژن زن باقي بمانداين عفونت به مردان مي باشد و مايع مني آلوده ممكن است براي چند روز در واژن زن باقي بماند     
HH  لولهاي ناحية دهانة رحم نيز داراي استعداد زياد براي ابتال به عفونتلولهاي ناحية دهانة رحم نيز داراي استعداد زياد براي ابتال به عفونتسس IIVV  يق ارتباط يق ارتباط اگر چه زنان از طراگر چه زنان از طر. . ستندستندهه

HH  جنسي در معرض بيشتري از ابتال به عفونتجنسي در معرض بيشتري از ابتال به عفونت IIVV  ز مم ز ي باشند، ولي به ياد داشته باشيد كه جانسون، قهرمان بسكتبال ا ي باشند، ولي به ياد داشته باشيد كه جانسون، قهرمان بسكتبال ا
  ..طريق داشتن ارتباط جنسي با يك زن مبتال به اين بيماري گرديدطريق داشتن ارتباط جنسي با يك زن مبتال به اين بيماري گرديد

ا خاطرنشان كرد كه ا خاطرنشان كرد كه بتال شده است، اين نكته ربتال شده است، اين نكته رمم  HHIIVV  ماني كه جانسون قهرمان بسكتبال اعالم نمود كه به عفونتماني كه جانسون قهرمان بسكتبال اعالم نمود كه به عفونتزز
تيم ورزشي مجبور به مسافرتهاي فراواني بود و هرگز در مورد داشتن ارتباط  تيم ورزشي مجبور به مسافرتهاي فراواني بود و هرگز در مورد داشتن ارتباط وي همواره به عنوان يك بازيكن  وي همواره به عنوان يك بازيكن 

ر يك روزنامه چنين گزارش شد كه به علت نبود عفت اخالقي ر يك روزنامه چنين گزارش شد كه به علت نبود عفت اخالقي دد..جنسي بازنان داراي عفت اخالقي نبوده استجنسي بازنان داراي عفت اخالقي نبوده است
  ..به اين بيماري وحشتناك كرده استبه اين بيماري وحشتناك كرده استجانسون نمي داند كه كداميك از زنان، وي را مبتال جانسون نمي داند كه كداميك از زنان، وي را مبتال 

افريقايي و برخي از مناطق اا  HHIIVV  بتالي افراد به عفونتبتالي افراد به عفونتاا افريقايي و برخي از مناطق ز طريق ارتباط جنسي معمول در بسياري از كشورهاي  ز طريق ارتباط جنسي معمول در بسياري از كشورهاي 
مي شود مي شودآمريكاي جنوبي مشاهده  ..آمريكاي جنوبي مشاهده  ز اا   ز گر چه در اياالت متحده اين انتقال بيشتر از طريق روابط ميان افراد همجنس با گر چه در اياالت متحده اين انتقال بيشتر از طريق روابط ميان افراد همجنس با
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ز طريق داشتن روابط جنسي ز طريق داشتن روابط جنسي اا  HHIIVV  موارد انتقال عفونتموارد انتقال عفونت% % 7575 پسران جهان بيش از  پسران جهان بيش از صورت گرفته است، ولي درصورت گرفته است، ولي در
  ..معمول با فرد آلوده بوده است كه اين روند در كشور آمريكا و كانادا به سرعت رو به رشد مي باشدمعمول با فرد آلوده بوده است كه اين روند در كشور آمريكا و كانادا به سرعت رو به رشد مي باشد

HH  سياري از زنان در آمريكا از طريق داشتن روابط جنسي با مردان آلوده به عفونتسياري از زنان در آمريكا از طريق داشتن روابط جنسي با مردان آلوده به عفونتبب IIVV  مي شوند مي شوند چار اين بيماري چار اين بيماري دد
  ..هر چند كه اين مردان معتاد به مواد مخدر تزريقي نمي باشندهر چند كه اين مردان معتاد به مواد مخدر تزريقي نمي باشند

HH  مجنس بازي از روشهايي است كه موجب ابتالي افراد به عفونتمجنس بازي از روشهايي است كه موجب ابتالي افراد به عفونتهه   IIVV  ي شود؛ به ويژه شخصي كه مفعول واقع ي شود؛ به ويژه شخصي كه مفعول واقع مم
قعد قعد شده است، در معرض بيشتري از اين آلودگي قرار دارد زيرا آلت تناسلي فرد موجب پارگي اليه هاي داخلي مشده است، در معرض بيشتري از اين آلودگي قرار دارد زيرا آلت تناسلي فرد موجب پارگي اليه هاي داخلي م

HH  شده و اين امر موجب مي گردد تاشده و اين امر موجب مي گردد تا IIVV  خون شودكك خون شوده درون مايع مني قرار دارد به راحتي وارد جريان  ..ه درون مايع مني قرار دارد به راحتي وارد جريان  رتباط رتباط اا  
..تنها يك رابطه جنسي بين مردان همجنسگرا نيستتنها يك رابطه جنسي بين مردان همجنسگرا نيست  ،،مقعدي بر خالف تصور عموميمقعدي بر خالف تصور عمومي ينكهبب   ينكهدليل ا HH  خطر انتقالخطر انتقال  ،،دليل ا IIVV  

جنسي، باالتريدد ن خطر را به همراه دارد ، توصيه مي شود در ن خطر را به همراه دارد ، توصيه مي شود در ر تماس مقعدي در مقايسه با ساير راههاي تماس جنسي، باالترير تماس مقعدي در مقايسه با ساير راههاي تماس 
..حتماً محافظت هاي بهداشتي و احتياط هاي جانبي الزم صورت بگيردحتماً محافظت هاي بهداشتي و احتياط هاي جانبي الزم صورت بگيرد  ،،صورت انتخاب آنصورت انتخاب آن     

  

    ::ر رابطه مقعدير رابطه مقعديدد  HHIIVV  يزان خطر انتقاليزان خطر انتقالمم
مي اا  HHIIVV  ر اساس آمار، انتقالر اساس آمار، انتقالبب مي ز طريق رابطه  مقعدي، باالترين ميزان درصد خطر انتقال را به خود اختصاص  . . دهددهدز طريق رابطه  مقعدي، باالترين ميزان درصد خطر انتقال را به خود اختصاص 

در بين افراد آلوده از طريق آميزش جنسي، مردان همجنسگرايي كه به رابطه مقعدي گرايش دارند، بيشترين در بين افراد آلوده از طريق آميزش جنسي، مردان همجنسگرايي كه به رابطه مقعدي گرايش دارند، بيشترين 
انيان اين ويروس را تشكيل مي دهند انيان اين ويروس را تشكيل مي دهندقرب ..قرب     

  
HH  اليل ميزان باالي خطر انتقالاليل ميزان باالي خطر انتقالدد IIVV  ز راه نزديكي مقعديز راه نزديكي مقعدياا    
.. آن به خون را دارد آن به خون را داردقابليت جذب مستقيم مواد و انتقال مستقيمقابليت جذب مستقيم مواد و انتقال مستقيم  ،،يواره داخلي مقعديواره داخلي مقعددد  --الفالف       

، اا  --بب ، ز طرفي، حلقه خروجي جداره مقعد به دليل اينكه قابليت ارتجاعي و انعطاف پذيري الزم براي نزديكي را ندارد ز طرفي، حلقه خروجي جداره مقعد به دليل اينكه قابليت ارتجاعي و انعطاف پذيري الزم براي نزديكي را ندارد
احتمال خراش برداشتن و خون ريزي آن بسيار باال مي باشددر نتيجه احتمال خراش برداشتن و خون ريزي آن بسيار باال مي باشد اين خراش ها و بريدگي ها اغلب بسيار ريز اين خراش ها و بريدگي ها اغلب بسيار ريز . . در نتيجه 

.. مسلح قابل ديدن نيستند مسلح قابل ديدن نيستندمي باشد و معموالً با چشم غيرمي باشد و معموالً با چشم غير     
احتمال دارد كه دچار خراش در سطح گردد كه اين مورد خطر دريافت ويروس را در هر احتمال دارد كه دچار خراش در سطح گردد كه اين مورد خطر دريافت ويروس را در هر   ،،مچنين، نوك آلتمچنين، نوك آلتهه  --جج

..دو شريك جنسي افزايش مي دهددو شريك جنسي افزايش مي دهد     
ر اين نوع رابطه، مهم ترين خطري كه اشخاص را تهديد مي كند تماس خوني مستقيم و همچنين مايعات دروني ر اين نوع رابطه، مهم ترين خطري كه اشخاص را تهديد مي كند تماس خوني مستقيم و همچنين مايعات دروني دد

ه ه بب  HHIIVV  شريك جنسي مي باشد كه در صورت آلوده بودن هر يك از شركاي جنسي، احتمال سرايتشريك جنسي مي باشد كه در صورت آلوده بودن هر يك از شركاي جنسي، احتمال سرايتبدن با خون بدن با خون 
..شريك سالم وجود داردشريك سالم وجود دارد     

    ::واردي كه مي تواند ميزان خطر را كاهش دهدواردي كه مي تواند ميزان خطر را كاهش دهدمم
ماً بخش همه چيز درباره كاندوم و نحوه استفاده صحيح از كاندوم را حتماً بخش همه چيز درباره كاندوم و نحوه استفاده صحيح از كاندوم را . .  به استفاده از كاندوم مي گردد به استفاده از كاندوم مي گرددوصيه اكيدوصيه اكيدتت حت

  ..قت مطالعه كنيدقت مطالعه كنيدبه دبه د
..رعايت بهداشت و شستشوي كامل و دقيق بدن به خصوص اعضاي جنسي مي باشدرعايت بهداشت و شستشوي كامل و دقيق بدن به خصوص اعضاي جنسي مي باشدومين توصيه ومين توصيه دد     
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مي باشدوصيه بعديوصيه بعديتت مواد نرم كننده و ليز كننده  مي باشد استفاده از  مواد نرم كننده و ليز كننده  و . .  استفاده از  صورت استفاده همزمان از كاندوم  و دقت كنيد كه در  صورت استفاده همزمان از كاندوم  دقت كنيد كه در 
به دليل به دليل . . ز مشتقات نفتي تهيه مي شوند، استفاده نكنيد ز مشتقات نفتي تهيه مي شوند، استفاده نكنيد مواد ليز كننده، از مواد روغني ليزكننده مانند وازلين كه امواد ليز كننده، از مواد روغني ليزكننده مانند وازلين كه ا

  ..اينكه باعث سايدگي و پاره شدن كاندوم مي شوداينكه باعث سايدگي و پاره شدن كاندوم مي شود
انجام اين روش آميزش استوصيه چهارموصيه چهارمتت انجام اين روش آميزش است، آرامش به هنگام  هاي مقعد سفت باشد احتمال . . ، آرامش به هنگام  هاي مقعد سفت باشد احتمال در صورتي كه ماهيچه  در صورتي كه ماهيچه 

ني و در نتيجه باالتر رفتن خطر انتقال ني و در نتيجه باالتر رفتن خطر انتقال پارگي و درد شديد وجود دارد كه زخم و خونريزي باعث تماس مستقيم خوپارگي و درد شديد وجود دارد كه زخم و خونريزي باعث تماس مستقيم خو
HH  بيماري هاي مقاربتي سرايتي و از جملهبيماري هاي مقاربتي سرايتي و از جمله IIVV  شود شودميمي ..     

. .  پرهيز از نوشيدن مشروبات الكي و عدم استفاده از مواد مخدر پيش از تماس و ارتباط جنسي مي باشد پرهيز از نوشيدن مشروبات الكي و عدم استفاده از مواد مخدر پيش از تماس و ارتباط جنسي مي باشدوصيه ديگروصيه ديگرتت
و تصميم گيري هستيد كه اين خود و تصميم گيري هستيد كه اين خود به علت اينكه پس از اثرگذاري الكل و مواد مخدر شما كمتر قادر به كنترل به علت اينكه پس از اثرگذاري الكل و مواد مخدر شما كمتر قادر به كنترل 

..ميزان پذيرش خطر را در افراد باال مي بردميزان پذيرش خطر را در افراد باال مي برد     
    ::وجهوجهتت
گروهي تت گروهي نها همجنس بازان، گروه در معرض خطر آلودگي نمي باشند بلكه به داليل شرح داده شده فوق، هر   چه  چه --نها همجنس بازان، گروه در معرض خطر آلودگي نمي باشند بلكه به داليل شرح داده شده فوق، هر 

ال  در صورت روي آوردن به اين نوع تماس جنسي و رعايت نكردن موارد مراقبت در صورت روي آوردن به اين نوع تماس جنسي و رعايت نكردن موارد مراقبت--زن و چه مرد زن و چه مرد  هداشتي كه در با ال ي ب هداشتي كه در با ي ب
در واقع هر دو شريك در واقع هر دو شريك . .  ابتالء به ديگر بيماريهاي آميزشي مي باشد ابتالء به ديگر بيماريهاي آميزشي مي باشدوو  HHIIVV  شرح داده شده است، در معرض دريافتشرح داده شده است، در معرض دريافت

HH  جنسي در تماس مقعدي در خطر آلودگي بهجنسي در تماس مقعدي در خطر آلودگي به IIVV  رار ميگيرندرار ميگيرندقق..  
    

      طر انتقال ويروس در تماس دهانيطر انتقال ويروس در تماس دهانيخخ
كه تماس دهانيتت كه تماس دهانيحقيقات تاكنون ثابت كرده اند  oorraall  ss))  حقيقات تاكنون ثابت كرده اند  eexx)) HH   تواند تواندميمي   IIVV  عالوه بر آن ديگر بيماري هاي  عالوه بر آن ديگر بيماري هاي وو 

  ..مقاربتي سرايتي را انتقال دهدمقاربتي سرايتي را انتقال دهد
    

  HHIIVV  ماس دهاني و خطر انتقالماس دهاني و خطر انتقالتت
HH  طر انتقالطر انتقالخخ IIVV  ز يك شريك جنسي آلوده از طريق تماس دهاني بسيار كمتر از ريسك انتقالز يك شريك جنسي آلوده از طريق تماس دهاني بسيار كمتر از ريسك انتقالاا  HH IIVV  ز ديگر ز ديگر اا

ز راه سكس دهاني مشكل است از اين ز راه سكس دهاني مشكل است از اين اا  HHIIVV  مشخص كردن ميزان دقيق خطر ريسك انتقالمشخص كردن ميزان دقيق خطر ريسك انتقال. . طرق نزديكي استطرق نزديكي است
جهت كه، بيشتر اشخاص در روابط جنسي شان شكل هاي ديگري از تماس هاي جنسي را عالوه بر رابطه دهاني جهت كه، بيشتر اشخاص در روابط جنسي شان شكل هاي ديگري از تماس هاي جنسي را عالوه بر رابطه دهاني 

مشكل مي توان مشخص كرد كه اين انتقال نتيجه تماس دهاني بوده و يا نتيجه تماس هاي خطرناك ديگر مشكل مي توان مشخص كرد كه اين انتقال نتيجه تماس دهاني بوده و يا نتيجه تماس هاي خطرناك ديگر   ،،دارنددارند
HH   دهاني عالوه برخطر انتقال دهاني عالوه برخطر انتقالضمن اين كه در تماسضمن اين كه در تماس. . بوده استبوده است IIVV،،  يماري هايي مقاربتي ديگري نيز از اين راه يماري هايي مقاربتي ديگري نيز از اين راه بب

..منتقل مي شوندمنتقل مي شوند     
  

  ر تماس دهانير تماس دهانيدد  HHIIVV  استن خطر انتقالاستن خطر انتقالكك
  ..ز طريق تماس  دهاني انتقال يافته استز طريق تماس  دهاني انتقال يافته استاا  HHIIVV  زشكان مواردي را گزارش كرده اند كهزشكان مواردي را گزارش كرده اند كهپپ
HH    طر آلودگي بهطر آلودگي بهخخ IIVV  تفاده از كاندوم هاي التكس كاهش دادتفاده از كاندوم هاي التكس كاهش دادز طريق تماس  دهاني را مي توان با اسز طريق تماس  دهاني را مي توان با اساا..  
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  ستفاده مشترك از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزريقستفاده مشترك از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزريقاا
ديگر از راه هاي سرايت آلودگي استاا ديگر از راه هاي سرايت آلودگي استستفاده از سرنگ و سوزن آلوده به طور اشتراكي در معتادين تزريقي، يكي  كي در معتادين تزريقي، يكي  . . ستفاده از سرنگ و سوزن آلوده به طور اشترا

افراد معتاد داراي وضع افراد معتاد داراي وضعچون استفاده از مواد مخدر عملي غير قانوني است و اكثر   مالي بسيار بدي هستند ، در نتيجه  مالي بسيار بدي هستند ، در نتيجه چون استفاده از مواد مخدر عملي غير قانوني است و اكثر 
از سرنگ هاي استفاده شده ديگران استفاده مي كنند و از اين طريق اگر شخصي آلوده به ويروس ايدز باشد ، به از سرنگ هاي استفاده شده ديگران استفاده مي كنند و از اين طريق اگر شخصي آلوده به ويروس ايدز باشد ، به 

  ..راحتي آلودگي را منتقل مي كند راحتي آلودگي را منتقل مي كند 
  

  
  موאد مخدر و معتادאנ تزريقيموאد مخدر و معتادאנ تزريقي

    
واد مخدر تزريقي بسيار معمول مي باشد و يا واد مخدر تزريقي بسيار معمول مي باشد و يا ستفاده مشترك از سرنگ آلوده كه اين عمل ميان افراد معتاد به مستفاده مشترك از سرنگ آلوده كه اين عمل ميان افراد معتاد به ماا

HH  برخورد تصادفي با سوزن آلوده به عفونتبرخورد تصادفي با سوزن آلوده به عفونت IIVV  موجبات گگ افتد  موجبات اهي اوقات اين امر در مراكز پزشكي اتفاق مي  افتد  اهي اوقات اين امر در مراكز پزشكي اتفاق مي 
  ..  راهم مي آوردراهم مي آوردفف  HHIIVV  ابتالي افراد به عفونتابتالي افراد به عفونت

مسواك و تيغ ريش تراش مسواك و تيغ ريش تراش ؛ سوراخ كردن گوش بوسيله سوزن و وسايل آلوده؛ استفاده از ؛ سوراخ كردن گوش بوسيله سوزن و وسايل آلوده؛ استفاده از   الكوبي با سوزن آلودهالكوبي با سوزن آلودهخخ
  ميمي  HHIIVV  شخص بيمار؛ درمانهاي دندانپزشكي، ختنه و يا جراحي هاي ديگر با وسايل آلوده از ديگر موارد انتقالشخص بيمار؛ درمانهاي دندانپزشكي، ختنه و يا جراحي هاي ديگر با وسايل آلوده از ديگر موارد انتقال

  ..باشدباشد

اين نيز يكي از راههاي انتقال بيماري ميتواند باشد چه بسا نوك سوزن در اين نيز يكي از راههاي انتقال بيماري ميتواند باشد چه بسا نوك سوزن در : : استفاده از سوزن ته گرد در ادارت استفاده از سوزن ته گرد در ادارت 
  ..ز طريق جراحت وارد بدن ديگري شودز طريق جراحت وارد بدن ديگري شودانگشت فرد آلوده فرو رود و اانگشت فرد آلوده فرو رود و ا

  ::فرادي كه آلوده به مواد مخدر هستند بايد نكات زير را رعايت نمايندفرادي كه آلوده به مواد مخدر هستند بايد نكات زير را رعايت نماينداا
--     رهيز كلي از مصرف مواد مخدررهيز كلي از مصرف مواد مخدرپپ  
-- رنامه هاي درمان و ترك اعتيادمم   رنامه هاي درمان و ترك اعتيادراجعه به ب     راجعه به ب
--     ستفاده از سرنگ هاي تميز و خودداري از به كارگيري شراكتي سرنگستفاده از سرنگ هاي تميز و خودداري از به كارگيري شراكتي سرنگاا  
-- ــر قرار دهدوري از ارتباط جنوري از ارتباط جندد   ـرض خـط ــر قرار دهدسي خطرناك يا هر نوع عملي كـه ديـگران را در مـع ـرض خـط ..سي خطرناك يا هر نوع عملي كـه ديـگران را در مـع     
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وقات مـايـل يـا قـادر بـه تغيير دادن اعمال و رفتار، . . تأسفانه اين نكات هميشه عملي نمي شوندتأسفانه اين نكات هميشه عملي نمي شوندمم وقات مـايـل يـا قـادر بـه تغيير دادن اعمال و رفتار، بيماران خيلي ا بيماران خيلي ا
ـه كارگيري روش هاي مناسب نيستند ـه كارگيري روش هاي مناسب نيستندپـذيـرش درمـان يــا دستـيابي بــه خـدمات ب ي كه اين سناريو اغلب ي كه اين سناريو اغلب از آنجاياز آنجاي. . پـذيـرش درمـان يــا دستـيابي بــه خـدمات ب

HH  تكرار مي شود، راهبرد پيشگيري ازتكرار مي شود، راهبرد پيشگيري از IIVV  اين مدل مي پذيرد كه اين مدل مي پذيرد كه . . يشتر شبيه يك مدل كاهش آسيب مي بـاشـديشتر شبيه يك مدل كاهش آسيب مي بـاشـدبب
پي آمدهاي مضر آن رفتار مي  مي افتد، امـا ســعي در به حداقل رساندن  داشته و اتفاق  پي آمدهاي مضر آن رفتار مي استفاده از مواد مخدر وجود  مي افتد، امـا ســعي در به حداقل رساندن  داشته و اتفاق  استفاده از مواد مخدر وجود 

  ..نمايدنمايد
  

ةِ ساعةٍ اَورثـَت حزناً طـَويالً::الَ علي عليهِ السالم الَ علي عليهِ السالم قق زناً طـَويالً كـَم مِن شَهوَت ح ةِ ساعةٍ اَورـث كـَم مِن شَهو   
چه بسا يك ساعت كامروايي و شهوت، اندوه طوالني به بار مي آورد و غم و غصه ي چه بسا يك ساعت كامروايي و شهوت، اندوه طوالني به بار مي آورد و غم و غصه ي : : علي عليه السالم فرموده استعلي عليه السالم فرموده است

  ..فراوان از پي داردفراوان از پي دارد
  

  ر خصوص مصرف مواد مخدرر خصوص مصرف مواد مخدردد  HHIIVV  بانيبانيمم
تباً از مواد مخدر تزريقي استفاده مي كنند نيز نحوه انتقال را تباً از مواد مخدر تزريقي استفاده مي كنند نيز نحوه انتقال را در مورد بيماراني كه مردر مورد بيماراني كه مر. . ولين قدم، آموزش صحيح استولين قدم، آموزش صحيح استاا

  ..شرح مي دهيم شرح مي دهيم 
HH  ويروسويروس IIVV  ال هه ـود كه خون يا ديگر مايعات بدن از يك فرد مبت ريق مصرف مواد مخدر منتقل مي ـش امي از ـط ال نـگ نگـامي از طـريق مصرف مواد مخدر منتقل مي شــود كه خون يا ديگر مايعات بدن از يك فرد مبت

رك بب  ..به شخصي كه هنوز مبتال نشده انتقال يابدبه شخصي كه هنوز مبتال نشده انتقال يابد اي مشــت رك ايد دانست كه سوزن ها يا سرنگ ـه اي مشــت ول ترين راه ايد دانست كه سوزن ها يا سرنگ ـه ول ترين راه متدا متدا
مي گردد مي گرددانتقال بيماري ايدز در بين معتادان تزريقي محسوب  ايد براي هر تزريق از سرنگ هاي استريل . . انتقال بيماري ايدز در بين معتادان تزريقي محسوب  ايد براي هر تزريق از سرنگ هاي استريل معتادان ب معتادان ب

ـفاده نمايند ـفاده نمايندشده است   ..شده است
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  مشتری و فروشندה موאد مخدرمشتری و فروشندה موאد مخدر

  
HH  يروسيروسوو IIVV  بعد از آب  بعد از آب ..ه طور مؤثر از طريق شستشوي مناسب وسايل استعمال مواد بـا آب تميز از بين مي روده طور مؤثر از طريق شستشوي مناسب وسايل استعمال مواد بـا آب تميز از بين مي رودبب 

اند يا شستشو داد اند يا شستشو دادكشيدن، بايد آن را حداقل به مدت يك دقيقه در يك مـايع ضـدعفوني كننده قوي خيــس در در . . كشيدن، بايد آن را حداقل به مدت يك دقيقه در يك مـايع ضـدعفوني كننده قوي خيــس
ـوانند سوزن هاي مستعمل و آلوده خود را با سوزن  ـوانند سوزن هاي مستعمل و آلوده خود را با سوزن برخي كشورها محل هايي وجود دارد كه معتادان تزريقي مي ت برخي كشورها محل هايي وجود دارد كه معتادان تزريقي مي ت

رنام. . هاي استريل تعويض كنندهاي استريل تعويض كنند ه هاي تعويض سوزن ، انتقال بيماري را در بين معتادان ه هاي تعويض سوزن ، انتقال بيماري را در بين معتادان مطالعات نشان داده كه برناممطالعات نشان داده كه ب
ـراگير پيـشگيري از ايـدز است ـرنامـه ف يـد بـراي هـر ب ـراگير پيـشگيري از ايـدز استتزريقي كاهش داده و يك ايده مـف ـرنامـه ف يـد بـراي هـر ب اگرچـه، بــرخــي اگرچـه، بــرخــي . . تزريقي كاهش داده و يك ايده مـف

ـمكن است بـ ـمكن است بـنـقـادان بيم دارند كه چنين برنامه هايي معتادان تزريقي را از يافتن راه هاي درمان بازداشته و مـ ـر ـر نـقـادان بيم دارند كه چنين برنامه هايي معتادان تزريقي را از يافتن راه هاي درمان بازداشته و مـ
صديــق نمي كند اهـا را ـت ادـع هيچ مـدركي ايـن  ادعـاهـا را تـصديــق نمي كنداستـفاده از مــواد مــخدر صحه بگذارد؛  هيچ مـدركي ايـن  هاي شديد . . استـفاده از مــواد مــخدر صحه بگذارد؛  هاي شديد با حمايت  با حمايت 

ـبـه سالمـتـي انجمن هاي علمي، مذاكره درباره برنامه تعويض سوزن ظاهراً بيشتر جنبه سياسي پـيـدا كرده تا جـنـبـه سالمـتـي  ـن انجمن هاي علمي، مذاكره درباره برنامه تعويض سوزن ظاهراً بيشتر جنبه سياسي پـيـدا كرده تا ج
  ..همگانيهمگاني

  

  رايت از طريق خون و فرآوردههاي خونيرايت از طريق خون و فرآوردههاي خونيسس
ينكه با وجود اينكه . . تفاده از خون و فراورده هاي خوني آلوده به ويروس ايدز، يكي ديگر از راه هاي انتقال است تفاده از خون و فراورده هاي خوني آلوده به ويروس ايدز، يكي ديگر از راه هاي انتقال است سساا با وجود ا

خون و فراورده هاي آن زياد است، خطر سرايت از اين راه  خون و فراورده هاي آن زياد است، خطر سرايت از اين راه قدرت آلوده كنندگي   درصد مي باشد ، زيرا نمونه  درصد مي باشد ، زيرا نمونه 55 تا  تا 33قدرت آلوده كنندگي 
مورد آز مورد آزهاي خون اهدايي به سازمانهاي انتقال خون به دقت  يرد و خون هاي آلوده پس از شناسايي يرد و خون هاي آلوده پس از شناسايي گگ  مايش قرار ميمايش قرار ميهاي خون اهدايي به سازمانهاي انتقال خون به دقت 
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، . . مورد استفاده قرار نمي گيرد مورد استفاده قرار نمي گيرد  همين دليل در اكثر كشورهايي كه امكانات آزمايشگاهي براي اين كار وجود دارد ، به  همين دليل در اكثر كشورهايي كه امكانات آزمايشگاهي براي اين كار وجود دارد به 
  ..انتقال بيماري از طريق خون تقريباً غير ممكن شده استانتقال بيماري از طريق خون تقريباً غير ممكن شده است

ريافت خون يا فرآوردههاي خوني آلوده به اين ريافت خون يا فرآوردههاي خوني آلوده به اين ر حدود چهار درصد از حامالن ويروس در جهان، به علت در حدود چهار درصد از حامالن ويروس در جهان، به علت ددد
البته هم اكنون، با كنترل دقيق نمونه هاي خون، انتقال از اين روش به ميزان قابل البته هم اكنون، با كنترل دقيق نمونه هاي خون، انتقال از اين روش به ميزان قابل . . ويروس، به ايدز مبتال شده اندويروس، به ايدز مبتال شده اند

  ..توجهي كاهش يافته استتوجهي كاهش يافته است
  

  
  

  
HH   عفونت عفونت19801980ر اوايل دهه ر اوايل دهه دد IIVV  ابتال به بيماري هموفيله سرعته سرعتبب ابتال به بيماري هموفيل ميان افرادي كه به علت  ي مجبور به تزريق خون ي مجبور به تزريق خون  ميان افرادي كه به علت 

به همين علت هنگام به همين علت هنگام ..خونشان منعقد نمي شودخونشان منعقد نمي شود  ،،افراد مبتال به هموفيلي در هنگام خونريزيافراد مبتال به هموفيلي در هنگام خونريزي. . بودند افزايش پيدا نمودبودند افزايش پيدا نمود
خون از بدنشان خارج مي شود خون از بدنشان خارج مي شودآسيب ديدگي مقدار زيادي  ايدز بيش از نيمي از . . آسيب ديدگي مقدار زيادي  پيدمي  پيدمي ايدز بيش از نيمي از در اوايل شيوع ا  فرد  فرد 2000020000در اوايل شيوع ا

HH  مبتال به هموفيلي دچار عفونتمبتال به هموفيلي دچار عفونت IIVV  رديدندرديدندگگ..  
HH   آزمايش تشخيص آنتي بادي آزمايش تشخيص آنتي بادي19801980ر ميان دهه ر ميان دهه دد IIVV  وجود عفونتوجود عفونت  HHIIVV  ا مشخص مي نمود و  دردسترس عموم ا مشخص مي نمود و  دردسترس عموم رر

 به بعد ديگر هيچ فرد مبتال به  به بعد ديگر هيچ فرد مبتال به 19871987از سال از سال . . قرار گرفت و بانك خون نيز آغاز به شناسايي خونهاي اهدايي نمودقرار گرفت و بانك خون نيز آغاز به شناسايي خونهاي اهدايي نمود
HH  هموفيلي به علت تزريق خون دچار عفونتهموفيلي به علت تزريق خون دچار عفونت IIVV  گرديدگرديدنن..     

دچار عفونتگرگراا دچار عفونت چه تزريق خون يكي از مواردي بود كه افراد  HH   چه تزريق خون يكي از مواردي بود كه افراد  IIVV  هيچ فردي از طريق اهداي خون ي شدند ولي هيچ فردي از طريق اهداي خون مم ي شدند ولي 
هاي تزريقي . . به اين عفونت مبتال نگرديدبه اين عفونت مبتال نگرديد خون از سوزنهاي يكبار مصرف استفاده مي شد و نيز خون هاي تزريقي زيرا هنگام اهداي  خون از سوزنهاي يكبار مصرف استفاده مي شد و نيز خون زيرا هنگام اهداي 

HH  قبال از نظر وجودقبال از نظر وجود IIVV  ررسي مي گرديدررسي مي گرديدبب..  
  



 اين کتاب را به کسانی که دوستشان داريد هديه دهيد                                                                             

 

دامه کار ما   بدون حمايت شما ممکن نيستاين کتاب رايگان است اما ا

44 

  ادن زخم يا بريدگي در بدن با مايعات آلوده به اچ آي ويادن زخم يا بريدگي در بدن با مايعات آلوده به اچ آي وير معرض تماس قرار در معرض تماس قرار ددد
سايلي كه در سطح بدن خراش يا سوراخ ايجاد ميكنند، از قبيل ابزار حجامت و خالكوبي و ختنه و طب سوزني و تيغ سايلي كه در سطح بدن خراش يا سوراخ ايجاد ميكنند، از قبيل ابزار حجامت و خالكوبي و ختنه و طب سوزني و تيغ وو

سلماني، مسواك، وسايل سوراخ كردن گوش، تجهيزات دندان پزشكي، سرنگ و سرسوزن، ماشين اصالح و اپيليدي، سلماني، مسواك، وسايل سوراخ كردن گوش، تجهيزات دندان پزشكي، سرنگ و سرسوزن، ماشين اصالح و اپيليدي، 
هر وسيله اي كه به خون هر وسيله اي كه به خون . . ا منتقل كنندا منتقل كنندرر  HHIIVV  بدون ضد عفوني كامل مشتركاً استفاده شوند، ممكن است ويروسبدون ضد عفوني كامل مشتركاً استفاده شوند، ممكن است ويروساگر اگر 

  ..فرد آلوده آغشته شود، در صورت تماس با زخم و مايعات بدن فرد ديگر، ممكن است آلوده كننده باشدفرد آلوده آغشته شود، در صورت تماس با زخم و مايعات بدن فرد ديگر، ممكن است آلوده كننده باشد
-- ..يق تغذيه از شير مادر آلوده شونديق تغذيه از شير مادر آلوده شوندوزادان مادران آلوده ممكن است در دوران جنيني ، هنگام تولد يا از طروزادان مادران آلوده ممكن است در دوران جنيني ، هنگام تولد يا از طرنن       
يروس اچ آي وي در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما ميزان آن كمتر ازحدي است كه بتواند بيماري را يروس اچ آي وي در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما ميزان آن كمتر ازحدي است كه بتواند بيماري را وو  

  ..ماني كه مايعات حامل ويروس خشك شده باشد، خطر انتقال ويروس نزديك به صفر خواهد بودماني كه مايعات حامل ويروس خشك شده باشد، خطر انتقال ويروس نزديك به صفر خواهد بودزز..منتقل كندمنتقل كند
  

  اخل رحم و يا انتقال به كودك درطي دوران شيردهياخل رحم و يا انتقال به كودك درطي دوران شيردهيرايت از مادرآلوده به جنين در درايت از مادرآلوده به جنين در دسس
HH  ادران آلوده به ويروسادران آلوده به ويروسمم IIVV  ر صورت باردار شدن ممكن است، طي بارداري، هنگام زايمان يا بعد از زايمان، از ر صورت باردار شدن ممكن است، طي بارداري، هنگام زايمان يا بعد از زايمان، از دد

مادراني كه بعد از زايمان به ويروس ايدز آلوده مي شوند مادراني كه بعد از زايمان به ويروس ايدز آلوده مي شوند . . طريق شير دادن، ويروس را به كودك خود منتقل كنندطريق شير دادن، ويروس را به كودك خود منتقل كنند
..، از طريق شيردهي عفونت را به كودك خود انتقال ميدهند، از طريق شيردهي عفونت را به كودك خود انتقال ميدهند % %3030احتمال احتمال نيز، با نيز، با      

HH  ه زنان آلوده بهه زنان آلوده بهبب IIVV  مصرف داروهاي مصرف داروهاي . . وصيه مي شود كه باردار نشوند و در صورت بارداري به آن خاتمه دهندوصيه مي شود كه باردار نشوند و در صورت بارداري به آن خاتمه دهندتت
ن زايمان ن زايمان ثبت باردار بايد به روش سزاريثبت باردار بايد به روش سزاريمم  HHIIVV  ضد ويروس به ميزان زيادي از ابتالي جنين پيشگيري مي كند و زنضد ويروس به ميزان زيادي از ابتالي جنين پيشگيري مي كند و زن

  ..كند و حتي االمكان از تغذيه نوزاد با شير خود خودداري كندكند و حتي االمكان از تغذيه نوزاد با شير خود خودداري كند
HH  يروسيروسوو IIVV  ز مادر آلوده به كودك ممكن است در دوران حاملگي، هنگام وضع حمل يا كمي بعد از زايمان انتقال ز مادر آلوده به كودك ممكن است در دوران حاملگي، هنگام وضع حمل يا كمي بعد از زايمان انتقال اا

..يابديابد   HHIIVV  ما با وجود مم ما با وجود يتواند در شير پستان زن آلوده وجود داشته باشد و به نوزادش منتقل شود ا   ،،داروهاي خاصداروهاي خاصيتواند در شير پستان زن آلوده وجود داشته باشد و به نوزادش منتقل شود ا
شانس اين انتقال كاهش مييابد هر چند در بسياري از كشورهاي در حال پيشرفت و فقير، چنين داروهايي در شانس اين انتقال كاهش مييابد هر چند در بسياري از كشورهاي در حال پيشرفت و فقير، چنين داروهايي در 

سرعت به طرف ايجاد بيماري ايدز پيشرفت ميكند و شانس زنده سرعت به طرف ايجاد بيماري ايدز پيشرفت ميكند و شانس زنده بب    HHIIVV  آلودگي بهآلودگي به  ،،ر كودكانر كودكاندد..دسترس نيستدسترس نيست
  ....ماندن كودك هم كم استماندن كودك هم كم است
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  مادر و كودכ آلودה به אچ אی ویمادر و كودכ آلودה به אچ אی وی

  
آلودگي در بچه هايي كه به روش سزارين به دنيا آمده آلودگي در بچه هايي كه به روش سزارين به دنيا آمده . . درصد استدرصد است77 تا  تا 55يزان سرايت آلودگي از مادر به كودك يزان سرايت آلودگي از مادر به كودك مم

ولي چون احتمال آن كم و مزاياي تغذيه با ولي چون احتمال آن كم و مزاياي تغذيه با . . شير دادن يكي از راه هاي سرايت آلودگي استشير دادن يكي از راه هاي سرايت آلودگي است. . اند نيز ديده شده است اند نيز ديده شده است 
  ..در به فرزند خود شير بدهددر به فرزند خود شير بدهدشير مادر بسيار زياد است ، اكثراً توصيه مي شود كه ماشير مادر بسيار زياد است ، اكثراً توصيه مي شود كه ما
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  اه هاي ديگر سرايتاه هاي ديگر سرايترر
يوند اعضاء از بافت هاي افراد آلوده، خال كوبي و سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده ، استفاده از يوند اعضاء از بافت هاي افراد آلوده، خال كوبي و سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده ، استفاده از پپ

روي هم روي هم . (. (مسواك و تيغ ريش تراشي شخص بيمار و ختنه با وسايل آلوده نيز را راه هاي ديگر سرايت بيماري استمسواك و تيغ ريش تراشي شخص بيمار و ختنه با وسايل آلوده نيز را راه هاي ديگر سرايت بيماري است
ز رفته استفرفته استف ز اده از وسايل بهداشتي شخصي  ديگران حتي افراد سالم نيز عاقالنه و بهداشتي نيست چه رسد به استفاده ا اده از وسايل بهداشتي شخصي  ديگران حتي افراد سالم نيز عاقالنه و بهداشتي نيست چه رسد به استفاده ا

از راه هاي تنفسي ، گوارشي و يا از طريق تماس هاي معمولي خانوادگي و يا محيط از راه هاي تنفسي ، گوارشي و يا از طريق تماس هاي معمولي خانوادگي و يا محيط ). ). وسايل شخص بيمار مبتال به ايدزوسايل شخص بيمار مبتال به ايدز
  ..ريحي ، انتقال گزارش نشده استريحي ، انتقال گزارش نشده استكار ، دانشگاه ، مدرسه و اردوگاه هاي جمعي كاري و يا تفكار ، دانشگاه ، مدرسه و اردوگاه هاي جمعي كاري و يا تف

  
   بارداري بارداريوو  HHIIVV  يشگيري ازيشگيري ازپپ
رنامه هاي پيشگيري ازهه رنامه هاي پيشگيري ازيچ كدام از ب HH  يچ كدام از ب IIVV  پيشگيري در زنان باردار موفق نبوده استبب پيشگيري در زنان باردار موفق نبوده استه اندازه برنامه هاي    9090. . ه اندازه برنامه هاي 

ـرزنـدي روي مي دهد ـادر به ف ـه دليل انتقال آن از طريق م ـودكان ب ـدز در ك ماري اي ــي ـرزنـدي روي مي دهددرصد از مـوارد ب ادر به ف ـه دليل انتقال آن از طريق ـم ودكان ب ـيـماري ايـدز در ـك ر آمريكا ر آمريكا دد. . درصد از مـوارد ب
HH   كودك از طريق مادران مبـتـال بـه كودك از طريق مادران مبـتـال بـه70007000ساالنه ساالنه  IIVV  تولد مي شوند، ولي تعداد بسيار نادري از اين كودكان حامل تولد مي شوند، ولي تعداد بسيار نادري از اين كودكان حامل مم

ـعداد بسيار بسيار بيشتر استدر كشورهاي در حـال تـوسـعـه ايـن تــعداد بسيار بسيار بيشتر است. . ويروس ايدز نيستندويروس ايدز نيستند در خالل بارداري يـا در خالل بارداري يـا . . در كشورهاي در حـال تـوسـعـه ايـن تـ
HH  د، ويروسد، ويروسزايـمـان اگـر درمان هاي مناسبي صورت نگيرزايـمـان اگـر درمان هاي مناسبي صورت نگير IIVV  ي تواند در بيش از يـك سـوم موارد از مـادر به ي تواند در بيش از يـك سـوم موارد از مـادر به مم

يابداا  فرزندفرزند يابدنتقال  ا. . نتقال  ـوص مبــارزه ب ـوص مبــارزه بادر سال هاي اخـير معالجات دارويـي در خص ـي در خص HH  در سال هاي اخـير معالجات داروي IIVV  وارد ميزان انتقال بيماري را وارد ميزان انتقال بيماري را مم
AAZZTT  يك داروي خاص به ناميك داروي خاص به نام. . كاهش داده اندكاهش داده اند ZZ  اايي   IIDDOO VVUU DDIINN EE ، ،تـازه تـازه قتي هم به مادر باردار و هم به كـودك قتي هم به مادر باردار و هم به كـودك وو

HH  داروهاي ديگرداروهاي ديگر. . يماري را كاهش دهديماري را كاهش دهدبب   درصد انتقال درصد انتقال88بـه دنيا آمده داده مي شود، مي تواند به ميزان بـه دنيا آمده داده مي شود، مي تواند به ميزان  IIVV  ـيـز ـيـز نن
صورت نگرفته است صورت نگرفته استمـمـكن اسـت مـؤثر باشند ولي در اين خصوص مطالعات كافي    ..مـمـكن اسـت مـؤثر باشند ولي در اين خصوص مطالعات كافي 

ستزز ستنان باردار بـايد ـت ال . . رخوردار گردندرخوردار گردندا حتماً انجام دهند و از مشاوره صحيح در اين زمينه با حتماً انجام دهند و از مشاوره صحيح در اين زمينه برر  HHIIVV  نان باردار بـايد ـت ال زنــاني كه مبت زنــاني كه مبت
HH  بهبه IIVV  ـروسهه ــارداري، خطر انــتقـال ويـ ــري از ب ــروسستند بايد اطالعات كافي در مــورد جـلوگي ـتقـال وي ـارداري، خطر انـ ــري از ـب HH  ستند بايد اطالعات كافي در مــورد جـلوگي IIVV  ز مادر به ز مادر به اا

همـچنـيـن همـچنـيـن . . استن احتمال انتقال، از پزشك خود كسب نماينداستن احتمال انتقال، از پزشك خود كسب نمايندكك  فرزند، و به كارگيري داروهـــاي ضـد ايدز جهتفرزند، و به كارگيري داروهـــاي ضـد ايدز جهت
ـان مـبــتال ب ـان مـبــتال ببـراي زن نـفـي هسـتـنـد الزم است تا مشاوره اي صحـيـح نـفـي هسـتـنـد الزم است تا مشاوره اي صحـيـح مم  HHIIVV  خصوص كساني كه شوهرشانخصوص كساني كه شوهرشانبب  HHIIVV  ههبـراي زن

  در مـورد رفـتـارهاي جنــسي ايـمن دريافت كنند، و اگر قصد بارداري دارند، جايگزين هاي آميزش محافظت نشدهدر مـورد رفـتـارهاي جنــسي ايـمن دريافت كنند، و اگر قصد بارداري دارند، جايگزين هاي آميزش محافظت نشده

  ..ا بياموزندا بياموزندرر
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HH  يشتر موارد راه هاي انتقال ويروسيشتر موارد راه هاي انتقال ويروسبب   IIVV  ـار بشر مربوط گردد؛ مانند مواد ف بـه رفـتـار بشر مربوط گردد؛ مانند مواد ي تـواند بـه طرق مخـتلي تـواند بـه طرق مخـتلمم ف بـه رفـت

جنسي جنسيمخدر و فعاليت هاي  ـرخي از جوامع رواج بسياري يافته است، اغلب آنها . . مخدر و فعاليت هاي  رخي از جوامع رواج بسياري يافته است، اغلب آنها در حالي كـه ايـن گونه رفتارها در ب در حالي كـه ايـن گونه رفتارها در ـب
اصـالح نـمـود ـوان بــا آموزش و مشاوره منـاسب تـغيـير داد يا  اصـالح نـمـودرا مي ت ـوان بــا آموزش و مشاوره منـاسب تـغيـير داد يا  چـندين كشور از قبيل تايلند و اوگاندا چـندين كشور از قبيل تايلند و اوگاندا . . را مي ت

ـيـماري را كاهش دهندتوانتوان اند با سعي بسيار در اين زمينه، با موفقيت ميـزان انتشار ايــن ب ـماري را كاهش دهندسته  ـي اند با سعي بسيار در اين زمينه، با موفقيت ميـزان انتشار ايــن ب   ..سته 
AA  ر كشورهايي كه داروهاي ضد ايدز از قبيلر كشورهايي كه داروهاي ضد ايدز از قبيلدد ZZTT  ر بب هاي پيشگيري در زنان باردا ر ه سادگي در دسترس است برنامه  هاي پيشگيري در زنان باردا ه سادگي در دسترس است برنامه 

مبتال به مبتال بهدر كاهش تعداد كودكان  HH  در كاهش تعداد كودكان  IIVV ـوده اسـتكك   ــوده اسـتامالً موفــق بـ ر اين وضعياين وضعي. . امالً موفــق ب ر ت در كشـورهاي درحال توسعه بسيا ت در كشـورهاي درحال توسعه بسيا
انجام تست هاي  انجام تست هاي بـد است چـرا كـه فـقـدان مـنـابــع ، دستـيابي بـه داروهـاي ضد ايدز را محدود كرده و امكان  ـه فـقـدان مـنـابــع ، دستـيابي بـه داروهـاي ضد ايدز را محدود كرده و امكان  بـد است چـرا ك

HH  مربــوط بهمربــوط به IIVV  ا كاهش داده استا كاهش داده استرر..  
  

دروه هاي زير بيشتر در معرض خطر قرار دارندگگ   ::  روه هاي زير بيشتر در معرض خطر قرار دارن
 هزار نفر به اين تعداد  هزار نفر به اين تعداد 8080 تا  تا 4040مبتال به ايدز هستند و هر ساله بين مبتال به ايدز هستند و هر ساله بين فته مي شود بيش از يك ميليون نفر در آمريكا فته مي شود بيش از يك ميليون نفر در آمريكا گگ

جنس گرا و معتادان تزريقي همچنان كه . . اضافه مي شوداضافه مي شود ـردان هــم ـمـجنس گرا و معتادان تزريقي همچنان كه به طور قابل توجهي مالحـظه شد كه در بـيـن م ـردان ه به طور قابل توجهي مالحـظه شد كه در بـيـن م
يير يـاف ـتـقـال تــغ ـطـر و راه هـاي ان رض خ يير يـافبيماري مسري ايدز گـستـرش يافته، گروه هاي در مــع ـتـقـال تــغ ـطـر و راه هـاي ان رض خ زنان، زنان، . . ـته استـته استبيماري مسري ايدز گـستـرش يافته، گروه هاي در مــع

جوانان و نـوجـوانـان و اقــليت هـاي نژادي، سريع ترين جمعيت در حال گسترش مبتـال بـه ويـروس ايـدز به شمار جوانان و نـوجـوانـان و اقــليت هـاي نژادي، سريع ترين جمعيت در حال گسترش مبتـال بـه ويـروس ايـدز به شمار 
    ..مي روندمي روند

HH  هم ترين و سريع ترين عامل انتقال ويروسهم ترين و سريع ترين عامل انتقال ويروسمم IIVV  ز طريق رفتارهاي مخاطره انگيز جنسي مي باشد؛ در حالي كه ز طريق رفتارهاي مخاطره انگيز جنسي مي باشد؛ در حالي كه اا
ـز شـده و به تـدريج در حال انتقال به حومه شهرها نيز مي موارد بيمار به صورت سنتي در مموارد بيمار به صورت سنتي در م ز شـده و به تـدريج در حال انتقال به حومه شهرها نيز مي راكز شهـري متمـرك راكز شهـري متمـرـك

  ..باشدباشد
! ! همههمه--در يك كلمه پاسخ اينست در يك كلمه پاسخ اينست » » چه افرادي در معرض خطر اين بيماري قرار دارند؟چه افرادي در معرض خطر اين بيماري قرار دارند؟««نابراين در جواب سؤال نابراين در جواب سؤال بب

. . خطر ابتال قرار دارنـدخطر ابتال قرار دارنـد در معرض  در معرض -- نوجوانان و جوانان  نوجوانان و جوانان --پزشكان فرض را بـر اين مي گيرند كه تمامي بيمارانشان پزشكان فرض را بـر اين مي گيرند كه تمامي بيمارانشان 
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آنـها از هـر كـدام سـؤاالتي خاص درباره رفتارهاي جنسي و رفتارهاي پر خطر ديگر مي پرسند، و بر اين اساس آنـها از هـر كـدام سـؤاالتي خاص درباره رفتارهاي جنسي و رفتارهاي پر خطر ديگر مي پرسند، و بر اين اساس 
ابتال قرار ندارد، يك فكر خطرناك و گمراه . . مشاوره و آموزش خود را ارائه مي نمايندمشاوره و آموزش خود را ارائه مي نمايند ابتال قرار ندارد، يك فكر خطرناك و گمراه تصور اين كه فردي در خطر  تصور اين كه فردي در خطر 

  ..كننده استكننده است
هاي كك هاي ساني كه پيوند  يا ساني كه پيوند  يا كليه  احتياط هاي همه جانبه را ... ... كليه  مي كنند و رعايت  احتياط هاي همه جانبه را داشته اند يا از دياليزهاي مكرر استفاده  مي كنند و رعايت  داشته اند يا از دياليزهاي مكرر استفاده 

  ..  نمي كنندنمي كنند
  ……ساني كه نياز به خون و فراورده هاي خوني بيشتري نياز دارند به علت بيماري هاي نظير هموفيلي، تاالسمي وساني كه نياز به خون و فراورده هاي خوني بيشتري نياز دارند به علت بيماري هاي نظير هموفيلي، تاالسمي وكك
 مي كنند كه اين مسئله در زنداني ها بيشتر مشاهده  مي كنند كه اين مسئله در زنداني ها بيشتر مشاهده عتادين تزريقي كه از سرنگ و سوزن به طور مشترك استفادهعتادين تزريقي كه از سرنگ و سوزن به طور مشترك استفادهمم

  ..مي شودمي شود
  ..مسران افراد مبتالمسران افراد مبتالهه
الشش الركاي جنسي افراد مبت   ..ركاي جنسي افراد مبت
  ..  فرادي كه شركاي جنسي متعدد دارندفرادي كه شركاي جنسي متعدد دارنداا
  ..نان روسپينان روسپيزز
  ..  م جنس بازان و يا زن و مردي كه تماس هاي جنسي خارج از روابط زناشويي دارندم جنس بازان و يا زن و مردي كه تماس هاي جنسي خارج از روابط زناشويي دارندهه
  ..تاليان به سلتاليان به سليا مبيا مب) ) ورم كبدورم كبد((بتاليان به هپاتيت بتاليان به هپاتيت مم
  ..  الكوبي هاي دسته جمعيالكوبي هاي دسته جمعيخخ
  ..  بتاليان به بيماري هاي آميزشي و به خصوص افراد داراي زخم هاي تناسليبتاليان به بيماري هاي آميزشي و به خصوص افراد داراي زخم هاي تناسليمم
  ..لوانان و رانندگان عبوري ا زمرزهالوانان و رانندگان عبوري ا زمرزهامم
  ..  رزندان مادران آلودهرزندان مادران آلودهفف
  وانانوانانجج
  

  وهمات پيرامون اچ آي ويوهمات پيرامون اچ آي ويتت
  ::ين ويروس به طريق زير غير قابل سرايت استين ويروس به طريق زير غير قابل سرايت استاا
احتمال انتقال ويروسما در اغلب روابطما در اغلب روابطاا احتمال انتقال ويروس سالم اجتماعي  HH   سالم اجتماعي  IIVV  دكتر يگانه دكتر يگانه . . جود ندارد يا نزديك به صفر استجود ندارد يا نزديك به صفر استوو

HH  براي انتقال ويروسبراي انتقال ويروس««: : توضيح ميدهدتوضيح ميدهد IIVV  ز طريق مايعات بدن يك فرد به فردي ديگر، بايد در هر سانتي متر ز طريق مايعات بدن يك فرد به فردي ديگر، بايد در هر سانتي متر اا
ك بسيار كم است؛ به ك بسيار كم است؛ به ر بزاق دهان و اشر بزاق دهان و اشدد  مقدار ويروسمقدار ويروس. . مكعب آن حداقل ده عدد ويروس فعال وجود داشته باشدمكعب آن حداقل ده عدد ويروس فعال وجود داشته باشد

بنابراين، بزاق نميتواند در انتقال ايدز نقش داشته بنابراين، بزاق نميتواند در انتقال ايدز نقش داشته . . عالوه، آنزيمهاي موجود در اين مايعات، ويروس را نابود ميكندعالوه، آنزيمهاي موجود در اين مايعات، ويروس را نابود ميكند
  ..باشد، اما اگر تماس از راه دهان باعث خونريزي شود، امكان انتقال وجود داردباشد، اما اگر تماس از راه دهان باعث خونريزي شود، امكان انتقال وجود دارد

 و در آغوش گرفتن و بوسيدن، سرفه و  و در آغوش گرفتن و بوسيدن، سرفه و يش حشرات به خصوص نيش پشه، تماسهاي معمولي مانند دست دادنيش حشرات به خصوص نيش پشه، تماسهاي معمولي مانند دست دادننن
عطسه، استفاده از رختخواب مشترك، استفاده از ظروف غذاخوري مشترك، استفاده از تلفن عمومي، استخر و توالت عطسه، استفاده از رختخواب مشترك، استفاده از ظروف غذاخوري مشترك، استفاده از تلفن عمومي، استخر و توالت 

ميكند ميكندعمومي، دست زدن به دستگيره وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس يا تاكسي بيماري ايدز را منتقل ن   ..عمومي، دست زدن به دستگيره وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس يا تاكسي بيماري ايدز را منتقل ن
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توكالو   استهترين راه ضد عفوني كردن وسهترين راه ضد عفوني كردن وسبب توكالو   استايل پزشكي استفاده از   ا  درجه نيز براي ضد عفوني كردن  درجه نيز براي ضد عفوني كردن 7070الكل الكل . . ايل پزشكي استفاده از   ا
اما براي وسايل جراحي اين روش ضدعفوني كافي اما براي وسايل جراحي اين روش ضدعفوني كافي . .  دقيقه در الكل باقي بمانند دقيقه در الكل باقي بمانند1515اشيا بايد به مدت اشيا بايد به مدت . . به كار ميرودبه كار ميرود

HH  ويروسويروس. . نيست و حتماً بايد اتوكالو استفاده شودنيست و حتماً بايد اتوكالو استفاده شود IIVV  در برابر نور خورشيد  در برابر نور خورشيد رارت بسيار حساس است ورارت بسيار حساس است وحح  سبت بهسبت بهنن 
  ..گزارشهاي مختصري در مورد پايداري اين ويروس در لخته خون به مدت شش روز وجود داردگزارشهاي مختصري در مورد پايداري اين ويروس در لخته خون به مدت شش روز وجود دارد. . غيرفعال مي شودغيرفعال مي شود

  

  كاندوم و اصول استفاده از آن كاندوم و اصول استفاده از آن 
  تاريخچه كاندومتاريخچه كاندوم

في از في از  سال قبل از ميالد مسيح از غال سال قبل از ميالد مسيح از غال10001000مصريان باستان مصريان باستان   ..استفاده از كاندوم به هزاران سال پيش باز مي گردداستفاده از كاندوم به هزاران سال پيش باز مي گردد
مي كردن مي كردنجنس كتان جهت محافظت در برابر بيماري استفاده  ..  جنس كتان جهت محافظت در برابر بيماري استفاده  اولين شواهد استفاده از كاندوم در اروپا از روي اولين شواهد استفاده از كاندوم در اروپا از روي   

ccoommbbaarree  تصاوير نقاشي درتصاوير نقاشي در lllleess ..فرانسه بدست آمدفرانسه بدست آمد   همچنين شواهدي مبني بر استفاده از كاندوم در زمان همچنين شواهدي مبني بر استفاده از كاندوم در زمان   
..   وجود دارد وجود دارد""امپراطوري رومامپراطوري روم""     

..سيفليس در سراسر اروپا منجر به استفاده عمومي از كاندوم شدسيفليس در سراسر اروپا منجر به استفاده عمومي از كاندوم شد) ) اپيدمياپيدمي((ري ري همه گيهمه گي   ميالد مسيح ميالد مسيح1515ده ده در صدر ص   

GG aabbrriieellll ee  ffaa lllloopp iiuuss توضيح مي دهد كه وي غالفي از جنس كتان را ابداع كرد تا مردان را در برابر سيفليس توضيح مي دهد كه وي غالفي از جنس كتان را ابداع كرد تا مردان را در برابر سيفليس   
..محافظت كندمحافظت كند م در م در پس از اينكه متوجه شدند كه كاندوم در جلوگيري از عفونت موثر است به اثرات كاندوپس از اينكه متوجه شدند كه كاندوم در جلوگيري از عفونت موثر است به اثرات كاندو  

..جلوگيري از بارداري پي بردندجلوگيري از بارداري پي بردند     

ها در كاندوم بوجود آمد بدين صورت كه غالف تحتاني را قبل از استفاده 1515در اواخر صده در اواخر صده  پيشرفت ها در كاندوم بوجود آمد بدين صورت كه غالف تحتاني را قبل از استفاده  ميالدي، يكي از  پيشرفت  ميالدي، يكي از 
..در يك محلول شيميايي غوطه ور كرده و سپس اجازه مي دادند تا خشك شوددر يك محلول شيميايي غوطه ور كرده و سپس اجازه مي دادند تا خشك شود   كه درواقع اولين اسپرم كشكه درواقع اولين اسپرم كش  

((ss pp eerrmmiicciiddee)) ..در كاندوم بوددر كاندوم بود       
  

  
  

.. بود بود17061706اولين استفاده عمومي از كاندوم در سطح جهاني در اولين استفاده عمومي از كاندوم در سطح جهاني در      

cchhaarrlleess))  در زمان چارلز دومدر زمان چارلز دوم  ""ccoonnddoomm""    همچنين گفته مي شود كه پزشكي به نامهمچنين گفته مي شود كه پزشكي به نام   IIII)) وسيله اي را ابداع كرد كه وسيله اي را ابداع كرد كه     
يوانات نيز يوانات نيز  از جنس روده ح از جنس روده ح،،در اين زمان كاندومدر اين زمان كاندوم!!  از تولد بيشتر بچه هاي غير قانوني براي پادشاه جلوگيري كنداز تولد بيشتر بچه هاي غير قانوني براي پادشاه جلوگيري كند

..ساخته شد كه البته گران قيمت بود و متاسفانه اغلب چند بار استفاده مي شدندساخته شد كه البته گران قيمت بود و متاسفانه اغلب چند بار استفاده مي شدند اين نوع كاندوم در آن زمان بعنوان اين نوع كاندوم در آن زمان بعنوان   
..سپري در برابر لذت و زرهي در برابر عفونت ياد مي شدسپري در برابر لذت و زرهي در برابر عفونت ياد مي شد     

صده  صده در نيمه دوم  تبليغاتي ،، تجارت كاندومهاي دست ساز در لندن رونق يافت و برخي مغازه ها تجارت كاندومهاي دست ساز در لندن رونق يافت و برخي مغازه ها1717در نيمه دوم  را براي فروش را براي فروش  تبليغاتي  
..كاندوم راه انداخته بودندكاندوم راه انداخته بودند     
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اقتصادي و اجتماعي در اروپا و    بعد ميالد مسيح بعد ميالد مسيح1818سده سده در در  ثير پيشرفتهاي تكنولوژي  اقتصادي و اجتماعي در اروپا و استفاده از كاندوم تحت تا ثير پيشرفتهاي تكنولوژي  استفاده از كاندوم تحت تا
..آمريكا قرار گرفتآمريكا قرار گرفت rruubbbbeerr  توليد كاندوم بر اثر كشفتوليد كاندوم بر اثر كشف     vvuull ccaanniissaatt iioonn    بوسيلهبوسيله  GGooooddyy eeaarr   صاحب شركت توليد صاحب شركت توليد

HH  كننده تاير  وكننده تاير  و aannccoocckk  اين بدان معنا بود كه توليد انبوه كاندوم به سرعت و به ارزاني امكان پذير بوداين بدان معنا بود كه توليد انبوه كاندوم به سرعت و به ارزاني امكان پذير بود. . متحول شدمتحول شد..  

VVuullcc aanniiss aatt iioo قوي تبديل مي شودقوي تبديل مي شود) ) االستيكاالستيك((روندي است كه طي آن الستيك به يك ماده كشسان روندي است كه طي آن الستيك به يك ماده كشسان..     

پيشگيري فرانسوي پيشگيري فرانسوي  ، اولين تبليغ كاندوم در روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز چاپ شد با عنوان  ، اولين تبليغ كاندوم در روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز چاپ شد با عنوان 18611861در سال در سال 
DD))  دكتر پاوردكتر پاور rr..   ppooww eerr ''ss   ffrreenncchh  pprreevveenntt aatt iivveess )) تصويب شد بر طبق اين تصويب شد بر طبق اين     CCoommssttoocckk   قانون قانون18731873در سال در سال   

 همچنين اداره پست اجازه داشت محموله هاي پستي كه  همچنين اداره پست اجازه داشت محموله هاي پستي كه ،،قانون، تبليغ هر گونه وسيله ضد بارداري غير قانوني بودقانون، تبليغ هر گونه وسيله ضد بارداري غير قانوني بود
..ن ارسال مي شد توقيف كندن ارسال مي شد توقيف كندحاوي كاندومهايي بود كه از طريق پست براي مشترياحاوي كاندومهايي بود كه از طريق پست براي مشتريا     

     بعد ميالد مسيح بعد ميالد مسيح1919سده سده 

))   اغلب كاندومها از الستيك مخصوصي ساخته مي شدند اغلب كاندومها از الستيك مخصوصي ساخته مي شدند19201920تا دهه تا دهه    ddiipppp iinngg  ffrroomm   rruubbbbeerr   ccee mmeenntt   hhaanndd   ))   

..كه اين نوع كاندوم ها بسرعت فرسوده مي شدند و كيفيت آن نامطمئن بودكه اين نوع كاندوم ها بسرعت فرسوده مي شدند و كيفيت آن نامطمئن بود     

ffrreeddrriicckk ،  ، 19191919در سال در سال    kkiill lliiaann  ,, ((oohhiioo))  در اوهايودر اوهايو     ا   انوع جديدي از كاندوم ب nnaatt  نوع جديدي از كاندوم ب uurraall  rruubbbbeerr   llaatt ee xx     التكس التكس
..طبيعي  ساختطبيعي  ساخت     

كاندومهاي از جنس التكس، ديرتر فرسوده مي شدند و نازكتر و بدون بو بودند اين نوع جديد كاندوم فروش زيادي كاندومهاي از جنس التكس، ديرتر فرسوده مي شدند و نازكتر و بدون بو بودند اين نوع جديد كاندوم فروش زيادي 
كننده كاندوم در آمريكا 19301930داشت در ميانة دهه داشت در ميانة دهه  كننده كاندوم در آمريكا  پنجاه شركت بزرگ توليد  در روز توليد مي در روز توليد مي  ميليون كاندوم  ميليون كاندوم 11//55 پنجاه شركت بزرگ توليد 

..كردندكردند     

DD   اولين كاندوم داراي ماده لغزنده در انگلستان بوسيله اولين كاندوم داراي ماده لغزنده در انگلستان بوسيله19571957در سال در سال  uurreexx  ا 19601960در ابتداي دهه در ابتداي دهه . . ساخته شدساخته شد ا  ب  ب
..افزايش محبوبيت استفاده از قرصها و روشهاي جراحي ضد بارداري، استفاده از كاندوم كاهش يافتافزايش محبوبيت استفاده از قرصها و روشهاي جراحي ضد بارداري، استفاده از كاندوم كاهش يافت     

HH  بدنبال شناختبدنبال شناخت IIVV   افزايش در بسيدر بسي19801980و ايدز و در دهه و ايدز و در دهه افزايش اري از كشورها، استفاده از كاندوم بطرز چشمگيري  اري از كشورها، استفاده از كاندوم بطرز چشمگيري 
همچنين كاندوم در مغازه ها، خواربار فروشي ها ، سوپر ماركتها و مغازه هاي مشروبات الكلي در دسترس همچنين كاندوم در مغازه ها، خواربار فروشي ها ، سوپر ماركتها و مغازه هاي مشروبات الكلي در دسترس . . يافتيافت

..قرار گرفتقرار گرفت     
  

  
  آزمايشگاה تست مقاومت كاندوم هاآزمايشگاה تست مقاومت كاندوم ها

  



 اين کتاب را به کسانی که دوستشان داريد هديه دهيد                                                                             

 

دامه کار ما   بدون حمايت شما ممکن نيستاين کتاب رايگان است اما ا

51 

 بوسيله سازمان  بوسيله سازمان 19931993س قرار گرفت و در سال س قرار گرفت و در سال  در اروپا در دستر در اروپا در دستر19921992از سال از سال   ((ffeemmaallee  ccoonnddoomm))  كاندوم زنانكاندوم زنان
FFDDAA))  غذا و داروي آمريكاغذا و داروي آمريكا PPoollyy   اولين كاندوم اولين كاندوم19941994در سال در سال . . مورد تاييد قرار گرفتمورد تاييد قرار گرفت  (( uurreetthhaannee   براي مردان براي مردان

..توليد شدتوليد شد     .. كاندومهاي با رنگها و طعمهاي مختلف توليد شد كاندومهاي با رنگها و طعمهاي مختلف توليد شد19901990همچنين در دهه همچنين در دهه   

توليد كاندومهاي نازكتر شده است بعالوه كارخانه هاي توليد توليد كاندومهاي نازكتر شده است بعالوه كارخانه هاي توليد پيشرفت تكنولوژي در سالهاي اخير منجر به پيشرفت تكنولوژي در سالهاي اخير منجر به   امروزهامروزه
nnoott))   براي همه افراد مناسب نيست براي همه افراد مناسب نيست،،كننده كاندوم دريافتند كه توليد كاندوم تنها با در يك اندازهكننده كاندوم دريافتند كه توليد كاندوم تنها با در يك اندازه   ffiitt   aallll)) امروزه امروزه   

..شما مي توانيد كاندومهايي با شكل و طول و عرض مختلف پيدا كنيدشما مي توانيد كاندومهايي با شكل و طول و عرض مختلف پيدا كنيد     

  
    وم، با شكست مواجه مي شويم؟وم، با شكست مواجه مي شويم؟چه موقع عليرغم استفاده از كاندچه موقع عليرغم استفاده از كاند

البته گاهي حين استفاده ممكن است كاندوم پاره شود البته گاهي حين استفاده ممكن است كاندوم پاره شودبه استفاده صحيح و مداوم از كاندوم بستگي دارد  ستگي دارد  ..به استفاده صحيح و مداوم از كاندوم ب علت اصلي علت اصلي   
HH  انتقالانتقال IIVV  و ديگر بيماري جنسي عليرغم استفاده از كاندوم استفاده ناصحيح يا غير مداوم از كاندوم استو ديگر بيماري جنسي عليرغم استفاده از كاندوم استفاده ناصحيح يا غير مداوم از كاندوم است..     

--ooiill))  اده لغزنده آن روغنياده لغزنده آن روغنياستفاده از كاندومهايي كه ماستفاده از كاندومهايي كه م   BB aass eedd)) مي باشد التكس را ضعيف كرده و احتمال پاره مي باشد التكس را ضعيف كرده و احتمال پاره   
..شدن كاندوم را بيشتر مي كندشدن كاندوم را بيشتر مي كند يا فرسوده شود يا فرسوده شود . . همچنين كاندوم اگر در معرض حرارت يا نور خورشيد قرار گيردهمچنين كاندوم اگر در معرض حرارت يا نور خورشيد قرار گيرد  

..ضعيف مي شود و نيز ممكن است بوسيله دندان يا ناخن در حين عمل جنسي پاره شودضعيف مي شود و نيز ممكن است بوسيله دندان يا ناخن در حين عمل جنسي پاره شود     

  !!   تاريخ انقاضاء آنرا كنترل كنيد تاريخ انقاضاء آنرا كنترل كنيد،،ل از استفاده كاندومل از استفاده كاندومهميشه قبهميشه قب

  
    ميزان پاره شدن يا در آمدن كاندوم چقدر است؟ميزان پاره شدن يا در آمدن كاندوم چقدر است؟

خود كاندوم  خود كاندوم مطالعات انجام شده در امريكا نشان مي دهد كه ميزان پاره شدن كاندوم به دليل ضعف  و % % 22مطالعات انجام شده در امريكا نشان مي دهد كه ميزان پاره شدن كاندوم به دليل ضعف  و مي باشد  مي باشد 
زان درآمدن نسبي كاندوم حين رابطه جنسي زان درآمدن نسبي كاندوم حين رابطه جنسي است و مياست و مي% % 11 تا  تا 55ميزان در آمدن كاندوم حين رابطه جنسي حدود ميزان در آمدن كاندوم حين رابطه جنسي حدود 

..مي باشدمي باشد% % 33 تا  تا 1313حدود حدود      

  

  ::نكات مهم در مورد استفاده از كاندومنكات مهم در مورد استفاده از كاندوم
و مواد ديگر مانند وازلين و مواد ديگر مانند وازلين ) ) لوسيونلوسيون((از استفاده همزمان مواد چرب كننده، روغن، مواد ضد عفوني كننده پزشكي از استفاده همزمان مواد چرب كننده، روغن، مواد ضد عفوني كننده پزشكي 

تنها از ژل ها يا تنها از ژل ها يا . . كاندوم را سوراخ و يا پاره كنندكاندوم را سوراخ و يا پاره كننداين مواد مي توانند اين مواد مي توانند . . براي چرب تر كردن كاندوم خودداري كنيدبراي چرب تر كردن كاندوم خودداري كنيد
..كرم هاي مخصوص و يا اسپرم كش هاي مكمل مخصوص كه در داروخانه ها قابل دسترسي است استفاده كنيدكرم هاي مخصوص و يا اسپرم كش هاي مكمل مخصوص كه در داروخانه ها قابل دسترسي است استفاده كنيد     

..بسته حاوي كاندوم را بدقت و به آرامي باز نماييد و به هيچ وجه از قيچي و اجسام نوك تيز استفاده نكنيدبسته حاوي كاندوم را بدقت و به آرامي باز نماييد و به هيچ وجه از قيچي و اجسام نوك تيز استفاده نكنيد     

لت سخت شدن آلت تناسلي مردانه و قبل از انجام نزديكي استفاده نماييد، زيرا ممكن است در لت سخت شدن آلت تناسلي مردانه و قبل از انجام نزديكي استفاده نماييد، زيرا ممكن است در كاندوم را در حاكاندوم را در حا
..كاندوم بايد تمام طول آلت تا قاعده را بپوشاندكاندوم بايد تمام طول آلت تا قاعده را بپوشاند. . ترشحات مرد قبل از انزال نيز ويروس و يا اسپرم وجود داشته باشدترشحات مرد قبل از انزال نيز ويروس و يا اسپرم وجود داشته باشد     

..در هر بار نزديكي از يك كاندوم جديد استفاده شوددر هر بار نزديكي از يك كاندوم جديد استفاده شود       

  ..فقط يك بار استفاده كنيدفقط يك بار استفاده كنيداز هر كاندوم از هر كاندوم 

  ..قبل از استفاده به تاريخ انقضا آن توجه كنيدقبل از استفاده به تاريخ انقضا آن توجه كنيد
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..از مصرف كاندومهاي تاريخ گذشته، چسبناك و شكننده بدليل افزايش احتمال پارگي اجتناب نماييداز مصرف كاندومهاي تاريخ گذشته، چسبناك و شكننده بدليل افزايش احتمال پارگي اجتناب نماييد     

دايمي دور نگاه داريد زيرا احتمال سوراخ شدن و پارگي در آن ا دايمي دور نگاه داريد زيرا احتمال سوراخ شدن و پارگي در آن اكاندومها را از حرارت، نور، فشار و رطوبت  فزايش فزايش كاندومها را از حرارت، نور، فشار و رطوبت 
مي يابد و نمي توان به آن اطمينان كرد مثال كيف پول جيبي شما كه هر روز متحمل فشار است جاي مناسبي براي مي يابد و نمي توان به آن اطمينان كرد مثال كيف پول جيبي شما كه هر روز متحمل فشار است جاي مناسبي براي 

  ..نگهداري كاندوم نيستنگهداري كاندوم نيست
  

  قدامات جديد ايران براي مقابله با ايدزقدامات جديد ايران براي مقابله با ايدزاا
 به  به زارت بهداشت ايران اعالم كرده است كه يك رشته اقدامات جديد را براي جلوگيري از گسترش آلودگيزارت بهداشت ايران اعالم كرده است كه يك رشته اقدامات جديد را براي جلوگيري از گسترش آلودگيوو

همزمان با همزمان با ..ويروس اچ آي وي، عامل ابتالي به بيماري ايدز، و درمان مبتاليان به اين بيماري به اجرا مي گذاردويروس اچ آي وي، عامل ابتالي به بيماري ايدز، و درمان مبتاليان به اين بيماري به اجرا مي گذارد
يدز، يك سخنگوي وزارت بهداشت ايران، با اعالم جزييات اقدامات جديد، گفت كه ايران  يدز، يك سخنگوي وزارت بهداشت ايران، با اعالم جزييات اقدامات جديد، گفت كه ايران برگزاري روز جهاني ا برگزاري روز جهاني ا

خواهد بود كه به اجراي برنامه اي برا خواهد بود كه به اجراي برنامه اي برانخستين كشور منطقه  ي مبارزه گسترده به منظور آگاه سازي مردم در باره اچ ي مبارزه گسترده به منظور آگاه سازي مردم در باره اچ نخستين كشور منطقه 
  ..آي وي و ايدز مبادرت مي ورزدآي وي و ايدز مبادرت مي ورزد

  ..ه گفته وي، اجراي اين برنامه از سطح محلي، از جمله جوامع روستايي، آغاز مي شوده گفته وي، اجراي اين برنامه از سطح محلي، از جمله جوامع روستايي، آغاز مي شودبب
ي ي خنگوي وزارت بهداشت ايران افزوده است كه تسهيالت درماني گسترده تري در اختيار افراد آلوده به اچ آي وخنگوي وزارت بهداشت ايران افزوده است كه تسهيالت درماني گسترده تري در اختيار افراد آلوده به اچ آي وسس

صورت سرپايي و چه بستري، قرار مي گيرد صورت سرپايي و چه بستري، قرار مي گيردو مبتاليان به ايدز، چه به  مه درماني در زندان هاي ..و مبتاليان به ايدز، چه به  مه درماني در زندان هاي وي ازاجراي يك برنا وي ازاجراي يك برنا
يدز، دوقلم در داخل دد، ، به گفته اين مقام وزارت بهداشتبه گفته اين مقام وزارت بهداشت..ايران نيز خبر داده استايران نيز خبر داده است حاضر از سه داروي اصلي ا يدز، دوقلم در داخل ر حال  حاضر از سه داروي اصلي ا ر حال 

  ..ايران توليد مي شودايران توليد مي شود
يران اعالم كردند كه حدودپنجاه هزارنفر درايران حامل ويروس اچ آي وي تشخيص يران اعالم كردند كه حدودپنجاه هزارنفر درايران حامل ويروس اچ آي وي تشخيص نابع دولتي جمهوري اسالمي انابع دولتي جمهوري اسالمي امم

ابتالي اكثر آنان استفاده از سرنگ هاي آلوده بوده است ابتالي اكثر آنان استفاده از سرنگ هاي آلوده بوده استداده شده اند كه عامل   هزار  هزار 120120طبق آمارهاي غير رسمي طبق آمارهاي غير رسمي .(.(داده شده اند كه عامل 
  ))نفر در ايران به ويروس ايدز مبتال مي باشندنفر در ايران به ويروس ايدز مبتال مي باشند

شامل زنان روسپي، معتادان، جوانان با رفتارهاي كنترل نشده، ساكنان شامل زنان روسپي، معتادان، جوانان با رفتارهاي كنترل نشده، ساكنان كتر مسعود پزشكيان، گروههاي پرخطر را كتر مسعود پزشكيان، گروههاي پرخطر را دد
شناسايي اين افراد يكي از محورهاي استراتژي وزارت شناسايي اين افراد يكي از محورهاي استراتژي وزارت ««: : پادگانها، رانندگان ترانزيت و افراد بيكار ميداند و ميگويدپادگانها، رانندگان ترانزيت و افراد بيكار ميداند و ميگويد

اين هدف، سازمان جهاني بهداشت، طي پنج س. . بهداشت در كنترل بيماري ايدز استبهداشت در كنترل بيماري ايدز است  ميليون  ميليون 1515ال، ال، براي رسيدن به اين هدف، سازمان جهاني بهداشت، طي پنج سبراي رسيدن به 
  ..دالر براي پيشبرد مراحل اين برنامه به وزارت بهداشت پرداخت خواهد كرددالر براي پيشبرد مراحل اين برنامه به وزارت بهداشت پرداخت خواهد كرد

 ساله هموفيلي با استفاده از فرآوردههاي خوني  ساله هموفيلي با استفاده از فرآوردههاي خوني 66كودك كودك . .  گزارش شد گزارش شد13641364ولين مورد ابتال به بيماري ايدز در ولين مورد ابتال به بيماري ايدز در اا
زندانهاي كرمان و جيرفت، همزمان زندانهاي كرمان و جيرفت، همزمان مدتي بعد، در مدتي بعد، در . . آلوده وارداتي سازمان انتقال خون به اين بيماري مبتال شده بودآلوده وارداتي سازمان انتقال خون به اين بيماري مبتال شده بود

ز آن، ايدز در ميان معتادان تزريقي، زنان خياباني و ز آن، ايدز در ميان معتادان تزريقي، زنان خياباني و اا  پسپس. . ايدز شايع و به زندانهاي شهرهاي ديگر هم كشيده شدايدز شايع و به زندانهاي شهرهاي ديگر هم كشيده شد
  ..تعدادي از پرسنل مراكز درماني گسترش يافتتعدادي از پرسنل مراكز درماني گسترش يافت

  
ةَ و تورِد: : الَ علي عليهِ السالم الَ علي عليهِ السالم قق ةِ تـُبطِلُ العِصمـ غـَلـَبـَةُ الشَّهوتورِد ةَ و ةِ تـُبطِلُ العِصمـ غـَلـَبـَةُ الشَّهوالهـَلـَك الهـَلـَك   

غلبه و فرمانروائي شهوت، مصونيت اخالقي را از ميان مي برد و آدمي را به وادي غلبه و فرمانروائي شهوت، مصونيت اخالقي را از ميان مي برد و آدمي را به وادي : : علي عليه السالم فرموده استعلي عليه السالم فرموده است
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  ..هالكت و تباهي مي كشاندهالكت و تباهي مي كشاند
  
جنسي ناسالم و خالف عرف و شرع دو عامل اصلي شيوع ايدز اا عمال  چند معتاد و انجام ا عمال جنسي ناسالم و خالف عرف و شرع دو عامل اصلي شيوع ايدز ستفاده از يك سرنگ براي  چند معتاد و انجام ا ستفاده از يك سرنگ براي 

جرمهايي كه افراد زنداني مرتكب شده اند اغلب همان رفتارهاي پرخطري است كه فرد را جرمهايي كه افراد زنداني مرتكب شده اند اغلب همان رفتارهاي پرخطري است كه فرد را . . ن استن استدر ميان زندانيادر ميان زندانيا
از سويي ديگر، محيط زندان براي بسياري از افراد از سويي ديگر، محيط زندان براي بسياري از افراد . . در معرض ابتال به بيماريهايي نظير ايدز و هپاتيت قرار مي دهددر معرض ابتال به بيماريهايي نظير ايدز و هپاتيت قرار مي دهد

عتياد و بي بند عتياد و بي بندنخستين فرصت زندگي براي آشنايي با اعمال خالفي نظير ا به هرحال، با وجود تمام به هرحال، با وجود تمام . . وباري جنسي استوباري جنسي استنخستين فرصت زندگي براي آشنايي با اعمال خالفي نظير ا
ممنوعيتها و مراقبتها، رفتارهاي پرخطري چون استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي، خالكوبي، روابط ممنوعيتها و مراقبتها، رفتارهاي پرخطري چون استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي، خالكوبي، روابط 

م مجنسي ناسال زندانيان معتاد در اثر پيامدهاي رواني استفاده از مواد زندانيان معتاد در اثر پيامدهاي رواني استفاده از مواد . .  نامتعارف، در ميان زندانيان بسيار شايع است نامتعارف، در ميان زندانيان بسيار شايع استوو  جنسي ناسال
از سويي ديگر، در دسترس نبودن وسيله از سويي ديگر، در دسترس نبودن وسيله . . ر ازاي دريافت پول يا دارو تن به روابط جنسي نامشروع ميدهندر ازاي دريافت پول يا دارو تن به روابط جنسي نامشروع ميدهندمخدر يا دمخدر يا د

مناسب براي تزريق مواد مخدر معتادان را مجبور مي كند از هر وسيله و شيوهاي براي رساندن مواد به بدن خود مناسب براي تزريق مواد مخدر معتادان را مجبور مي كند از هر وسيله و شيوهاي براي رساندن مواد به بدن خود 
 سرنگ آلوده مشترك گزارش شده است، حتي  سرنگ آلوده مشترك گزارش شده است، حتي  معتاد از يك معتاد از يك2020 تا  تا 1515در برخي از زندانها، استفاده در برخي از زندانها، استفاده . . استفاده كننداستفاده كنند

  ..استفاده از وسايلي نظير مغز خودكار و سر سرم نيز براي تزريق شايع استاستفاده از وسايلي نظير مغز خودكار و سر سرم نيز براي تزريق شايع است
دارداا زندان نمي تواند براي مدتي طوالني زندانيان را جدا از جامعه نگه  داردما ديوار بلند  زندان نمي تواند براي مدتي طوالني زندانيان را جدا از جامعه نگه  بسياري از زندانيان دوره هاي بسياري از زندانيان دوره هاي . . ما ديوار بلند 

براساس تحقيقي براساس تحقيقي . .  مرخصي يا پس از آزادي به جامعه برمي گردند مرخصي يا پس از آزادي به جامعه برمي گردندحبس كوتاه مدت دارند و برخي ديگر در دورانحبس كوتاه مدت دارند و برخي ديگر در دوران
اند 1212از زندانيان در از زندانيان در  %  % 5151كه در كشور آمريكا انجام شده است، كه در كشور آمريكا انجام شده است،  اند  ساعت اول پس از آزادي يك رابطه جنسي داشته   ساعت اول پس از آزادي يك رابطه جنسي داشته 

  ..از آنان در نخستين روز آزادي به تزريق مواد مخدر روي آورده انداز آنان در نخستين روز آزادي به تزريق مواد مخدر روي آورده اند %  % 1111و و 
اشت و درمان زندانهاي كشور، در مصاحبه اي مطبوعاتي در اواخر سال گذشته اعالم اشت و درمان زندانهاي كشور، در مصاحبه اي مطبوعاتي در اواخر سال گذشته اعالم كتر پرويز افشار، مدير كل بهدكتر پرويز افشار، مدير كل بهددد

پس از اثبات بيماري ايدز در فرد زنداني، وي همانند ساير زندانيان در بندهاي عمومي زندان نگهداري پس از اثبات بيماري ايدز در فرد زنداني، وي همانند ساير زندانيان در بندهاي عمومي زندان نگهداري : : كرده استكرده است
 ايدز در زندانها وجود  ايدز در زندانها وجود بعالوه، آماري در خصوص تعداد مبتاليان بهبعالوه، آماري در خصوص تعداد مبتاليان به. . ميشود و هيچ گونه جداسازي صورت نمي گيردميشود و هيچ گونه جداسازي صورت نمي گيرد

  ..نداردندارد
ره ميزان شيوع ايدز در ميان گروههاي پرخطر اا ره ميزان شيوع ايدز در ميان گروههاي پرخطر ما دكتر مينو محرز، متخصص بيماريهاي عفوني، آمارهاي موجود دربا ما دكتر مينو محرز، متخصص بيماريهاي عفوني، آمارهاي موجود دربا

افرادي كه از طريق تماس جنسي ايدز مي گيرند دسترسي نداريم و اين افراد : : را مشكوك مي داند و مي گويدرا مشكوك مي داند و مي گويد افرادي كه از طريق تماس جنسي ايدز مي گيرند دسترسي نداريم و اين افراد ما به  ما به 
اكثر افرادي كه ما كشف كردهايم معتادان اكثر افرادي كه ما كشف كردهايم معتادان . . وجود دارند و ما وجودشان را انكار نمي كنيموجود دارند و ما وجودشان را انكار نمي كنيمآنها آنها . . در جامعه پخش انددر جامعه پخش اند

زنداني بوده اند، اما شواهد نشان مي دهد كه متاسفانه ميزان ابتال به بيماري ايدز ناشي از تماسهاي جنسي در كشور ما زنداني بوده اند، اما شواهد نشان مي دهد كه متاسفانه ميزان ابتال به بيماري ايدز ناشي از تماسهاي جنسي در كشور ما 
   افراد معتاد نزديك به صددرصد است، افراد معتاد نزديك به صددرصد است،امكان انتقال بيماري ايدز از طريق سرنگ مشترك درامكان انتقال بيماري ايدز از طريق سرنگ مشترك در. . در حال افزايش استدر حال افزايش است

اما وقتي اين عمل زياد تكرار شود، اما وقتي اين عمل زياد تكرار شود، . . رحاليكه در تماس جنسي امكان انتقال يك دهم يا يك درصد در هر بار استرحاليكه در تماس جنسي امكان انتقال يك دهم يا يك درصد در هر بار استدد
بنابراين آنچه براساس آمارهاي ثبت شده به دست مي آيد، غالب بودن انتقال بيماري بنابراين آنچه براساس آمارهاي ثبت شده به دست مي آيد، غالب بودن انتقال بيماري . . امكان ابتال هم بيشتر ميشودامكان ابتال هم بيشتر ميشود

  ..ز سرنگ مشترك در ميان معتادان استز سرنگ مشترك در ميان معتادان استاز طريق استفاده ااز طريق استفاده ا
ه جا آوردن آداب سنتي نظير خالكوبي هاي ويژه، برادرخواندگي از طريق انتقال خون، ختنه سنتي، بريدن بند ناف ه جا آوردن آداب سنتي نظير خالكوبي هاي ويژه، برادرخواندگي از طريق انتقال خون، ختنه سنتي، بريدن بند ناف بب

به طريق سنتي و حجامت سنتي به طور غيربهداشتي، و نيز تعدد زوجات، بزهكاري، بارداري زودهنگام، روابط به طريق سنتي و حجامت سنتي به طور غيربهداشتي، و نيز تعدد زوجات، بزهكاري، بارداري زودهنگام، روابط 
  ..ر گسترش بيماري ايدز استر گسترش بيماري ايدز استدد  و دختران از جمله رفتارهاي پرخطرو دختران از جمله رفتارهاي پرخطرنامشروع، خشونت با زنان نامشروع، خشونت با زنان 
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تأسفانه رفتارهايي نظير خالكوبي و حجامت مورد عالقه برخي از معتادان تزريقي است و انجام غيربهداشتي اين تأسفانه رفتارهايي نظير خالكوبي و حجامت مورد عالقه برخي از معتادان تزريقي است و انجام غيربهداشتي اين مم
HH  قبيل اقدامات سرعت انتقال و گسترش ويروسقبيل اقدامات سرعت انتقال و گسترش ويروس IIVV  ا افزايش مي دهدا افزايش مي دهدرر..  

مات هشدار ميدهد و مي گويدكتر رضا ملك زاده، درباره انجام غيربكتر رضا ملك زاده، درباره انجام غيربدد مات هشدار ميدهد و مي گويدهداشتي اين اقدا نبايد ادعاي هر شخص يا نبايد ادعاي هر شخص يا : : هداشتي اين اقدا
  ..مركزي را مبني بر انجام حجامت بهداشتي پذيرفت، مگر اينكه مورد تأييد وزارت بهداشت و معاونت سالمت باشدمركزي را مبني بر انجام حجامت بهداشتي پذيرفت، مگر اينكه مورد تأييد وزارت بهداشت و معاونت سالمت باشد

ام ممكن است ام ممكن است زيرا اين ارقزيرا اين ارق. . مار مبتاليان به بيماري ايدز به تفكيك استان در وزارت بهداشت محرمانه تلقي ميشودمار مبتاليان به بيماري ايدز به تفكيك استان در وزارت بهداشت محرمانه تلقي ميشودآآ
مناطق  اطمينان كاذب در بقيه  مناطق باعث ايجاد وحشت كاذب در استانهايي كه اين بيماري در آنها بسيار شايع است و نيز  اطمينان كاذب در بقيه  باعث ايجاد وحشت كاذب در استانهايي كه اين بيماري در آنها بسيار شايع است و نيز 

HH  اما مردم هنوز هشداري را كه مسئوالن استان سيستان و بلوچستان در مورد شيوع باالياما مردم هنوز هشداري را كه مسئوالن استان سيستان و بلوچستان در مورد شيوع باالي. . شودشود IIVV  ر اين استان ر اين استان دد
ان ساكن اين استانها براي پيدا كردن كار به كشورهاي اطراف مهاجرت ان ساكن اين استانها براي پيدا كردن كار به كشورهاي اطراف مهاجرت بسياري از مردبسياري از مرد. . داده اند از ياد نبرده اندداده اند از ياد نبرده اند

HH  كرده اند و در بازگشت، ويروسكرده اند و در بازگشت، ويروس IIVV  به علت طوالني بودن زمان به علت طوالني بودن زمان . . ا براي همسران خود به سوغات آورده اندا براي همسران خود به سوغات آورده اندرر
يتهاي يتهاي بنابراين در تمام نقاط دنيا جمعبنابراين در تمام نقاط دنيا جمع. . دوري شخص مهاجر از خانواده، امكان اقدام به رفتارهاي پرخطر وجود دارددوري شخص مهاجر از خانواده، امكان اقدام به رفتارهاي پرخطر وجود دارد

  ..مهاجر جمعيتهاي پرخطري از نظر ابتال به ايدز تلقي مي شوندمهاجر جمعيتهاي پرخطري از نظر ابتال به ايدز تلقي مي شوند
ر مرزهاي شمالي ايران نيز ورود هفتگي نزديك به يك هزار دختر و زن روسي، به منظور فروش و عرضه كاال در ر مرزهاي شمالي ايران نيز ورود هفتگي نزديك به يك هزار دختر و زن روسي، به منظور فروش و عرضه كاال در دد

خ. .  كيلومتري آستارا، در انتقال ويروس بي تأثير نيست كيلومتري آستارا، در انتقال ويروس بي تأثير نيست3535 خدر بقيه بندرهاي تجاري استان گلستان هم اين  طر وجود طر وجود در بقيه بندرهاي تجاري استان گلستان هم اين 
  ..دارد از نتيجه اين بحث خود شما مي توانيد شهرهاي آلودتر را حدس بزنيددارد از نتيجه اين بحث خود شما مي توانيد شهرهاي آلودتر را حدس بزنيد

انتقال ايدز از مرزهاي شمالي، كيف هاي بهداشتي تهيه بب انتقال ايدز از مرزهاي شمالي، كيف هاي بهداشتي تهيه ه گفته دكتر بهرام يگانه، وزارت بهداشت براي جلوگيري از  ه گفته دكتر بهرام يگانه، وزارت بهداشت براي جلوگيري از 
. . ه راهنماي استفاده قرار داده راهنماي استفاده قرار داددر داخل اين كيفها صابون، مسواك، خمير دندان، نخ دندان، و كاندوم به همرادر داخل اين كيفها صابون، مسواك، خمير دندان، نخ دندان، و كاندوم به همرا. . كردكرد

كيفهاي بهداشتي در ميان افرادي كه در مرز ايران و جمهوريهاي تازه استقالل يافته شمالي تردد ميكردند رايگان كيفهاي بهداشتي در ميان افرادي كه در مرز ايران و جمهوريهاي تازه استقالل يافته شمالي تردد ميكردند رايگان 
رنامه مدون و سازمان يافتهاي براي جلوگيري از گسترش ويروس ايدز در ميان زنان روسپي و . . توزيع شدتوزيع شد رنامه مدون و سازمان يافتهاي براي جلوگيري از گسترش ويروس ايدز در ميان زنان روسپي و اما هنوز ب اما هنوز ب

مي گويد. . مشتريان آنها وجود نداردمشتريان آنها وجود ندارد مي گويددكتر مسعود پزشكيان  ما به دليل مسائل اعتقادي و فرهنگي نمي توانيم در اين ما به دليل مسائل اعتقادي و فرهنگي نمي توانيم در اين : : دكتر مسعود پزشكيان 
درحال حاضر همكاران دانشگاههاي علوم پزشكي در حال شناسايي درحال حاضر همكاران دانشگاههاي علوم پزشكي در حال شناسايي . . مورد به طور رسمي و علني فعاليت كنيممورد به طور رسمي و علني فعاليت كنيم

وزارت وزارت . . ا اقدام كنيما اقدام كنيمگروههاي با رفتار پرخطر هستند تا بتوانيم نسبت به آگاهي، آموزش، پيشگيري و درمان آنهگروههاي با رفتار پرخطر هستند تا بتوانيم نسبت به آگاهي، آموزش، پيشگيري و درمان آنه
  ..بهداشت با تأمين داروي رايگان، وسايل پيشگيري و توسعه بحث آموزش، از گروههاي دانشگاهي حمايت ميكندبهداشت با تأمين داروي رايگان، وسايل پيشگيري و توسعه بحث آموزش، از گروههاي دانشگاهي حمايت ميكند

  
  

  وي  وي  . . آيآي. . با  اچبا  اچ  و ابتالو ابتال  راحل مختلف عفونتراحل مختلف عفونتمم
فوالنزا مبتال  فوالنزا مبتال  دود نيمي از افرادي كه تازه به اچ آي وي آلوده مي شوند، در عرض دو تا چهار هفته به عالئمي شبيه آندود نيمي از افرادي كه تازه به اچ آي وي آلوده مي شوند، در عرض دو تا چهار هفته به عالئمي شبيه آنحح

  ..اين عالئم شامل تب، خستگي، ناراحتي پوستي، درد مفصل، سردرد و تورم در غدد لنفاوي استاين عالئم شامل تب، خستگي، ناراحتي پوستي، درد مفصل، سردرد و تورم در غدد لنفاوي است. . مي شوندمي شوند
با پيشرفت با پيشرفت . . برابر با تعداد آنها در يك ميليمتر مكعب خون استبرابر با تعداد آنها در يك ميليمتر مكعب خون است+ + 44احد شمارش گلبو لهاي سفيد سي دي احد شمارش گلبو لهاي سفيد سي دي وو  

  ..ويروس از تعداد آن كاسته مي شودويروس از تعداد آن كاسته مي شود
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 عدد  عدد 200200اگر اين رقم به اگر اين رقم به . . در ميليمتر مكعب استدر ميليمتر مكعب است+  +  44 سلول سي دي  سلول سي دي 12001200 تا  تا 600600اي اي ك سيستم دفاعي سالم دارك سيستم دفاعي سالم داريي
  ..كاهش يابد، بيمار مبتال به ايدز محسوب مي شودكاهش يابد، بيمار مبتال به ايدز محسوب مي شود

"" درمراحل ابتدايي، اين رقم با تكثير سريع ويروس در درمراحل ابتدايي، اين رقم با تكثير سريع ويروس در . .  شمار ذرات ويروسي درميليمتر مكعب است شمار ذرات ويروسي درميليمتر مكعب است""ار ويروسيار ويروسيبب  
  ..خون به اوج مي رسدخون به اوج مي رسد

وده به اچ آي وي سالها طول مي كشد تا بيماري ايدز ظاهر شود و در اين مدت آنها احساس وده به اچ آي وي سالها طول مي كشد تا بيماري ايدز ظاهر شود و در اين مدت آنها احساس ر برخي از افراد آلر برخي از افراد آلدد
درساير افراد آلوده به اچ آي وي درساير افراد آلوده به اچ آي وي ..سالمت كرده و هيچ عالئم بيروني حضور اين و يروس در آنها ديده نمي شودسالمت كرده و هيچ عالئم بيروني حضور اين و يروس در آنها ديده نمي شود

  .. نمود كند نمود كندممكن است عالئمي مانند كاهش وزن، تب وعرق، كهير و براي مدتي كوتاه پاك شدن حافظهممكن است عالئمي مانند كاهش وزن، تب وعرق، كهير و براي مدتي كوتاه پاك شدن حافظه
  
  
  

  ::زمايش هاي اچ آي ويزمايش هاي اچ آي ويآآ
رجريان عمومي ترين آزمايش براي تشخيص اچ آي وي، يك نوع خاص از پادتن ها يا همان پروتئين هاي ضد رجريان عمومي ترين آزمايش براي تشخيص اچ آي وي، يك نوع خاص از پادتن ها يا همان پروتئين هاي ضد دد--

  ..بيماري رديابي مي شودبيماري رديابي مي شود
--   ا اين كه پادتن ها در واكنش به حضور اچ آي وي دربدن توليد مي شوند، اما اين اتفاق شش تا دوازده هفته پس ازا اين كه پادتن ها در واكنش به حضور اچ آي وي دربدن توليد مي شوند، اما اين اتفاق شش تا دوازده هفته پس ازبب  

  ..آلودگي رخ مي دهدآلودگي رخ مي دهد
-- چندان موثر نيستند، اما به عنوان نشانه وجود ويروس دربدن قابل دد   مبارره با ويروس  كه اين پادتن ها در  چندان موثر نيستند، اما به عنوان نشانه وجود ويروس دربدن قابل ر حالي  مبارره با ويروس  كه اين پادتن ها در  ر حالي 

  ..اعتماد هستنداعتماد هستند
-- ر چند هفته اي كه رديابي آلودگي بي ثمر و جواب آزمايش منفي است، فرد آلوده مي تواند ويروس را به سايرين ر چند هفته اي كه رديابي آلودگي بي ثمر و جواب آزمايش منفي است، فرد آلوده مي تواند ويروس را به سايرين دد  

  ..منتقل كندمنتقل كند
  

  روي بيماري ايدز در بدنروي بيماري ايدز در بدنيشيشپپ
و سس و يستم دفاعي بدن كه از حمله ويروس صدمه ديده است، قواي خود را براي مبارزه با بيماري ها ازدست مي دهد  يستم دفاعي بدن كه از حمله ويروس صدمه ديده است، قواي خود را براي مبارزه با بيماري ها ازدست مي دهد 

كند تواند جان بيمار را تهديد  كندهرنوع عفونتي مي  تواند جان بيمار را تهديد  كساني كه به اچ آي وي آلوده هستند، در مقابل بيماري هايي مانند كساني كه به اچ آي وي آلوده هستند، در مقابل بيماري هايي مانند ..هرنوع عفونتي مي 
، آسيب پذيري آنها از ، آسيب پذيري آنها از + + 44ب پذيرتر مي شوند و با افت شمار گلبولهاي سفيد سي دي ب پذيرتر مي شوند و با افت شمار گلبولهاي سفيد سي دي سل، ماالريا و ذات الريه آسيسل، ماالريا و ذات الريه آسي

  ..قبل هم بيشتر مي شودقبل هم بيشتر مي شود
. .  معروف است، آسيب پذير هستند معروف است، آسيب پذير هستند"" عفونت هاي فرصت طلب عفونت هاي فرصت طلب""يماران مبتال به اچ آي وي همچنين در مقابل آنچه بهيماران مبتال به اچ آي وي همچنين در مقابل آنچه بهبب

ها از باكتري هاي شايع، قارچ ها و انگل هايي ناين نوع از عفونت ها از باكتري هاي شايع، قارچ ها و انگل هايي ن ا اين نوع از عفونت  گيرد كه يك بدن سالم قادر به مبارزه ب ا شات مي  گيرد كه يك بدن سالم قادر به مبارزه ب شات مي 
ها را از پا در مي  ها را از پا در مي آنهاست، اما مي تواند درافرادي كه سيستم دفاعي بدن آنها آسيب ديده ايجاد بيماري كند و گاه آن آنهاست، اما مي تواند درافرادي كه سيستم دفاعي بدن آنها آسيب ديده ايجاد بيماري كند و گاه آن

  ..آوردآورد
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هاي سي دي بب هاي سي دي رخي از اين عوامل بيماري زا زماني كه شمار سلول  كثر+ + 44رخي از اين عوامل بيماري زا زماني كه شمار سلول  كنند، اما ا كثرزياد است به بدن حمله مي  كنند، اما ا  آنها  آنها زياد است به بدن حمله مي 
در صورتي كه در صورتي كه .. رسيد، يعني نقطه آغاز ظهور ايدز، فعال مي شوند رسيد، يعني نقطه آغاز ظهور ايدز، فعال مي شوند200200زماني كه شمار اين سلولها به كمتر از زماني كه شمار اين سلولها به كمتر از 

مراقبتهاي كامل پزشكي در دسترس باشد، آن وقت مي توان به بيمار داروهاي درمانگر و محافظ در برابر برخي از مراقبتهاي كامل پزشكي در دسترس باشد، آن وقت مي توان به بيمار داروهاي درمانگر و محافظ در برابر برخي از 
گاه گران است و. . اين عفونت ها را داداين عفونت ها را داد لبته اين داروها  گاه گران است وا لبته اين داروها  تواند عوارض جانبي داشته باشد شايد بي تاثير ا تواند عوارض جانبي داشته باشد شايد بي تاثير  به عالوه مي   به عالوه مي 

  ..باشدباشد
  

  رفك و زونارفك و زونابب
"" هرپبس سيمپلكس هرپبس سيمپلكس""ويروس زونا،ويروس زونا،..رفك يك عفونت قارچي است كه معموالً به دهان، گلو يا واژن حمله مي كندرفك يك عفونت قارچي است كه معموالً به دهان، گلو يا واژن حمله مي كندبب   

((hheerrpp eess   ss iimmpp lleexx)) ، ،  د وقوع آنها در د وقوع آنها در هر دو عفونت شايع هستند، اما درصهر دو عفونت شايع هستند، اما درص. . ي تواند در دهان يا رحم ايجاد شودي تواند در دهان يا رحم ايجاد شودمم
هاي سي دي  مي تواند افرادي را كه شمار سلول  هاي سي دي ميان افراد مبتال به اچ آي وي افزايش مي يابد و حتي  مي تواند افرادي را كه شمار سلول  آنها هنوز آنها هنوز + + 44ميان افراد مبتال به اچ آي وي افزايش مي يابد و حتي 

  ..باالست، مبتال كندباالست، مبتال كند
  

  
  
برفك باعث پيدايش برآمدگي هاي سفيد رنگ در پوست و خشكي دهان مي شود و فرآيند بلعيدن غذا را برفك باعث پيدايش برآمدگي هاي سفيد رنگ در پوست و خشكي دهان مي شود و فرآيند بلعيدن غذا را :  :  الئمالئمعع

  ..نا باعث پيدايش تاول هاي دردناك در ناحيه ي مبتال مي شودنا باعث پيدايش تاول هاي دردناك در ناحيه ي مبتال مي شودزوزو. . دشوار مي سازددشوار مي سازد
  

  للسس
ل عامل  اصلي مرگ و مير در ميان مبتاليان به ايدز در سراسر جهان است و بسياري از كشورها همزمان، با اپيدمي ل عامل  اصلي مرگ و مير در ميان مبتاليان به ايدز در سراسر جهان است و بسياري از كشورها همزمان، با اپيدمي سس

اما تنها اما تنها سل ناشي از يك نوع باكتري است كه بسياري ازمردم حامل آن هستند، سل ناشي از يك نوع باكتري است كه بسياري ازمردم حامل آن هستند، . . هاي اچ آي وي و سل روبرو هستندهاي اچ آي وي و سل روبرو هستند
  ..در برخي از افراد باعث بيماري مي شوددر برخي از افراد باعث بيماري مي شود
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افزايش مي 3030گرافرادي كه حامل اين باكتري هستند به اچ آي وي هم آلوده شوند، احتمال بروز سل در آنهاگرافرادي كه حامل اين باكتري هستند به اچ آي وي هم آلوده شوند، احتمال بروز سل در آنهااا افزايش مي  برابر   برابر 

  ..سل ابتدا به ريه حمله مي كند، اما مي تواند به غدد لنفاوي و مغز هم سرايت كندسل ابتدا به ريه حمله مي كند، اما مي تواند به غدد لنفاوي و مغز هم سرايت كند. . يابديابد
همراه با خون، خستگي مفرط ، كاهش وزن، تب و تعرق شديد سرفه شديد، درسرفه شديد، در:  :  الئمالئمعع همراه با خون، خستگي مفرط ، كاهش وزن، تب و تعرق شديد د در قفسه سينه، سرفه  د در قفسه سينه، سرفه 

ب بدرهنگام خوا   ..درهنگام خوا
  
  

  رطان سيستم دفاعي بدنرطان سيستم دفاعي بدنسس
فراد آلوده به اچ آي وي بيش از ديگران در معرض ابتال  به انواع سرطان هاي سيستم دفاعي بدن موسوم به ان اچ فراد آلوده به اچ آي وي بيش از ديگران در معرض ابتال  به انواع سرطان هاي سيستم دفاعي بدن موسوم به ان اچ اا

))  الال   NN oonn--  HH ooddggkkiinnss   LLyymmpp hhoommaass   ))  ان اچ ال مي تواند به هر بخشي از بدن از جمله نخاع و مغز  ان اچ ال مي تواند به هر بخشي از بدن از جمله نخاع و مغز ..رار دارندرار دارندقق  
..حمله كند و مي تواند ظرف يك سال بيمار را از پا دربياوردحمله كند و مي تواند ظرف يك سال بيمار را از پا دربياورد ين بيماري مي تواند، صرف نظر از شمار گلبولهاي سفيد ين بيماري مي تواند، صرف نظر از شمار گلبولهاي سفيد اا  

  ..شيمي درماني راه مقابله با اين نوع سرطان ها استشيمي درماني راه مقابله با اين نوع سرطان ها است. . دربدن بيمار اچ آي وي، بروز كنددربدن بيمار اچ آي وي، بروز كند+ + 44سي ديسي دي
..تورم غدد لنفاوي، تعرق به هنگام خواب و كاهش وزنتورم غدد لنفاوي، تعرق به هنگام خواب و كاهش وزن):   ):   ان اچ الان اچ ال (  ( الئمالئمعع     
  

KKSSخم هاي بدخيم خم هاي بدخيم زز     
KK    ي اس ،ي اس ،كك aappooss iiss  SSaarrccoommaa  ،،  ك نوع  بيماري مشابه سرطان بوده و درميان مردان آلوده به اچ آي وي شايع ك نوع  بيماري مشابه سرطان بوده و درميان مردان آلوده به اچ آي وي شايع يي

. .  روي پوست ظاهر مي شود روي پوست ظاهر مي شودقرمز يا بنفش رنگي مي شود كه معموالقرمز يا بنفش رنگي مي شود كه معموال) ) ليژنليژن((اين بيماري موجب ظهور زخم هاي اين بيماري موجب ظهور زخم هاي . . استاست
. . يه ها را تحت تاثير قرار دهد و مرگبار باشديه ها را تحت تاثير قرار دهد و مرگبار باشدرر  اين بيماري همچنين مي تواند دهان، غدد لنفاوي، دستگاه گوارش واين بيماري همچنين مي تواند دهان، غدد لنفاوي، دستگاه گوارش و

ها كمتراز + + 44اين بيماري معموال به بيماراني كه شمار سي دي اين بيماري معموال به بيماراني كه شمار سي دي  ها كمتراز آن مي كند، اما دركساني كه شمار اين 250250آن مي كند، اما دركساني كه شمار اين  است حمله   است حمله 
  ..م تر خواهد بودم تر خواهد بودسلول در آنها كمتراست و خيسلول در آنها كمتراست و خي

صورتي كه به دستگاه گوارشي حمله :  :  الئمالئمعع صورتي كه به دستگاه گوارشي حمله زخم، نفس تنگي در صورتي كه به ريه حمله كرده باشد، و خونريزي در  زخم، نفس تنگي در صورتي كه به ريه حمله كرده باشد، و خونريزي در 
  ..كرده باشدكرده باشد
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  PPCCPPات الريه ات الريه ذذ

ppnneeuummooccyy))  ي سي پيي سي پيپپ sstt iiss   PPnneeuummoonniiaa  ))  است كه باعث ذات الريه مي  است كه باعث ذات الريه مي "" فرصت طلب فرصت طلب""كي از عفونت هاي كي از عفونت هاي يي  
تواند غدد لنفاوي، طحال، كبد يا مغز استخوان را هدف اين عفونت معموال باين عفونت معموال ب. . شودشود تواند غدد لنفاوي، طحال، كبد يا مغز استخوان را هدف ه ريه حمله مي كند، اما همچنين مي  ه ريه حمله مي كند، اما همچنين مي 

علل عمده مرگ و مير درميان بيماران آلوده به اچ آي وي بوده است، اما اكنون به . . قرار دهدقرار دهد علل عمده مرگ و مير درميان بيماران آلوده به اچ آي وي بوده است، اما اكنون به اين بيماري همواره از  اين بيماري همواره از 
  200200در آنها كمترا زدر آنها كمترا ز+ + 44ار سي دي ار سي دي اين بيماري اغلب افرادي را كه شماين بيماري اغلب افرادي را كه شم. . كمك دارو قابل پيشگيري و معالجه استكمك دارو قابل پيشگيري و معالجه است

  ..است مبتال  مي كنداست مبتال  مي كند
  ..تب، سرفه خشك، حس فشردگي در قفسه سينه و دشواري درعمل تنفستب، سرفه خشك، حس فشردگي در قفسه سينه و دشواري درعمل تنفس    : : الئمالئمعع
  

  فونت هاي مغزيفونت هاي مغزيعع
نبب نيمارا   .. همچنين در مقابل دو نوع عفونت، كه عموماً به مغز حمله مي كند، آسيب پذير هستند همچنين در مقابل دو نوع عفونت، كه عموماً به مغز حمله مي كند، آسيب پذير هستند   اچ آي وي اچ آي وي  يمارا
TT))  وكسوپالسموسيسوكسوپالسموسيستت ooxxoopp llaass mmooss iiss )) ه از يك انگل در حيوانات ناشي مي شود، مي تواند باعث پيدايش زخم ه از يك انگل در حيوانات ناشي مي شود، مي تواند باعث پيدايش زخم كك  

CCrryypp))  كريپتوكوكوسكريپتوكوكوس. . در مغز شوددر مغز شود tt ooccooccccuuss )) اين بيماري در اين بيماري در . . وعي قارچ در خاك ، اغلب باعث مننژيت مي شودوعي قارچ در خاك ، اغلب باعث مننژيت مي شودنن  
اني كه شمار اني كه شمار اين عفونت ها در بيماراين عفونت ها در بيمار. . ودودشش  پرده نخاع و مغز، عفونت ايجاد مي كند و مي تواند به اغما و مرگ منجرپرده نخاع و مغز، عفونت ايجاد مي كند و مي تواند به اغما و مرگ منجر

  .. شايع است شايع است100100در آنها كمترازدر آنها كمتراز+ + 44سلول هاي سي دي سلول هاي سي دي 
( ( سر درد، تب، مشكالت بينايي، تهوع و استفراغ، ضعف در يك طرف بدن، دشوار شدن تكلم و راه رفتن سر درد، تب، مشكالت بينايي، تهوع و استفراغ، ضعف در يك طرف بدن، دشوار شدن تكلم و راه رفتن :   :   الئمالئمعع

  ))مننژيت مننژيت ( ( ، گرفتگي عضالت گردن ، گرفتگي عضالت گردن ))توكسوپالسموسيستوكسوپالسموسيس
    

  اروهاي ضد ايدزاروهاي ضد ايدزدد
تكثير اين ويروس، ز زمان آغاز اپيدمي اچ آي وي، مجموعز زمان آغاز اپيدمي اچ آي وي، مجموعاا اند كه از طريق مهار توانايي  تكثير اين ويروس، ه اي از داروها ساخته شده  اند كه از طريق مهار توانايي  ه اي از داروها ساخته شده 

+ + 44اين داروها از سرعت نابودي سي دي اين داروها از سرعت نابودي سي دي . . عمر افراد مبتال به اچ آي وي را به طور قابل مالحظه اي افزايش مي دهدعمر افراد مبتال به اچ آي وي را به طور قابل مالحظه اي افزايش مي دهد
  ..ياندازد، اما آن را معالجه نمي كندياندازد، اما آن را معالجه نمي كندبب  بيماران مي كاهد و مي تواند بروز ايدز را به تاخيربيماران مي كاهد و مي تواند بروز ايدز را به تاخير

  ::ر مجموع چهار دسته دارو وجود دارد كه در مقاطع مختلف آلودگي و رشد اچ آي وي و ايدز عمل مي كنندر مجموع چهار دسته دارو وجود دارد كه در مقاطع مختلف آلودگي و رشد اچ آي وي و ايدز عمل مي كننددد
اين داروها به پروتئين هاي موجود بر سطح بيروني ويروس اچ آي وي مي چسبد و از اين داروها به پروتئين هاي موجود بر سطح بيروني ويروس اچ آي وي مي چسبد و از : : ازدارنده هاي وروديازدارنده هاي وروديبب  --11

  ""نها يك نمونه از دارو، به نام نها يك نمونه از دارو، به نام تاكنون تتاكنون ت. . جلوگيري مي كندجلوگيري مي كند+ + 44پيوستن و ورود آن به سلول هاي سي دي پيوستن و ورود آن به سلول هاي سي دي 
FF))""فوزيونفوزيون uuzz eeoonn)) ، ،ارد بازار شده استارد بازار شده استوو..  

ان آر تيبب    --22 ان آر تياز دارنده هاي  NN))  از دارنده هاي  uucclleeooss iiddee   rreevveerrss ee   tt rraannss ccrr iipp ttaass ee)) ين بازدارنده ها ويروس اچ آي وي را از ين بازدارنده ها ويروس اچ آي وي را از اا  ::
رو فرآيند نسخه رو فرآيند نسخه اين دااين دا. . نوكلئوسايدها مصالح ساختماني اين ژنها هستندنوكلئوسايدها مصالح ساختماني اين ژنها هستند. . نسخه سازي از ژنهاي خود باز مي داردنسخه سازي از ژنهاي خود باز مي دارد

  ..سازي را از طريق توليد نمونه هاي معيوبي از اين مصالح ساختماني مختل مي كندسازي را از طريق توليد نمونه هاي معيوبي از اين مصالح ساختماني مختل مي كند
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--NNoonn))  از دارنده هاي ان ان آر تياز دارنده هاي ان ان آر تيبب  --33   nnuucclleeooss iiddee  rreevveerrssee   tt rraannssccrr iipp tt aass ee)) ين باز دارنده ها نيز فرآيند ين باز دارنده ها نيز فرآيند اا  ::
يند را كنترل مي كند نسخه سازي را يند را كنترل مي كند نسخه سازي را آنها با چسباندن خود به آنزيمي كه اين فرآآنها با چسباندن خود به آنزيمي كه اين فرآ. . نسخه سازي را مختل مي كنندنسخه سازي را مختل مي كنند

  ..مختل مي كنندمختل مي كنند
PP))ازدارنده هاي نوع پروتيزازدارنده هاي نوع پروتيزبب  --44 rroott eeaass ee)) ين داروها به آنزيم ديگري به نام پروتيز كه نقشي اساسي درجمع ين داروها به آنزيم ديگري به نام پروتيز كه نقشي اساسي درجمع اا  ::

  ..آوري ذرات ويروس تازه دارد، مي چسبندآوري ذرات ويروس تازه دارد، مي چسبند
مختلف دست كم از دو دسته مختلف دست كم از دو دسته معموال سه نوع داروي معموال سه نوع داروي . . اروهاي ضد ويروس ايدز بايد به صورت تركيبي مصرف شونداروهاي ضد ويروس ايدز بايد به صورت تركيبي مصرف شونددد

با تغيير شكل دادن ويروس اچ آي وي، برخي از نمونه با تغيير شكل دادن ويروس اچ آي وي، برخي از نمونه . . مختلف از داروها به طور همزمان به بيمار تجويز مي شودمختلف از داروها به طور همزمان به بيمار تجويز مي شود
و كك  بنابراين شانسبنابراين شانس. . هاي اين ويروس در مقابل داروها مقاوم مي شوندهاي اين ويروس در مقابل داروها مقاوم مي شوند و نترل اچ آي وي در صورت استفاده از چند دار نترل اچ آي وي در صورت استفاده از چند دار

كه حتي پيش از آغاز معالجات در برخي مواردر برخي موار. . بيشتر خواهد بودبيشتر خواهد بود زه، ويروسهايي رديابي شده اند  كه حتي پيش از آغاز معالجات د از آلودگي هاي تا زه، ويروسهايي رديابي شده اند  د از آلودگي هاي تا
  ..در برابر داروهاي موجود مقاومت نشان مي دهنددر برابر داروهاي موجود مقاومت نشان مي دهند

  

  داروهاي ضد ايدزداروهاي ضد ايدز  وارض جانبيوارض جانبيعع
  ::وارض جانبي شايعوارض جانبي شايععع
--   هوع ، استفراغ، سردرد، خستگي مفرط، كهير، اسهال، بي خوابي، بي حسي در اطراف دهان، درد معدههوع ، استفراغ، سردرد، خستگي مفرط، كهير، اسهال، بي خوابي، بي حسي در اطراف دهان، درد معدهتت  
  ::ايرعوارض جانبيايرعوارض جانبيسس
-- لتهاب لوزامعده، آسيب به كبد و لوزالمعده، زخمهاي درون دهان، تغيير شكل بدن، آسيب به سلولهاي عصبي، كم لتهاب لوزامعده، آسيب به كبد و لوزالمعده، زخمهاي درون دهان، تغيير شكل بدن، آسيب به سلولهاي عصبي، كم اا  

  ..خوني، درد عضالني و ضعفخوني، درد عضالني و ضعف

    MMAACCفونت شكم فونت شكم عع
MM))    م اي سي م اي سي اا yy ccoobbaacctt eerr iiuumm  aavviiuumm  ccoommpplleexx  )) فونتي است كه از باكتري هاي موجود درآب، گرد و غبار، فونتي است كه از باكتري هاي موجود درآب، گرد و غبار، عع  

اين بيماري به اليه بيروني معده و روده حمله مي كند ودر نهايت مي تواند در اين بيماري به اليه بيروني معده و روده حمله مي كند ودر نهايت مي تواند در . . و مدفوع پرندگان ناشي مي شودو مدفوع پرندگان ناشي مي شودخاك خاك 
درآنها از درآنها از + + 44ام اي سي اغلب كساني را كه شمار گلبولهاي سفيد سي دي ام اي سي اغلب كساني را كه شمار گلبولهاي سفيد سي دي . . خون وساير بخش هاي بدن منتشر شودخون وساير بخش هاي بدن منتشر شود

  .. است، مبتال مي كند است، مبتال مي كند7575
  .. تب مي انجامد، تعرق در خواب، بي اشتهايي، كاهش وزن، خستگي، اسهال تب مي انجامد، تعرق در خواب، بي اشتهايي، كاهش وزن، خستگي، اسهالشكم درد، تهوع و استفراغ كه بهشكم درد، تهوع و استفراغ كه به: : الئمالئمعع
  

CCMMطرنابينايي طرنابينايي خخ VV  
))  ي ام ويي ام ويسس   CCyy tt oommeeggaalloovviirruuss )) است و در بيماران اچ آي وي اغلب است و در بيماران اچ آي وي اغلب ) ) هرپيسهرپيس( ( ك عفونت مرتبط با ويروس زونا ك عفونت مرتبط با ويروس زونا يي  

RReett))باعث ابتال به تورم شبكيه چشمباعث ابتال به تورم شبكيه چشم iinniittiiss   )) بكيه در ناحيه عقب چشم بكيه در ناحيه عقب چشم اين بيماري با مرگ سلول هاي شاين بيماري با مرگ سلول هاي ش. . ي شودي شودمم  
سي ام وي توسط دارو قابل مهار سي ام وي توسط دارو قابل مهار . . همراه است و در صورتي كه معالجه نشود به سرعت مي تواند باعث نابينايي شودهمراه است و در صورتي كه معالجه نشود به سرعت مي تواند باعث نابينايي شود

اين بيماري به ندرت به افرادي كه شمار اين بيماري به ندرت به افرادي كه شمار . . اين ويروس همچنين مي تواند ساير بخش هاي بدن اثر بگذارداين ويروس همچنين مي تواند ساير بخش هاي بدن اثر بگذارد. . استاست
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ز  اس اس100100آنها بيش از آنها بيش از + + 44سلول هاي سي دي سلول هاي سي دي  كند، و اغلب افرادي را كه شمار اين سلول در آنها كمتر ا ز ت حمله مي  كند، و اغلب افرادي را كه شمار اين سلول در آنها كمتر ا ت حمله مي 
  .. است، مبتال مي كند است، مبتال مي كند5050
  ..مشكل بينايي مانند ديدن لكه هاي سياه متحرك، تاري در ديد و پيدايش نقاط كورمشكل بينايي مانند ديدن لكه هاي سياه متحرك، تاري در ديد و پيدايش نقاط كور: : الئمالئمعع
 شرطي كه براي نقص  شرطي كه براي نقص ر فرد بالغي دو عالمت اصلي بيماري ايدز را همراه با يكي از نشانه هاي فرعي داشته باشد، بهر فرد بالغي دو عالمت اصلي بيماري ايدز را همراه با يكي از نشانه هاي فرعي داشته باشد، بهگگاا

سيستم ايمني بدنش علت مشخصي مانند سوءتغذيه شديد و ساير علل شناخته شده وجود نداشته باشد، مبتال به ايدز سيستم ايمني بدنش علت مشخصي مانند سوءتغذيه شديد و ساير علل شناخته شده وجود نداشته باشد، مبتال به ايدز 
  ..استاست

نشانه هاي فرعي نشانه هاي فرعي . . الئم اصلي اين بيماري شامل كاهش وزن بيشتر از ده درصد و اسهال مزمن بيش از يك ماه استالئم اصلي اين بيماري شامل كاهش وزن بيشتر از ده درصد و اسهال مزمن بيش از يك ماه استعع
مجموعه اين مجموعه اين . . ماه و عفونت پوستي همراه با خارش و تبخالهاي زونايي استماه و عفونت پوستي همراه با خارش و تبخالهاي زونايي استآن سرفه پايدار به مدت بيش از يك آن سرفه پايدار به مدت بيش از يك 

  ..عالئم در نتيجه نقص سيستم ايمني بدن انسان و رشد عفونتهاي فرصت طلب ايجاد مي شوندعالئم در نتيجه نقص سيستم ايمني بدن انسان و رشد عفونتهاي فرصت طلب ايجاد مي شوند
كتر شيرين افهمي، متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، كتر شيرين افهمي، متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دد

به گفته وي، سه تا شش هفته پس از ورود ويروس به به گفته وي، سه تا شش هفته پس از ورود ويروس به . . اري ايدز در بدن انسان را شرح ميدهداري ايدز در بدن انسان را شرح ميدهدچگونگي استقرار بيمچگونگي استقرار بيم
رد مفاصل و عضالت، سردرد، ضعف رد مفاصل و عضالت، سردرد، ضعف دد، ، بدن عالئم سرماخوردگي معمولي به صورت تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاويبدن عالئم سرماخوردگي معمولي به صورت تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاوي

ضايعات جلدي بروز م ضايعات جلدي بروز مو بيحالي، بي اشتهايي، كاهش وزن، تهوع و استفراغ، اسهال و گاه  اين دوره بدون اين دوره بدون . . ي كندي كندو بيحالي، بي اشتهايي، كاهش وزن، تهوع و استفراغ، اسهال و گاه 
خطرناك ترين مرحله بيماري، دوره بدون خطرناك ترين مرحله بيماري، دوره بدون . . درمان پس از گذشت يك تا سه هفته خود به خود بهبود پيدا مي كنددرمان پس از گذشت يك تا سه هفته خود به خود بهبود پيدا مي كند

HH  عالمتعالمت IIVV  ويروس هشت تا ده سال بدون ايجاد هيچ عالمت باليني مشخصي در بدن شخص باقي ميماندويروس هشت تا ده سال بدون ايجاد هيچ عالمت باليني مشخصي در بدن شخص باقي ميماند. . ستستاا . .
HH  بسياري از افراد آلوده به ويروسبسياري از افراد آلوده به ويروس. . رين منتقل مي كندرين منتقل مي كندشخص به ظاهر سالم در اين دوره بيماري را به سايشخص به ظاهر سالم در اين دوره بيماري را به ساي IIVV ، ،

در اين در اين . . دون اطالع از آلودگي خود در دوره بدون عالمت، تعداد زيادي از افراد در معرض خطر را آلوده مي كننددون اطالع از آلودگي خود در دوره بدون عالمت، تعداد زيادي از افراد در معرض خطر را آلوده مي كنندبب
ند ند در مرحله آخر، بيماري ايدز با عوارضي ماندر مرحله آخر، بيماري ايدز با عوارضي مان. . مرحله، تشخيص تنها از طريق بررسيهاي آزمايشگاهي انجام مي شودمرحله، تشخيص تنها از طريق بررسيهاي آزمايشگاهي انجام مي شود

اسهال بيش از يك ماه، تب طوالني، كاهش وزن بيشتر از ده درصد، تعريق شبانه، خستگي و بي حالي، بزرگي غدد اسهال بيش از يك ماه، تب طوالني، كاهش وزن بيشتر از ده درصد، تعريق شبانه، خستگي و بي حالي، بزرگي غدد 
خود را نشان مي دهد اصلي  خود را نشان مي دهدلنفاوي و عوارض عصبي ، چهره  اصلي  در مرحله نهايي، اين ويروس مرگبار به تماشاي قرباني در مرحله نهايي، اين ويروس مرگبار به تماشاي قرباني . . لنفاوي و عوارض عصبي ، چهره 

  .. ساده مي ميرد ساده مي ميردك عفونتك عفونتخود مي نشيند و فردي كه دچار ضعف سيستم ايمني شده با يخود مي نشيند و فردي كه دچار ضعف سيستم ايمني شده با ي
وامل متعددي باعث تسريع بروز مرحله فعال بيماري ايدز مي شود؛ ازجمله، برخي عفونتهاي ميكروبي و ويروسي، وامل متعددي باعث تسريع بروز مرحله فعال بيماري ايدز مي شود؛ ازجمله، برخي عفونتهاي ميكروبي و ويروسي، عع

  ..تغذيه بد، استفاده از مواد مخدر و الكل، و استرس زيادتغذيه بد، استفاده از مواد مخدر و الكل، و استرس زياد
  

  يدز در افراد بالغيدز در افراد بالغاا  
قل يكي از نشانه هاي فرعي زير مشخص مي قل يكي از نشانه هاي فرعي زير مشخص مي يدز در شخص بالغ با وجود دست كم دو عالمت اصلي ، همراه با حدايدز در شخص بالغ با وجود دست كم دو عالمت اصلي ، همراه با حدااا

دفاعي بدن علت مشخص از قبيل سرطان ، سوء تغذيه  دفاعي بدن علت مشخص از قبيل سرطان ، سوء تغذيه شود ، مشروط بر اين كه براي نارسايي ايمني و نقص دستگاه  شود ، مشروط بر اين كه براي نارسايي ايمني و نقص دستگاه 
  ..شديد و يا ساير علل شناخته شده وجود نداشته باشدشديد و يا ساير علل شناخته شده وجود نداشته باشد

  

  الئم اصليالئم اصليعع
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   درصد درصد1010اهش وزن بيشتر از اهش وزن بيشتر از كك
  سهال مزمن بيشتر از يك ماهسهال مزمن بيشتر از يك ماهاا
  متناوب يا ثابت بيش از يك ماهمتناوب يا ثابت بيش از يك ماهب هاي ب هاي تت

  الئم فرعيالئم فرعيعع  
  رفه پايدار به مدت بيش از يك ماهرفه پايدار به مدت بيش از يك ماهسس
    فونت پوستي منتشر همراه با خارشفونت پوستي منتشر همراه با خارشعع
  بخال هاي عود كنندهبخال هاي عود كنندهتت
  رفك دهانيرفك دهانيبب
    فونت تبخالي  مزمن پيشرونده  و منتشر، بزرگ شدن عمومي غدد لنفيفونت تبخالي  مزمن پيشرونده  و منتشر، بزرگ شدن عمومي غدد لنفيعع
انسان و عالئم مربوط به عفونت ر واقع بيماري ايدز ، مجموعه اي از عالئم است كه در اثر ر واقع بيماري ايدز ، مجموعه اي از عالئم است كه در اثر دد انسان و عالئم مربوط به عفونت نقص دستگاه دفاعي بدن  نقص دستگاه دفاعي بدن 

  ..هاي فرصت طلب ، خود را نشان مي دهدهاي فرصت طلب ، خود را نشان مي دهد
  

    وامل بيماريوامل بيماريعع
امل بيماري زا ويروسي است كه قدرت آلوده كنندگي و سرايت پذيري بااليي دارد و به نام ويروس نقص ايمني امل بيماري زا ويروسي است كه قدرت آلوده كنندگي و سرايت پذيري بااليي دارد و به نام ويروس نقص ايمني عع

HHانسان ياانسان يا ..II ..VV      ي بدن انسان را فراهم مي آوردي بدن انسان را فراهم مي آورداميده مي شود، زيرا موجبات ضعف دستگاه دفاعاميده مي شود، زيرا موجبات ضعف دستگاه دفاعنن  ..  
پنهاني است ، در اين مرحله وو مي كند كه يكي از آنها دوره فعاليت  پنهاني است ، در اين مرحله يروس ايدز در بدن انسان مراحل مختلفي را طي  مي كند كه يكي از آنها دوره فعاليت  يروس ايدز در بدن انسان مراحل مختلفي را طي 

ويروس در حال رشد و تكثير است و پس از آنكه شرايط از هر نظر آماده شد، حمالت خود را شروع مي كند و سبب ويروس در حال رشد و تكثير است و پس از آنكه شرايط از هر نظر آماده شد، حمالت خود را شروع مي كند و سبب 
    آلودگي به ويروس در تمام دوران زندگي انسان ادامه پيدا مي كندآلودگي به ويروس در تمام دوران زندگي انسان ادامه پيدا مي كند. .  مرگ انسان مي شود مرگ انسان مي شودنابودي سلول هاي دفاعي ونابودي سلول هاي دفاعي و

مند روابط جنسي و پاي بندي  ب ب تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانون مند روابط جنسي و پاي بندي ايد توجه داشت كه  تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانون ايد توجه داشت كه 
  ..به اصول مقدس زناشويي و ارزش هاي اخالقي و ديني در جامعه استبه اصول مقدس زناشويي و ارزش هاي اخالقي و ديني در جامعه است

دخالت دارد كه از اين راه ها آلودگي نها خون، ترشحات نها خون، ترشحات تت انه و شير مادر آلوده در انتقال بيماري  دخالت دارد كه از اين راه ها آلودگي جنسي مردانه و زن انه و شير مادر آلوده در انتقال بيماري  جنسي مردانه و زن
..  انتقال پيدا مي كندانتقال پيدا مي كند     

دهد ، تماس هاي عادي در چچ تواند به مدت طوالني در محيط خارج از بدن به حيات خود ادامه  دهد ، تماس هاي عادي در ون ويروس ايدز نمي  تواند به مدت طوالني در محيط خارج از بدن به حيات خود ادامه  ون ويروس ايدز نمي 
..نمي شود؛ ويروس ايدز به شدت به حرارت حساس استنمي شود؛ ويروس ايدز به شدت به حرارت حساس استمحيط كار ، اجتماع و مدرسه باعث انتقال بيماري محيط كار ، اجتماع و مدرسه باعث انتقال بيماري        

  
تـِها: : الَ علي عليهِ السالم الَ علي عليهِ السالم قق ـَـ لـَك لي هـَد اَعانـَها ع تـِهامن اَطاع َ نَفسه في شـَهواتـِها فـَق ـَـ لـَك لي هـَد اَعانـَها ع   من اَطاع َ نَفسه في شـَهواتـِها فـَق

آن كس كه نفس خود را در شهوات ناروايش اطاعت نمايد، عمالً به تباهي و هالكت آن كس كه نفس خود را در شهوات ناروايش اطاعت نمايد، عمالً به تباهي و هالكت : : علي عليه السالم فرموده استعلي عليه السالم فرموده است
  ش كمك كرده استش كمك كرده استخويخوي
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  شناخت عالئم و مراحل مختلف سير بيماريشناخت عالئم و مراحل مختلف سير بيماري
با اين شناسايي مي توان از گسترش و توسعه بيماري در مراحل با اين شناسايي مي توان از گسترش و توسعه بيماري در مراحل . . كي از اولين راه هاي شناخت يك بيماري ، استكي از اولين راه هاي شناخت يك بيماري ، استيي

همه آن..اوليه جلوگيري نمود اوليه جلوگيري نمود  چندي است كه الزاماً  همه آنعالئم آلودگي بيماري ايدز بسيار پيچيده است و داراي مراحل  چندي است كه الزاماً  ها ها عالئم آلودگي بيماري ايدز بسيار پيچيده است و داراي مراحل 
ز. . شاهده نمي شودشاهده نمي شودمم  در افراد آلودهدر افراد آلوده زاين مراحل عبارت اند ا   ::اين مراحل عبارت اند ا

  رحله اولرحله اولمم
  ::فونت حادفونت حادعع
ر اغلب موارد در صورتي كه تعداد كافي ويروس ايدز وارد بدن فردي شود ، بعد از چند هفته عالئمي نظير تب ، ر اغلب موارد در صورتي كه تعداد كافي ويروس ايدز وارد بدن فردي شود ، بعد از چند هفته عالئمي نظير تب ، دد

لنفاوي، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشته لنفاوي، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهگلودرد، بزرگي غدد  ، گلودرد، بزرگي غدد  ، ايي ، تهوع و استفراغ ايي ، تهوع و استفراغ
هاي جلدي يا تظاهرات عصبي ظاهر هاي جلدي يا تظاهرات عصبي ظاهركاهش وزن، اسهال و گاهي دانه  اين عالئم اختصاصي نبوده و شباهت اين عالئم اختصاصي نبوده و شباهت . . ي گرددي گرددمم  كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه 

چون خود به خود ظرف يك تا دو هفته بهبودي حاصل مي چون خود به خود ظرف يك تا دو هفته بهبودي حاصل مي . . كاملي با نشانه هاي بسياري از بيماري هاي ديگر دارد كاملي با نشانه هاي بسياري از بيماري هاي ديگر دارد 
  .. دراين دوره تشخيص داده شود دراين دوره تشخيص داده شودگردد ، كمتر اتفاق مي افتد كه بيماريگردد ، كمتر اتفاق مي افتد كه بيماري

  1212 تا  تا 22ه عالوه از هنگام ورود ويروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود ه عالوه از هنگام ورود ويروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود بب
مي كشد1616هفته و گاهي تا هفته و گاهي تا  مي كشد ماه طول  و . .  ماه طول  و در اين فاصله زماني ، فرد، آلوده است و ممكن است سايرين را آلوده كند  در اين فاصله زماني ، فرد، آلوده است و ممكن است سايرين را آلوده كند 

  ..ن پي بردن پي بردآآ  يشگاهي فعلي نمي توان به وجوديشگاهي فعلي نمي توان به وجودمتأسفانه به روش هاي آزمامتأسفانه به روش هاي آزما

  رحله دومرحله دوممم
  ::دون عالمتدون عالمتبب
مي شود كه برحسب نوع ويروس آلوده مي شود كه برحسب نوع ويروس آلوده » » مرحله بدون عالمتمرحله بدون عالمت««س از بهبودي  خود به خودي مرحله حاد، بيمار وارد س از بهبودي  خود به خودي مرحله حاد، بيمار وارد پپ  

 و به  و به در اين مدت شخص آلوده هيچگونه عالمتي از بيماري را بروز نمي دهددر اين مدت شخص آلوده هيچگونه عالمتي از بيماري را بروز نمي دهد. .  سال طول مي كشد سال طول مي كشد1717 تا  تا 1010كننده ازكننده از
..ظاهر كامالً سالم است ولي براي ديگران آلوده كننده مي باشدظاهر كامالً سالم است ولي براي ديگران آلوده كننده مي باشد ين مرحله نزد كودكان كوتاه تر است و در اين  ين مرحله نزد كودكان كوتاه تر است و در اين  اا  

HH  در اين دوره آزمايشدر اين دوره آزمايش. . مرحله شخص ديگران را مبتال مي كندمرحله شخص ديگران را مبتال مي كند ..II ..VV  انتشار ويروس در اين . . ثبت استثبت استمم انتشار ويروس در اين كنترل  كنترل 
  ..مرحله مشكل مي باشدمرحله مشكل مي باشد

  

  رحله سومرحله سوممم
  ::دد لنفاويدد لنفاويزرگي منتشر و پايدار غزرگي منتشر و پايدار غبب
لنفاوي به صورت بزرگ شده و به شكل قرينه و بدون درد در بيش از دو نقطه بدن به جز ناحيه دد   لنفاوي به صورت بزرگ شده و به شكل قرينه و بدون درد در بيش از دو نقطه بدن به جز ناحيه راين مرحله غدد  راين مرحله غدد 

  .. ماه به همين باقي مي مانند ماه به همين باقي مي مانند33كشاله ران ظاهر مي شود و حداقل كشاله ران ظاهر مي شود و حداقل 

  رحله چهاررحله چهارمم
    ::رحله قبل از ايدز و حاالت وابسته به ايدزرحله قبل از ايدز و حاالت وابسته به ايدزمم
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 بيمار ، عوارضي ظاهر مي شود  كه به آن عالئم مربوط به ايدز مي گويند و عبارت  بيمار ، عوارضي ظاهر مي شود  كه به آن عالئم مربوط به ايدز مي گويند و عبارت بل از بروز عالئم نهايي ايدز دربل از بروز عالئم نهايي ايدز درقق
  ::  اند ازاند از

   درصد وزن سابق درصد وزن سابق1010اهش وزن بيشتر از اهش وزن بيشتر از كك
    سهال به مدت بيشتر از يك ماهسهال به مدت بيشتر از يك ماهاا
    ب به مدت بيشتر از يك ماهب به مدت بيشتر از يك ماهتت
    رق شبانهرق شبانهعع
  ستگي، بي حالي و ضعفستگي، بي حالي و ضعفخخ
در برخي موارد، بي در برخي موارد، بي . . ف بيماري مي باشد، به حساب مي آورند ف بيماري مي باشد، به حساب مي آورند ين عالئم را مقدمه استقرار كامل ايدز كه پايان طيين عالئم را مقدمه استقرار كامل ايدز كه پايان طياا

قراري، بي اشتهايي، دل درد و سردرد وجود دارد و تغييرات عصبي منجر به از دست دادن حافظه و آسيب اعصاب قراري، بي اشتهايي، دل درد و سردرد وجود دارد و تغييرات عصبي منجر به از دست دادن حافظه و آسيب اعصاب 
ر اكثر  بيماران وجود دارد و پيش رونده هم مي ر اكثر  بيماران وجود دارد و پيش رونده هم مي دد  اين عالئم معموالً متناوب است ولي كاهش وزناين عالئم معموالً متناوب است ولي كاهش وزن. . محيطي مي شودمحيطي مي شود

دچار ضايعات پوستي، مخاطي و ضايعات دائم يا عود كننده دهني و يا ناحيه . . شد شد بابا دچار ضايعات پوستي، مخاطي و ضايعات دائم يا عود كننده دهني و يا ناحيه بسياري از بيماران در اين مرحله  بسياري از بيماران در اين مرحله 
  ..تناسلي به علت ويروس هاي مختلف مي شوندتناسلي به علت ويروس هاي مختلف مي شوند

  رحله پنجمرحله پنجممم
  ::يدزيدزاا
مي شوداا   مي شوديدز ، به مرحله نهايي آلودگي ايدز گفته  كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخ. . يدز ، به مرحله نهايي آلودگي ايدز گفته  كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخدر اين مرحله به علت  ص، ص، در اين مرحله به علت 

ها و سرطان ها مي شود كه عالئم بسيار متنوعي دارند و در نهايت بيمار را از پاي در  ها و سرطان ها مي شود كه عالئم بسيار متنوعي دارند و در نهايت بيمار را از پاي در مستعد ابتال به بسياري عفونت  مستعد ابتال به بسياري عفونت 
  ..مي آورندمي آورند

 سال از ورود ويروس  سال از ورود ويروس 1515 درصد پس از  درصد پس از 2525 سال و حدود  سال و حدود 1010 درصد پس از  درصد پس از 2525 سال ، سال ،55 درصد افراد پس از  درصد افراد پس از 2525دود دود حح
  ..سال به مرحله ايدز مي رسندسال به مرحله ايدز مي رسند1515درصد افراد آلوده پس از درصد افراد آلوده پس از 7575حدود حدود يعني در مجموع يعني در مجموع . . به بدن دچار ايدز مي شوند به بدن دچار ايدز مي شوند 

رند و چه زماني وارد مرحله ايدز مي شوند بحث 2525ر مورد اين مسئله كه باالخره ر مورد اين مسئله كه باالخره دد رند و چه زماني وارد مرحله ايدز مي شوند بحث  درصد باقيمانده چه سرنوشتي دا  درصد باقيمانده چه سرنوشتي دا
ره برا. . وجود داردوجود دارد ره براولي آنچه كه مسلم است فرد آلوده ، حتي اگر ديرتر هم وارد مرحله بيماري شود، هموا ي سايرين ي سايرين ولي آنچه كه مسلم است فرد آلوده ، حتي اگر ديرتر هم وارد مرحله بيماري شود، هموا

  ..آلوده كننده باقي مي ماندآلوده كننده باقي مي ماند
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يدز بر روي تمامي دستگاه هاي و اندام هاي بدن مانند تنفس، گوارش، عضالني، عصبي، پوست و مخاط ، گوش و يدز بر روي تمامي دستگاه هاي و اندام هاي بدن مانند تنفس، گوارش، عضالني، عصبي، پوست و مخاط ، گوش و اا
..ثر مي گذاردثر مي گذارداا……حلق و بيني و حلق و بيني و      

يدز، متوسط طول عمر در بالغين حدود پپ يدز، متوسط طول عمر در بالغين حدود س از رسيدن به مرحله نهايي ا يتاً 22//55س از رسيدن به مرحله نهايي ا يتاً  سال است و بيمار نها ز  سال است و بيمار نها يكي ا ز به علت  يكي ا به علت 
  ..  عفونت هاي فرصت طلب و يا سرطان ها از پا در مي آيدعفونت هاي فرصت طلب و يا سرطان ها از پا در مي آيد

  

  شخيص بيماريشخيص بيماريتت
با تشخيص به موقع و به جا و به دنبال آن با به كار بستن با تشخيص به موقع و به جا و به دنبال آن با به كار بستن . . يماري ايدز تمامي دستگاه هاي بدن را گرفتار مي كنديماري ايدز تمامي دستگاه هاي بدن را گرفتار مي كندبب

حد قابل توجهي از مشكال توان تا  حد قابل توجهي از مشكالدرمان هاي نگه دارنده و مراقبت هاي صحيح مي  توان تا  ت بيمار كاست و شرايط مناسب ت بيمار كاست و شرايط مناسب درمان هاي نگه دارنده و مراقبت هاي صحيح مي 
  ..تري را براي زندگي وي فراهم نمودتري را براي زندگي وي فراهم نمود

  ..لولهاي سيستم ايمني و سيستم عصبي مركزي را آلوده ميكندلولهاي سيستم ايمني و سيستم عصبي مركزي را آلوده ميكندسس  ((HHIIVV))  روس ايدزروس ايدزويوي
TT --  hheellppeerr   llyy mmpphhooccyy tt ee  نفوسيتنفوسيتلل  TT HH  مك كننده سلول اصلي است كه توسطمك كننده سلول اصلي است كه توسطكك   IIVV    سلولسلول. . لوده ميشودلوده ميشودآآ  TT --   

hheellpp eerr  است و با  تمامي ديگر سلولهاي سيستم ايمني همكاري ميكند بنابراين  است و با  تمامي ديگر سلولهاي سيستم ايمني همكاري ميكند بنابراين ك سلول سرسخت در سيستم ايمنيك سلول سرسخت در سيستم ايمنييي  
TT  صدمه يا از بين رفتن سلولصدمه يا از بين رفتن سلول --  hheellpp eerr  اثير جدي در سيستم ايمني ميگذارداثير جدي در سيستم ايمني ميگذاردتت  

HH IIVVراي ورود به سلولراي ورود به سلولبب  TT--  hheellpp eerr    ه مولكوله مولكولبب  CCDD به اين همين به اين همين . . طح سلول متصل شده و آنرا آلوده ميكندطح سلول متصل شده و آنرا آلوده ميكندسس  44
TT  خاطر به سلولخاطر به سلول --   hheellppeerr CCDD  وسيتوسيتنفنفلل، ،    44++ CCDD  اايي     44++   LLyymmpp hhooccyytt ee    م گفته ميشودم گفته ميشودهه..  

--TT  قتي كه سلولقتي كه سلولوو   hheellppeerr HH  اابب   IIVV  لوده شدلوده شدآآ ، ،HHIIVV  روز سلول آلوده ميميرد و  روز سلول آلوده ميميرد و 22--66ر آن تكثير ميشود و طي ر آن تكثير ميشود و طي دد 
--TT  ويروسها آزاد شده و ويروسهاي جديد وارد سلولهايويروسها آزاد شده و ويروسهاي جديد وارد سلولهاي   hheellppeerr   ..يگري ميشوند و آنها آلوده ميكننديگري ميشوند و آنها آلوده ميكننددد  

HH  يستم ايمني بسرعتيستم ايمني بسرعتر مبارزه با اين فرآيند سر مبارزه با اين فرآيند سدد IIVV  ا سلولهاي آلوده باوو HH   سلولهاي آلوده ب IIVV  ا ميكشد و سلولهايا ميكشد و سلولهايرر  TT --  hheellpp eerr  ز ز اا
ابب .  . ميكندميكنددست رفته را جايگزين دست رفته را جايگزين    :: مرحله تقسيم ميشود مرحله تقسيم ميشود44ه ه بب  HHIIVV  طور كلي، مراحل آلودگي باطور كلي، مراحل آلودگي ب

  فونت اوليه         فونت اوليه         عع--11
  مرحله بدون عالمت باليني   مرحله بدون عالمت باليني   --22
HH  مرحله عالمتدار عفونت بامرحله عالمتدار عفونت با  --33 IIVV    
AAIIDD  ااتت  HHIIVV  پيشروي ازپيشروي از--44 SS  
  

  الئم بيماري چگونه ظاهر مي شود؟الئم بيماري چگونه ظاهر مي شود؟عع  
ها و سرطانهايي مي شود كه به طور معمول در   ٔٔبه مرور زمان بدن آمادهبه مرور زمان بدن آماده  ،،ا كاهش قدرت سيستم دفاعيا كاهش قدرت سيستم دفاعيبب ها و سرطانهايي مي شود كه به طور معمول در ابتال به عفونت ابتال به عفونت

مردم عادي ديده نمي شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوي ، اسهالهاي شديد و مزمن ،تبهاي طوالني ، كاهش مردم عادي ديده نمي شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوي ، اسهالهاي شديد و مزمن ،تبهاي طوالني ، كاهش 
ال وزنوزن ال  ،اختالالت شخصيتي ،بيماريهاي مغزي و پوستي خود را نشان مي دهند كه درنهايت منجر به مرگ فرد مبت  ،اختالالت شخصيتي ،بيماريهاي مغزي و پوستي خود را نشان مي دهند كه درنهايت منجر به مرگ فرد مبت

..خواهد شدخواهد شد HH  الئم آلودگي باالئم آلودگي باعع   IIVV  سيار پيچيده است و داراي مراحل چندي است كه الزاماً همه آنها در افراد آلوده سيار پيچيده است و داراي مراحل چندي است كه الزاماً همه آنها در افراد آلوده بب
  ::ن مراحل عبارتند ازن مراحل عبارتند ازاياي  ..مشاهده نمي شودمشاهده نمي شود
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  ))بخش شناخت عالئم و مراحل مختلف سير بيماري مي باشدبخش شناخت عالئم و مراحل مختلف سير بيماري مي باشداين بخش در تكميل اين بخش در تكميل ((
  

  رحله عفونت اوليهرحله عفونت اوليهمم  
چند هفته طول ميكشد و معموالً با يك حالت شبيه سرماخوردگي كه بالفاصله بعد از عفونت رخ مي دهد اا دهد ين مرحله  چند هفته طول ميكشد و معموالً با يك حالت شبيه سرماخوردگي كه بالفاصله بعد از عفونت رخ مي  ين مرحله 

sseerrooccoonnvveerrss  همراه است اين حالت شبيه سرماخوردگي گاهي اوقات تحت عنوان حالتهمراه است اين حالت شبيه سرماخوردگي گاهي اوقات تحت عنوان حالت iioonn    دداد ميشواد ميشويي..  
عالئمي نظير تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهايي ، عالئمي نظير تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهايي ، ((

  ))تهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرات عصبيتهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرات عصبي
ص داده نميشود و ص داده نميشود و موارد عالئم به گونهاي است كه فرد به پزشك مراجعه ميكند ولي معموالً تشخيموارد عالئم به گونهاي است كه فرد به پزشك مراجعه ميكند ولي معموالً تشخي% % 2020ر حدود ر حدود دد

HH  حتي اگر تستحتي اگر تست IIVV  نتي بادي در اين موقع انجام شود ممكن است هنوز مثبت نباشدنتي بادي در اين موقع انجام شود ممكن است هنوز مثبت نباشدآآ..  
HH  ي اين مرحله مقدار زياديي اين مرحله مقدار زياديطط IIVV  آنتي بادي هاآنتي بادي ها((ر خون محيطي فرد وجود دارد و سيستم ايمني با توليد پادتن ها ر خون محيطي فرد وجود دارد و سيستم ايمني با توليد پادتن ها دد(( ، ،

ز هنگام ورود ز هنگام ورود اا..رابر ويروس ميكنندرابر ويروس ميكنندشروع به پاسخ در بشروع به پاسخ در ب) ) لنفوسيتهاي سيتوتوكسيكلنفوسيتهاي سيتوتوكسيك((و لنفوسيتهاي سلول كش و لنفوسيتهاي سلول كش 
ماه 1616 هفته و گاهي تا  هفته و گاهي تا 1212 تا  تا 22ويروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود ويروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود  ماه    

  ..طول مي كشدطول مي كشد
  

  رحله بدون عالمت بالينيرحله بدون عالمت بالينيمم
ر عالمتي است ر عالمتي است  سال طول ميكشد و همانطور كه از نام اين مرحله پيدا است، خالي از ه سال طول ميكشد و همانطور كه از نام اين مرحله پيدا است، خالي از ه1010ين مرحله بطور متوسط ين مرحله بطور متوسط اا

HH  سطحسطح). ). لنفادنوپاتيلنفادنوپاتي((هرچند ممكن است غدد متورم لنفاوي هم وجود داشته باشند هرچند ممكن است غدد متورم لنفاوي هم وجود داشته باشند  IIVV  ر خون محيطي به سطح ر خون محيطي به سطح دد
HH  بسيار پائيني كاهش مييابد ولي بيماري همچنان مسري است و آنتي باديبسيار پائيني كاهش مييابد ولي بيماري همچنان مسري است و آنتي بادي IIVV  ر خون قابل ارزيابي استر خون قابل ارزيابي استدد..  

HH  حقيقات اخير نشان داده است كهحقيقات اخير نشان داده است كهتت IIVV  تعداد تعداد . .  نيست و در غدد لنفاوي بسيار فعال است نيست و در غدد لنفاوي بسيار فعال استي اين مرحله غير فعالي اين مرحله غير فعالطط
TT  زيادي از سلولهايزيادي از سلولهاي --  hheellpp eerr   ..لوده شده و ميميرند و ويروس فراواني توليد ميشودلوده شده و ميميرند و ويروس فراواني توليد ميشودآآ  

HH  ست آزمايشگاهي جديدي وجود دارد كه مقدار ناچيزست آزمايشگاهي جديدي وجود دارد كه مقدار ناچيزتت IIVV  ه از غدد لنفاوي آزاد ميشود را اندازه ميگيرد اين ه از غدد لنفاوي آزاد ميشود را اندازه ميگيرد اين كك
HHIIVV--RRNNAA  تستتست RRNN  ا اندازه ميگيردا اندازه ميگيردرر   AA    ه  ژنتيكي ه  ژنتيكي ادادمم  HH IIVV  اين تست را تست بارگيري ويروساين تست را تست بارگيري ويروس. . يباشد يباشد مم  

vviirraall  llooaadd  tt eess tt امم       ايگويند كه نقش بسيار مهمي در درمان آلودگي ب   ..اردارددد  HHIIVV  يگويند كه نقش بسيار مهمي در درمان آلودگي ب
  
  

    رحله عالمتدار عفونترحله عالمتدار عفونتمم
  :: دليل عمده زير است دليل عمده زير است33ا گذشت زمان، سيستم ايمني توان خود را از دست مي دهد كه به ا گذشت زمان، سيستم ايمني توان خود را از دست مي دهد كه به بب

ها و غدد لنفاوي بدليلبب  -- ها و غدد لنفاوي بدليلافت        سالها فعاليت، آسيب ميبينند سالها فعاليت، آسيب ميبينندافت
--  HH IIVVهش پيدا ميكند و آلوده كنندگي آن تشديد ميشود بعبارت ديگر براي تخريب سلولهايهش پيدا ميكند و آلوده كنندگي آن تشديد ميشود بعبارت ديگر براي تخريب سلولهايجج،  ،  TT --   hheellpp eerr   

  ..  ويتر و متنوعتر ميشودويتر و متنوعتر ميشودقق
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TT  ––  hheellppeerr  دن توانايي جايگزيني سلولهايدن توانايي جايگزيني سلولهايبب  --   ..ز دست رفته را نداردز دست رفته را ندارداا  
ولي با تحليل سيستم ولي با تحليل سيستم . . ند كه در آغاز بسياري از عالئم خفيف هستندند كه در آغاز بسياري از عالئم خفيف هستندا ايجاد نقص در سيستم ايمني، عالئم بوجود ميĤيا ايجاد نقص در سيستم ايمني، عالئم بوجود ميĤيبب

  ..ايمني، عالئم تشديد ميشوندايمني، عالئم تشديد ميشوند
  

      AAIIDDSS  ا ا تت  HHIIVV  يشروي ازيشروي ازپپ
در حال در حال . . ا آسيب بيشتر سيستم ايمني، بيماري به سمت بدتر شدن پيش ميرود تا اينكه تشخيص ايدز مطرح شودا آسيب بيشتر سيستم ايمني، بيماري به سمت بدتر شدن پيش ميرود تا اينكه تشخيص ايدز مطرح شودبب

HH  كه فردكه فردحاضر در انگلستان تشخيص ايدز وقتي تأييد ميشود حاضر در انگلستان تشخيص ايدز وقتي تأييد ميشود  IIVV  ثبت تعداد خاصي از عفونتهاي فرصت طلب يا ثبت تعداد خاصي از عفونتهاي فرصت طلب يا مم
HH  سرطانها را بروز ميدهد اگر چه فردسرطانها را بروز ميدهد اگر چه فرد IIVV  ثبت ميتواند بشدت بيمار باشد ولي تشخيص ايدز نداشته باشدثبت ميتواند بشدت بيمار باشد ولي تشخيص ايدز نداشته باشدمم..  

  

  فونتهاي فرصت طلب و سرطانها كجا رخ ميدهند؟فونتهاي فرصت طلب و سرطانها كجا رخ ميدهند؟عع
امم HH  رحله عالمتدار عفونت بارحله عالمتدار عفونت ب IIVV  ي است كه بطور طبيعي سيستم ايمني ي است كه بطور طبيعي سيستم ايمني غلب بدليل عفونتهاي فرصت طلب و سرطانهايغلب بدليل عفونتهاي فرصت طلب و سرطانهاياا

كه تقريباً در تمام بدن ميتواند رخ دهند ولي نمونه هاي شايع آن در جدول زير آورده شده كه تقريباً در تمام بدن ميتواند رخ دهند ولي نمونه هاي شايع آن در جدول زير آورده شده . . جلوي آنها را ميگيردجلوي آنها را ميگيرد
غلب با درگير كردن چندين غلب با درگير كردن چندين اا  HHIIVV  مانطور كه در جدول زير نشان داده شده است مرحله عالمتدار عفونتمانطور كه در جدول زير نشان داده شده است مرحله عالمتدار عفونتهه  ..استاست

HH  فونت خاص يا سرطان اغلب انجام ميشود اما علت زمينه كه عملكردفونت خاص يا سرطان اغلب انجام ميشود اما علت زمينه كه عملكردسيستم مشخص ميشود درمان عسيستم مشخص ميشود درمان ع IIVV  ست ست اا
HH  ا زمانيكه خودا زمانيكه خودتت  ..سيستم ايمني را تضعيف ميكندسيستم ايمني را تضعيف ميكند IIVV  هسته نشود عالئم سركوب سيستم ايمني بسمت بدتر شدن هسته نشود عالئم سركوب سيستم ايمني بسمت بدتر شدن آآ

  ..پيش مي رودپيش مي رود
  

  اليم شايع  ايدزاليم شايع  ايدزعع
    ..فونت اوليه با ويروس ايدز ممكن است هيچ عالمتي ايجاد نكندفونت اوليه با ويروس ايدز ممكن است هيچ عالمتي ايجاد نكندعع
    ي، كاهش وزن بدون توجيه، تعريق شبانهي، كاهش وزن بدون توجيه، تعريق شبانهستگستگخخ
    فونتهاي مكرر تنفسي و پوستيفونتهاي مكرر تنفسي و پوستيعع
    ببتت
    ورم گرههاي لنفاوي در تمام بدنورم گرههاي لنفاوي در تمام بدنتت
    خم در دهانخم در دهانزز
    غييرات ناحيه تناسلي؛ بزرگ شدن طحالغييرات ناحيه تناسلي؛ بزرگ شدن طحالتت
  سهالسهالاا
 

HIVسيستم مرحله بندي بيماري براي عفونت و بيماري  : در نوجوانان و بالغين  
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:مرحله باليني يك  
  

مت بدون عال  
 لنفادنوپاتي منتشر و پايدار 

:مرحله باليني دو  
  

كل وزن بدن % 10كاهش وزن كمتر از   
 تظاهرات پوستي مينور مثل درماتيت سبورئيك، خارش، زخم هاي دهاني عودكننده، عفونت قارچي ناخن 

 هرپس زوستر در پنج سال گذشته 
ركي و غيره عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني عود كننده مثل سينوزيت چ  

:مرحله باليني سه  
  

كل وزن بدن % 10كاهش وزن بيش از   
) بيش از يك ماه( اسهال طول كشيده بدون توجيه  

بيش از يك ماه ) مداوم يا گهگاهي( تب طول كشيده بدون توجيه   
 برفك دهاني 

 لوكوپالكي پرزي دهاني 
 سل ريوي در يك سال اخير 
) ني، پيوميوزيتپنومو (عفونت هاي باكتريايي شديد   

:مرحله باليني چهار  
  

  [2]سندروم تحليل منتشر بدن
 پنوموني پنوموسيستيس كاريني 

 توكسوپالسموز مغز 
يا ايزوسپوريازيس با اسهال براي بيش از يك ماه /كريپتوسپوريديوز و  

وي كريپتوكوكوز خارج ري  
 بيماري سيتومگالو ويروسي ارگاني غير از كبد، طحال، غدد لنفاوي 

 عفونت با هرپس سيمپلكس پوستي مخاطي بيش از يك ماه يا احشايي براي هر مدت زماني 
چند كانوني   [3]لوكوانسفالوپاتي پيشرونده 

ي، تراشه، برونش يا ريه كانديدياز مر  
كتريوز آتيپيك منتشر   مايكوبا

 سپتي سمي سالمونالي غيرتيفوئيدي 
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 سل خارج ريوي 
 لنفوم 

 ساركوم كاپوشي 
  HIVانسفالوپاتي 

 سرطان مهاجم گردن رحم 

  
  

مان بهداشت جهاني به شرح زير استدر خصوص كودكان طبقه بندي باليني ساز  
  

:مرحله باليني يك  
  

  عالمت بدون
 لنفادنوپاتي منتشر 
:مرحله باليني دو  

  
 اسهال مزمن بدون توجيه 

 كانديدياز شديد پايدار يا عود كننده بعد از دوران نوزادي 
  [4]كاهش وزن يا نارسايي رشد

 تب پايدار 
د كننده عفونت هاي باكتريايي شديد و عو  

:مرحله باليني سه  
  

 عفونت هاي فرصت طلب نشانگر ايدز 
 نارسايي رشد شديد 

 انسفالوپاتي پيشرونده 
 بدخيمي 

 سپتي سمي يا مننژيت عود كننده 

  
  

، مرحله نهايي آلودگي با بطور كلي ميتوان گفت كه عاليم اصلي و فرعي HIV البته در ( اينها هستند "ايدز" يعني
) هر كدام از عاليم زير با پزشك مشورت كنيدصورت مشاهده  
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  :عالئم اصلي ايدز ◄

   درصد10كاهش وزن بيشتر از  •
  ماه اسهال مزمن بيشتر از يك •

  تبهاي متناوب يا ثابت بيش از يك ماه •
  

  :عالئم فرعي ايدز ◄

  سرفه پايدار به مدت بيش از يك ماه •

  منتشر همراه با خارش عفونت پوستي •
  تبخالهاي عود كننده •

  برفك دهاني •
  مزمن پيشرونده و منتشر عفونت تبخالي •

 بزرگ شدن عمومي غدد لنفي •
  

HHII  شخيص آلودگي بهشخيص آلودگي بهتت VV  
HH  ما ممكن است كهما ممكن است كهشش IIVV  تنها راه مطمئن تنها راه مطمئن . . ر بدن خود داشته باشيد ولي از نظر سالمتي كامالً سالم به نظر برسيدر بدن خود داشته باشيد ولي از نظر سالمتي كامالً سالم به نظر برسيددد

HH))  يروس ايدزيروس ايدزتشخيص آلودگي و يا عدم آلودگي به وتشخيص آلودگي و يا عدم آلودگي به و IIVV))  از زمان از زمان . . نجام آزمايش خون در آزمايشگاه مي باشدنجام آزمايش خون در آزمايشگاه مي باشداا
ا  ا ورود ويروس به بدن انسان تا زماني كه شواهد آزمايشگاهي ظاهر شود،ممكن است فاصله زماني بين دو هفته ت ورود ويروس به بدن انسان تا زماني كه شواهد آزمايشگاهي ظاهر شود،ممكن است فاصله زماني بين دو هفته ت

""دوره پنجرهدوره پنجره""شش ماه طول بكشد كه به آن شش ماه طول بكشد كه به آن    ((wwiinnddooww  pp eerriioodd))  آلوده بوده و آلوده بوده و   ،،در اين دوران شخصدر اين دوران شخص. .  گويند گويندميمي
هيچ يك ازعاليم باليني و آزمايشگاهي متداول را در خود بروز  هيچ يك ازعاليم باليني و آزمايشگاهي متداول را در خود بروز مي تواند ديگران را نيز آلوده كنند، ولي ممكن است  مي تواند ديگران را نيز آلوده كنند، ولي ممكن است 

  ..ندهدندهد
  ر صورتي كه شما به رفتارخطرناكي دست زده ايد و نگران سالمت خود شده ايد، مي توانيد براي انجام آزمايشر صورتي كه شما به رفتارخطرناكي دست زده ايد و نگران سالمت خود شده ايد، مي توانيد براي انجام آزمايشدد

HH IIVV  خون و ديگر مراكزي كه آزمايش ايدز را انجام مي دهند، مراجعه خون و ديگر مراكزي كه آزمايش ايدز را انجام مي دهند، مراجعه ه پزشك خود و يا مستقيماً به مراكز انتقال ه پزشك خود و يا مستقيماً به مراكز انتقال بب
  ..كنيدكنيد

 ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض رفتار  ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض رفتار 66كته بسيارمهمي كه نبايد فراموش شود اين است كه درطي اين كته بسيارمهمي كه نبايد فراموش شود اين است كه درطي اين نن
  ..خطرناك قرار دهيدخطرناك قرار دهيد

به به   ،، پزشكي كشور پزشكي كشورهت مشاهده آدرس و تلفن مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري وابسته به دانشگاههاي علومهت مشاهده آدرس و تلفن مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري وابسته به دانشگاههاي علومجج
  ..پيوست اين كتاب مراجعه كنيدپيوست اين كتاب مراجعه كنيد

نفي است الزم است سه ماه بعد و در صورت تداوم رفتار نفي است الزم است سه ماه بعد و در صورت تداوم رفتار مم  HHIIVV  فرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اند اما تستفرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اند اما تستاا
HH  پرخطر هرشش ماه آزمايشپرخطر هرشش ماه آزمايش IIVV  ر بسياري از مراكز درماني اغلب كشورها، مشاوره و انجام ر بسياري از مراكز درماني اغلب كشورها، مشاوره و انجام دد..ا تكرار نمايندا تكرار نمايندرر

HH  آزمايشآزمايش IIVV  انجام مي پذيرد، انجام مي پذيرد))بدون معرفي خودتان و دريافت تنها يك شماره كدبدون معرفي خودتان و دريافت تنها يك شماره كد(( رايگان و ناشناس  رايگان و ناشناس ه صورته صورتبب ،..  
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  ::جود دارد كه عبارتند ازجود دارد كه عبارتند ازوو  HHIIVV  تشخيصيتشخيصي) ) تستتست((ه نوع كلي آزمايش ه نوع كلي آزمايش سس
HH    ست آنتي باديست آنتي باديتت  --11 IIVV  اايي  ((HHIIVV  aannttiibbooddyy   tteess tt )) ااا  ::   HH  ين تست نشان ميدهد كه فرد باين تست نشان ميدهد كه فرد ب IIVV  ا آآ ا لوده شده است ي لوده شده است ي
    ..متمركز شده استمتمركز شده است  ،،ن قسمت بر روي اين تستن قسمت بر روي اين تستكه اطالعات ايكه اطالعات اي! ! نهنه
PP  ست آنتي ژنست آنتي ژنتت  --22 ))    اايي      2244   PP2244  aanntt iiggeenn  tt eess ttiinngg)) ين تست بطور اوليه براي غربالگري نمونه هاي خون ين تست بطور اوليه براي غربالگري نمونه هاي خون اا  ::  

ك پروتئين است ك پروتئين است يي، ،   PP2244  نتي ژننتي ژنآآ..كار ميبرندكار ميبرندبب  HHIIVV  استفاده ميشود ولي در برخي مناطق بعنوان تست تشخيصياستفاده ميشود ولي در برخي مناطق بعنوان تست تشخيصي
يباشد  و در مراحل اوليه عفونت، به مقدار زياد توليد ميشود و بوسيلة تستهاي يباشد  و در مراحل اوليه عفونت، به مقدار زياد توليد ميشود و بوسيلة تستهاي مم  HHIIVV  كه جزئي از ساختمانكه جزئي از ساختمان

HH  يتواند آلودگي بايتواند آلودگي بامم  PP2244  تستتست.  .  تشخيصي ميتوان آن را در خون آشكار كردتشخيصي ميتوان آن را در خون آشكار كرد IIVV  تست آنتي باديتست آنتي بادي""ا قبل از ا قبل از رر  ""HH IIVV  

PP  ننژژ  شكار كند بنابراين تست آنتيشكار كند بنابراين تست آنتيآآ HH  ر تشخيصر تشخيصدد  2244 IIVV  ر مراحل اوليه بكار ميرودر مراحل اوليه بكار ميروددد..  
HHIIVV  LLooaadd  tt))  زان ويروسزان ويروسست ميست ميتت  --33 eesstt   ين تست هنگامي استفاده ميشود كه شخص از آلوده بودن خود باين تست هنگامي استفاده ميشود كه شخص از آلوده بودن خود بااا  ::  ((

HH IIVV  گاه است و با اين تست ميزان ويروس در خون مشخص ميشودگاه است و با اين تست ميزان ويروس در خون مشخص ميشودآآ..  
  

  HHIIVV  زمايش تشخيصيزمايش تشخيصيآآ
HH  زمايش تشخيصزمايش تشخيصآآ IIVV  وقتيوقتي. . ه جستجوي آنتي باديهاي موجود در خون ميپردازده جستجوي آنتي باديهاي موجود در خون ميپردازدبب  HH IIVV  ه يك ويروس است وارد ه يك ويروس است وارد كك
، . . ن شخصي شود يك ماده شيميايي خاصي در بدن فرد ساخته ميشود كه آنتي بادي ناميده ميشودن شخصي شود يك ماده شيميايي خاصي در بدن فرد ساخته ميشود كه آنتي بادي ناميده ميشودبدبد ، آنتي باديها آنتي باديها

HH  آنتي بادي بر عليهآنتي بادي بر عليه  ،،پاسخ بدن به عفونت هستند بنابراين اگر در خون شخصيپاسخ بدن به عفونت هستند بنابراين اگر در خون شخصي IIVV  جود داشته باشد اين بدان جود داشته باشد اين بدان وو
HH  معني است كه او بامعني است كه او با IIVV  در موارد در موارد ( ( ا اين آنتي باديها بوجود آيند ا اين آنتي باديها بوجود آيند  ماه طول ميكشد ت ماه طول ميكشد ت33لوده  است در اكثر موارد لوده  است در اكثر موارد آآ

 ماه  ماه 33نجام تست قبل از نجام تست قبل از اا) . ) .  ماه طول ميكشد تا آنتي باديها بوجود آيند ماه طول ميكشد تا آنتي باديها بوجود آيند66 ماه در موارد بسيار نادرتر بيشتر از  ماه در موارد بسيار نادرتر بيشتر از 66نادر تا نادر تا 
از زمان تماس با ويروس ، نتايج نامشخص دارد و فرد آلوده ممكن است هنوز آنتي بادي بر عليه ويروس نساخته از زمان تماس با ويروس ، نتايج نامشخص دارد و فرد آلوده ممكن است هنوز آنتي بادي بر عليه ويروس نساخته 

ww))  اصله زماني بين آلوده شدن  تا ساخت آنتي بادي را دوره پنجرهاصله زماني بين آلوده شدن  تا ساخت آنتي بادي را دوره پنجرهفف..باشدباشد iinnddooww  pp eerriioodd)) ويند در دورة پنجره، ويند در دورة پنجره، گگ  
ا اافراد آلوده ب HH  ر خونشان آنتي بادي ندارند و بوسيلة تستر خونشان آنتي بادي ندارند و بوسيلة تستدد  HHIIVV  افراد آلوده ب IIVV  هر چند كه ممكن هر چند كه ممكن   ،،شخيص داده نميشودشخيص داده نميشودتت

HH  است سطح بااليي ازاست سطح بااليي از IIVV  اشته باشداشته باشددد  ر خون، ترشحات جنسي يا شير پستانشان وجودر خون، ترشحات جنسي يا شير پستانشان وجوددد..  
HH، ، ر دورة پنجرهر دورة پنجرهدد IIVV  يتواند از فرد آلوده به فرد ديگر منتقل شود هر چند كه تستيتواند از فرد آلوده به فرد ديگر منتقل شود هر چند كه تستمم  HHIIVV ، ،لوده بودن وي را لوده بودن وي را آآ

HH  بنابراين بهترين راه اين است كه تستبنابراين بهترين راه اين است كه تست. . مشخص نميكندمشخص نميكند IIVV  ماه بعد از در معرض خطر قرار گرفتن با ماه بعد از در معرض خطر قرار گرفتن با33داقل داقل حح   

HH IIVV  توصيه ميكنند توصيه ميكنند66ر بيشتر، انجام آزمايش مجدد را در ماه ر بيشتر، انجام آزمايش مجدد را در ماه برخي مراكز تشخيصي جهت اطمينان خاطبرخي مراكز تشخيصي جهت اطمينان خاط. . نجام شودنجام شوداا  . .
HH  همچنين، بسيار مهم است كه طي دوره زماني انجام تستهمچنين، بسيار مهم است كه طي دوره زماني انجام تست IIVV   ، ،رد مجدد در معرض خطررد مجدد در معرض خطرفف  HH IIVV  اين اين . . رار نگيردرار نگيردقق

ا HH  تست هنگامي دقيق است كه بين زمان مواجهه باتست هنگامي دقيق است كه بين زمان مواجهه ب IIVV  مواجهه مجددي رخ ندهدمواجهه مجددي رخ ندهد  ،، انجام تست انجام تستوو..  
انها راه مطمئن جهت تعيين آنها راه مطمئن جهت تعيين آتت الودگي ب HH  نجام تست آنتي بادينجام تست آنتي بادياا  HHIIVV  لودگي ب IIVV  يباشد و از روي عالئم باليني نميتوان يباشد و از روي عالئم باليني نميتوان مم

HH  آلودگي باآلودگي با VV  ا تعيين كردا تعيين كردرر..     
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  يست؟يست؟چچ  HHIIVV  اليل انجام دادن تستاليل انجام دادن تستدد
HH  سياري از كساني كه تستسياري از كساني كه تستبب IIVV  نجام داده اند بي دليل نگرانند چرا كهنجام داده اند بي دليل نگرانند چرا كهاا::  
و اگر نتيجه تست و اگر نتيجه تست . . ميتواند باعث آرامش خيال شودميتواند باعث آرامش خيال شود) ) ددلوده نيستنلوده نيستنآآ  HHIIVV  يعني اينكه بايعني اينكه با((گر نتيجة تست منفي باشد گر نتيجة تست منفي باشد اا

HH  مثبت شود كارهاي بسياري براي فائق آمدن با نتيجه مثبت تستمثبت شود كارهاي بسياري براي فائق آمدن با نتيجه مثبت تست IIVV  مراقبت از سالمت ميتوان انجام داد مراقبت از سالمت ميتوان انجام دادوو ..  
HH  گر نتيجة تستگر نتيجة تستاا IIVV  بسياري از كساني كه تستبسياري از كساني كه تست. . ما مثبت باشد پزشك ميتواند بدقت مراقب سالمت شما باشدما مثبت باشد پزشك ميتواند بدقت مراقب سالمت شما باشدشش  

HH IIVV  لها سالم باقي ميمانند ولي اگر به سمت بيماري پيش برويد داروهاي بسياري بناملها سالم باقي ميمانند ولي اگر به سمت بيماري پيش برويد داروهاي بسياري بنامثبت دارند ساثبت دارند سامم  

aanntt iirreettrroovviirraall  جود دارند كه ميتواند سرعت پيشرفت ويروس و بيماري را كم كنند و نگهدارنده سيستم ايمني جود دارند كه ميتواند سرعت پيشرفت ويروس و بيماري را كم كنند و نگهدارنده سيستم ايمني وو
افراد مبتال به افراد مبتال بهباشند همچنين داروهايي براي پيشگيري و درمان برخي بيماريهايي كه  HH  باشند همچنين داروهايي براي پيشگيري و درمان برخي بيماريهايي كه  IIVV    ه آن  گرفتار ميشوند را ه آن  گرفتار ميشوند را بب

..همچنين ممكن است تحت درمان با داروهاي جديد در روشهاي درماني خود قرار بگيريدهمچنين ممكن است تحت درمان با داروهاي جديد در روشهاي درماني خود قرار بگيريد. . دريافت كنيددريافت كنيد     
HH  گر پزشك بداند كه شماگر پزشك بداند كه شمااا IIVV  ميكه به بيمارئي مبتال ميشويد با جديت و دقت بيشتري عالئم را مم ميكه به بيمارئي مبتال ميشويد با جديت و دقت بيشتري عالئم را ثبت هستيد هنگا ثبت هستيد هنگا

  ..پيگيري ميكندپيگيري ميكند
بيشتر مراقب خواهيد بود تا ديگران آلوده نشوند بعنوان مثال رابطه جنسي ايمن بيشتر مراقب خواهيد بود تا ديگران آلوده نشوند بعنوان مثال رابطه جنسي ايمن ثبت هستيد ثبت هستيد مم  HHIIVV  گر بدانيد كهگر بدانيد كهاا

ssaaffee  ss))  داشتنداشتن ee xx))   .. آگاه كردن شركاي جنسي قبلي خود آگاه كردن شركاي جنسي قبلي خودوو  
اآآ اگاه بودن به آلودگي ب HH  گاه بودن به آلودگي ب IIVV ، ،مثالً در مورد مثالً در مورد ( ( مكن است بر روي برخي تصميمات آينده شما تأثير گذار باشدمكن است بر روي برخي تصميمات آينده شما تأثير گذار باشدمم

  ))تشكيل خانوادهتشكيل خانواده
  

  ارد؟ارد؟دد  HHIIVV  م آزمايشم آزمايشه كسي نياز به انجاه كسي نياز به انجاچچ
HH  نياز به انجام آزمايشنياز به انجام آزمايش    ،،ر صورتي كه شما سابقه انجام هر كدام از رفتارهاي خطرناك زير را داشته ايدر صورتي كه شما سابقه انجام هر كدام از رفتارهاي خطرناك زير را داشته ايددد IIVV  اريداريددد::  
راا** رستفاده از سوزن و سرنگ مشترك در اعتياد تزريقي حتي براي يك با   ستفاده از سوزن و سرنگ مشترك در اعتياد تزريقي حتي براي يك با
  بتالء به بيماري هاي آميزشي مثل سوزاك، سيفليس، تبخال و زگيل تناسليبتالء به بيماري هاي آميزشي مثل سوزاك، سيفليس، تبخال و زگيل تناسلياا**
HH  ا فرد آلوده بها فرد آلوده بهبب** IIVV  داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده""ماس جنسي ماس جنسي تت ..  
  .. داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده""تماس جنسي تماس جنسي ) ) حتي همسرحتي همسر((ا فرد تزريق كننده مواد مخدر ا فرد تزريق كننده مواد مخدر بب**
  .. داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده""ا فرد داراي سابقه ابتالء به بيماريهاي آميزشي تماس جنسي ا فرد داراي سابقه ابتالء به بيماريهاي آميزشي تماس جنسي بب**
  .. داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده"" آميزشي تماس جنسي  آميزشي تماس جنسي دون اطالع از سابقه ابتالء فردي به بيماريهايدون اطالع از سابقه ابتالء فردي به بيماريهايبب**
  .. داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده""ا فرد داراي سابقه روابط جنسي با مردان يا زنان ديگر تماس جنسي ا فرد داراي سابقه روابط جنسي با مردان يا زنان ديگر تماس جنسي بب**
جنسي بب** جنسي ا فرد داراي سابقه روابط جنسي با نوع همجنس تماس  خصوصاً اگر رابطه بين خصوصاً اگر رابطه بين . (. ( داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده""ا فرد داراي سابقه روابط جنسي با نوع همجنس تماس 

  ))وي مفعول بوده باشدوي مفعول بوده باشددو مرد بوده و در اين رابطه دو مرد بوده و در اين رابطه 
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مناطقي كه در آن آمار مناطقي كه در آن آمار . .  داشته ايد داشته ايد""حفاظت نشدهحفاظت نشده""ا فردي كه در نواحي پر خطر زندگي مي كند، تماس جنسي ا فردي كه در نواحي پر خطر زندگي مي كند، تماس جنسي بب**
تازه استقالل يافته روسيه، . . ياد مي باشدياد مي باشدزز  HHIIVV  ميزان افراد آلوده بهميزان افراد آلوده به تازه استقالل يافته روسيه، مثالً بعضي كشورهاي آفريقايي، كشورهاي  مثالً بعضي كشورهاي آفريقايي، كشورهاي 

  ..فارس كه متاسفانه از مناطق بسيارآلوده مي باشندفارس كه متاسفانه از مناطق بسيارآلوده مي باشندافغانستان و بويژه كشورهاي ناحيه خليج افغانستان و بويژه كشورهاي ناحيه خليج 
ترياك، هروئين، قرص اكستاسي، حشيش، ترياك، هروئين، قرص اكستاسي، حشيش، ((ستفاده  از  مشروبات  الكلي  و  مواد  مخدر  قبل  از  تماس  جنسي  ستفاده  از  مشروبات  الكلي  و  مواد  مخدر  قبل  از  تماس  جنسي  اا**

..  گراس وگراس و .. .. ..     
  ابقه تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار گرفتنابقه تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار گرفتنسس**
  

  اد؟اد؟دد  HHIIVV  ه زماني بعد از رفتار خطرناك بايستي آزمايشه زماني بعد از رفتار خطرناك بايستي آزمايشچچ
ينكه از بدو ورود ويروس به بدن تا رسيدن سطح آنتي بادي به حد قابل تشخيص در آزمايش ممكن است بب ينكه از بدو ورود ويروس به بدن تا رسيدن سطح آنتي بادي به حد قابل تشخيص در آزمايش ممكن است ا توجه به ا ا توجه به ا

 ماه بعد و در  ماه بعد و در 33در افرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اما تست منفي دارند الزم است در افرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اما تست منفي دارند الزم است . .  ماه طول بكشد ماه طول بكشد66 هفته تا  هفته تا 22بين بين 
  ..صورت تداوم رفتار، هر شش ماه آزمايش تكرار شودصورت تداوم رفتار، هر شش ماه آزمايش تكرار شود

  

تاا تنواع آزمايش هاي تشخيصي براي عفون     ::  بارتند ازبارتند ازعع  HHIIVV  نواع آزمايش هاي تشخيصي براي عفون
  ::  تست هاي سنجش آنتي باديتست هاي سنجش آنتي بادي) ) لف لف اا
EElliiss))  زمون االيزازمون االيزاآآ aa))  WWeess tteerrnn  bblloott  tt eess tt  
ماند ،اين تست 1818ز آنجا كه آنتي بادي از طريق مادر آلوده وارد بدن جنين شده تا ز آنجا كه آنتي بادي از طريق مادر آلوده وارد بدن جنين شده تا اا::  كتهكتهنن  ماهگي در بدن باقي مي ماند ،اين تست  ماهگي در بدن باقي مي 

  ..  د مناسب نمي باشندد مناسب نمي باشندها براي تشخيص آلودگي در نوزاها براي تشخيص آلودگي در نوزا
    تست هاي سنجش آنتي ژنتست هاي سنجش آنتي ژن )  ) بب

RRTT   ––  PP CCRR    
PP 2244    aanntt iiggeenn  

DD NN AA --PP CCRR        &&      RRNNAA--PP CCRR  
  ::كتهكتهنن

  DD NNAA--PP CCRRي باشدي باشدمم    ،،جهت تشخيص آلودگي نوزادانجهت تشخيص آلودگي نوزادان  ،،زمايش ارجحزمايش ارجحآآ  
        

  ::ر ايرانر ايرانددانواع آزمايشهاي تشخيص ايدز انواع آزمايشهاي تشخيص ايدز 
     هفته بعد از رفتار خطرناك هفته بعد از رفتار خطرناك88ولين آزمايش ولين آزمايش اا
    عد از رفتار خطرناكعد از رفتار خطرناك ماه ب ماه ب66كرار آزمايش كرار آزمايش تت
HH  ر ايران معموالً دسترسي به آزمايش استانداردر ايران معموالً دسترسي به آزمايش استاندارددد IIVV  هفته  هفته 88اين نوع آزمايش در ايران براي بار اول اين نوع آزمايش در ايران براي بار اول . . هل تر استهل تر استسس 

ولي به دليل اينكه سرعت و ميزان توليد پادتن خون در ولي به دليل اينكه سرعت و ميزان توليد پادتن خون در . . بعد از رفتار خطرناك به مراجعه كنندگان توصيه مي شودبعد از رفتار خطرناك به مراجعه كنندگان توصيه مي شود
، بدن افراد متفاوت است و براي انبدن افراد متفاوت است و براي ان ، جام آزمايش دقيقي كه بتوان به نتيجه آن استنتاج كرد و جواب قطعي را ارائه داد جام آزمايش دقيقي كه بتوان به نتيجه آن استنتاج كرد و جواب قطعي را ارائه داد

.. ماه بعد از رفتار خطرناك بايستي كه آزمايش تكرار شود ماه بعد از رفتار خطرناك بايستي كه آزمايش تكرار شود66     
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HHIIVV--EELLIISS  زمايشزمايشآآ   AA  
HH  زمايش استانداردزمايش استانداردآآ IIVV  ،،""استاندارد جهاني براي استفاده در بيمارستان ها، بانك استاندارد جهاني براي استفاده در بيمارستان ها، بانك   ،،اين تستاين تست.  .    است  است""ست االيزاست االيزاتت
در اين در اين . . ين آزمايش مستقيماً خود ويروس را جستجو نمي كندين آزمايش مستقيماً خود ويروس را جستجو نمي كنداا..اي خون و يا سازمان هاي انتقال خون مي باشداي خون و يا سازمان هاي انتقال خون مي باشدهه

HH  هايي كه بدن شخص آلوده برعليههايي كه بدن شخص آلوده برعليه) ) آنتي باديآنتي بادي( ( روش، ميزان پادتن روش، ميزان پادتن  IIVV  وليد كرده، اندازه گرفته مي شودوليد كرده، اندازه گرفته مي شودتت..     
EELLIISSAAاولين آزمايشي كه اولين آزمايشي كه ( ( در اين آزمايش در اين آزمايش  )  ) نيستنيست  ٪٪100100اگر چه اگر چه . ( . ( سبتاً آزمايش ارزان و خيلي دقيقي است سبتاً آزمايش ارزان و خيلي دقيقي است نن

مي شود  مي شود عموماً انجام  يك نمونه خون گرفته مي شود و با دور باال دوران داده مي شود كه باعث مي شود سرم خون يك نمونه خون گرفته مي شود و با دور باال دوران داده مي شود كه باعث مي شود سرم خون ) ) عموماً انجام 
ه سرم اضافه شود يك آزمايش ه سرم اضافه شود يك آزمايش بب  EELLIISSAA  هنگاميكه ماده معرفهنگاميكه ماده معرف. . از اجزاء جامد آن مثل سلولهاي خون جدا شود از اجزاء جامد آن مثل سلولهاي خون جدا شود 

HH  گي مي كند وجود پادتن هايگي مي كند وجود پادتن هايشيميايي كه محلول را رنشيميايي كه محلول را رن IIVV  ا مشخص مي سازدا مشخص مي سازدرر  ..     
HH  قتي كهقتي كهوو IIVV  آنتي آنتي ( ( ارد بدن مي شود، يك ماده شيميايي خاصي از سوي سيستم دفاعي توليد مي شود كه پادتن ارد بدن مي شود، يك ماده شيميايي خاصي از سوي سيستم دفاعي توليد مي شود كه پادتن وو

HH  بنابراين اگر بدن شخصي پادتن عليهبنابراين اگر بدن شخصي پادتن عليه. . پادتن ها واكنش بدن نسبت به عفونت مي باشندپادتن ها واكنش بدن نسبت به عفونت مي باشند. . ناميده مي شودناميده مي شود) ) باديبادي IIVV  

وليد پادتن در بدن به مدت زمان بين وليد پادتن در بدن به مدت زمان بين تت..ستستاا  لوده شدهلوده شدهآآ  HHIIVV  ه باشد، به معناي آن است كه شخص بهه باشد، به معناي آن است كه شخص بهوليد كردوليد كردتت
زمايشي را كه بتوان به نتيجه آن اعتماد كرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع زمايشي را كه بتوان به نتيجه آن اعتماد كرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع آآ..چند روز تا سه هفته نياز داردچند روز تا سه هفته نياز دارد

هفته تا 88ديگر بين ديگر بين  ماه و بعضي  ماه و بعضي 66 هفته تا  هفته تا 66سالمت خود با اطالع كرد، دربعضي منابع بين سالمت خود با اطالع كرد، دربعضي منابع بين  هفته تا    ماه بعد از ارتباط  ماه بعد از ارتباط 66 
  ..خطرناك توصيه شده استخطرناك توصيه شده است

        
  WWee ss ttee rrnn  bblloott  ttee ss tt  

IIggGG  كه وجودكه وجود. . ه عنوان يك آزمون تأييد كننده به كار مي روده عنوان يك آزمون تأييد كننده به كار مي رودبب رعليه چند نوع پروتئين ويروسي را بررسي مي كند رعليه چند نوع پروتئين ويروسي را بررسي مي كند بب  
WWeess  ز آنجا كه آزمايشز آنجا كه آزمايشاا..  اين تست نسبت به االيزا اختصاصي تر  بوده از حساسيت كمتري برخوردار استاين تست نسبت به االيزا اختصاصي تر  بوده از حساسيت كمتري برخوردار است tt eerrnn  

bblloott ندرتاً به عنوان اولين آزمايش انجام مي گيرد و بيشتر در تأييد ندرتاً به عنوان اولين آزمايش انجام مي گيرد و بيشتر در تأييد . . سبتاً گران است وانجام آن نيز مشكل است سبتاً گران است وانجام آن نيز مشكل است نن  
EELLIISSAA  نتايج مثبت يا مشابه آزمايشنتايج مثبت يا مشابه آزمايش ..  كار مي رودكار مي رودبب       

  

    HHIIVV--PPCCRR  زمايشزمايشآآ
HH  ه زبان بسيار ساده اين آزمايش مستقيماً وجوده زبان بسيار ساده اين آزمايش مستقيماً وجودبب IIVV  جستجو مي كندجستجو مي كندر خون را ر خون را دد..  

PP CCRR==    PP oollyy mmeerraass ee  CChhaaiinn  RReeaacctt iioonn  
HHIIVV--PP  ستستتت CCRR  ن ويروسن ويروسژژ  ((DD NNAA  )) مي كندرر     مي كندا در خون رديابي  DD  اگر شخصي آلوده شده باشداگر شخصي آلوده شده باشد. . ا در خون رديابي  NN AA  يروس يروس وو

بعضي منابع اين آزمايش را دو بعضي منابع اين آزمايش را دو . . مي باشدمي باشد% % 9595ميزان اطمينان به دقت اين تست ميزان اطمينان به دقت اين تست . . ايدز در خون او وجود خواهد داشتايدز در خون او وجود خواهد داشت
 هفته  هفته 44و بعضي ديگر ابتدا و بعضي ديگر ابتدا ) ) ارتباطي كه به تماس مشكوك با خون منجر شودارتباطي كه به تماس مشكوك با خون منجر شود((تباط خطرناك تباط خطرناك هفته بعد از داشتن ارهفته بعد از داشتن ار
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ز نظرهزينه ز نظرهزينه اا.. روز تا يك هفته طول مي كشد تا نتيجه اين آزمايش دريافت شود روز تا يك هفته طول مي كشد تا نتيجه اين آزمايش دريافت شود55معموالً بين معموالً بين . . بعد، توصيه مي كنندبعد، توصيه مي كنند
HH  اين تست به طور معمول بسيار گران تر از تستاين تست به طور معمول بسيار گران تر از تست IIVV--EELLIISSAA  ايش اجزاءمختلف ايش اجزاءمختلف ر طي اين آزمر طي اين آزمدد..ي باشدي باشدمم

..  ويروسي روي نوارهاي خاص روي صفحه آزمايش كه در سرم فرد مورد آزمايش قرار ميگيرد قرار دارندويروسي روي نوارهاي خاص روي صفحه آزمايش كه در سرم فرد مورد آزمايش قرار ميگيرد قرار دارند گر سرم گر سرم اا  
HH  پادتنپادتن IIVV  گر چه آزمايشگر چه آزمايش. . اشته باشد ، به نوارهاي ويروسي متصل مي شوند ، كه باعث تغيير رنگ آنها مي شود اشته باشد ، به نوارهاي ويروسي متصل مي شوند ، كه باعث تغيير رنگ آنها مي شود دد  

HH IIVV  انجام نمي پذيردغربالگغربالگ. . ر حال حاضر خيلي در دسترس است ر حال حاضر خيلي در دسترس است دد انجام نمي پذيردري گسترده  ..  ري گسترده  ـا توجه به اين كه در اين ـا توجه به اين كه در اين بب  
آزمون ژنوم ويروس مورد مطــالعه قرار  ميگيرد لذا در تشخيص زودرس بيماري ويا نوزاد متولد شده از مادر آلوده آزمون ژنوم ويروس مورد مطــالعه قرار  ميگيرد لذا در تشخيص زودرس بيماري ويا نوزاد متولد شده از مادر آلوده 

ا. . بخاطر حساس بودن زياد ، موارد مثبت كاذب اين آزمون  باال استبخاطر حساس بودن زياد ، موارد مثبت كاذب اين آزمون  باال است. . مفيد است مفيد است  PP  تشخيص مثبت باتشخيص مثبت ب CCRR  رهرحال رهرحال دد
    ..ايد با تست سرولوژيك اثبات شودايد با تست سرولوژيك اثبات شودبب
  

  : : ثبت كاذبثبت كاذبمم  
امكان دارد تغيير رنگ اندكي امكان دارد تغيير رنگ اندكي . . آزمايش درصد كمي از افراد چه با آزمايش االيزا يا وسترن بالت مي تواند غلط باشد آزمايش درصد كمي از افراد چه با آزمايش االيزا يا وسترن بالت مي تواند غلط باشد 

HH  دارند مشاهده شود و بطور غلط به عنواندارند مشاهده شود و بطور غلط به عنواننن  HHIIVV  در بعضي از افرادي كهدر بعضي از افرادي كه IIVV  ثبت شناخته شوندثبت شناخته شوندمم  ..     
  ::نفي كاذب نفي كاذب مم

ها نتواند تغيير رنگ نشان دهد ضي موارد آزمايش مي تواند علي رغم وجود پادتنها نتواند تغيير رنگ نشان دهد در بعدر بع بنابراين كسي كه آلوده به بنابراين كسي كه آلوده به . . ضي موارد آزمايش مي تواند علي رغم وجود پادتن
..  ويروس است اشتباهاً ممكن است منفي تلقي شودويروس است اشتباهاً ممكن است منفي تلقي شود     

  

  ::  PP2244  نتي ژننتي ژنآآ
لذا مي تواند در تشخيص زود هنگام آلودگي كمك لذا مي تواند در تشخيص زود هنگام آلودگي كمك . . ر اين روش آنتي ژن ويروس مورد بــررسي قرار مي گيرد ر اين روش آنتي ژن ويروس مورد بــررسي قرار مي گيرد دد
البته در مراحل عفونت بدون عالمت و يا درمان ضد ويروس ، با توجه به اينكه تعداد ويروس موجود در البته در مراحل عفونت بدون عالمت و يا درمان ضد ويروس ، با توجه به اينكه تعداد ويروس موجود در . . ننده باشدننده باشدكك

..  خون كم است ممكن است منفي كاذب داشته باشيمخون كم است ممكن است منفي كاذب داشته باشيم ا توجه به در دسترس بودن روش االيزا و وسترن بالت در ا توجه به در دسترس بودن روش االيزا و وسترن بالت در بب  
مثبت بودن مثبت بودن     ،،مالك تشخيص قطعي آلودگي يك فردمالك تشخيص قطعي آلودگي يك فرد، ، ))موارد مثبت كاذب كمترموارد مثبت كاذب كمتر((ايران و همچنين اختصاصي بودن باال ايران و همچنين اختصاصي بودن باال 

EELLIISSAA  دو آزمايشدو آزمايش WWeess   يك آزمايش يك آزمايشوو   tt eerrnn  bblloott ..ستستاا       
  

  امل چه چيزهايي است ؟امل چه چيزهايي است ؟شش  HHIIVV  ستستتت
HH  ر اغلب كشورها، مكانهاي متعددي براي انجام تستر اغلب كشورها، مكانهاي متعددي براي انجام تستدد IIVV  توصيه ميشود كه تستتوصيه ميشود كه تست. . جود داردجود داردوو  HH IIVV  ر كلينيكهاي ر كلينيكهاي دد

HH  ر مكانهاي مخصوص مشاوره و تستر مكانهاي مخصوص مشاوره و تستبهداشتي، نزد پزشكان يا نزد افراد مجرب دبهداشتي، نزد پزشكان يا نزد افراد مجرب د IIVV    نجام شودنجام شوداا  ((VVCCTT))..  
HH  نگاميكه شما تصميم به انجام تستنگاميكه شما تصميم به انجام تستهه IIVV  گيريد، يك پزشك يا يك مشاور مجرب، يك پرستار و يا يك فرد گيريد، يك پزشك يا يك مشاور مجرب، يك پرستار و يا يك فرد بب

مجرب در امور سالمتي و بهداشت را بصورت خصوصي مالقات خواهيد كرد ، وي براي شما توضيح خواهد داد كه مجرب در امور سالمتي و بهداشت را بصورت خصوصي مالقات خواهيد كرد ، وي براي شما توضيح خواهد داد كه 
رندتست شامل چه چيزهايتست شامل چه چيزهاي رندي است و نتايج چه معنا و مفهومي دا بطور معمول، مقدار كمي نمونه از خون از دست شما بطور معمول، مقدار كمي نمونه از خون از دست شما . . ي است و نتايج چه معنا و مفهومي دا

واب تست هميشه محرمانه است و تنها با واب تست هميشه محرمانه است و تنها با جج..گرفته ميشود و به آزمايشگاه براي انجام آزمايش فرستاده ميشودگرفته ميشود و به آزمايشگاه براي انجام آزمايش فرستاده ميشود
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شخصيتان هم گفته شخصيتان هم گفته و حتي جواب تست بدون اجازه شما به پزشك و حتي جواب تست بدون اجازه شما به پزشك . . رضايت شما براي ديگران بازگو خواهد شدرضايت شما براي ديگران بازگو خواهد شد
..نخواهد شدنخواهد شد rraapp))  ست سريعست سريعتت   iidd  tteesstt ))   HH IIVV  م يك تست آنتي بادي است و مزيت آن اينست كه براي گرفتن م يك تست آنتي بادي است و مزيت آن اينست كه براي گرفتن هه

ه ه بب  HHIIVV  تست سريعتست سريع. .  دقيقه جواب حاضر ميشود دقيقه جواب حاضر ميشود٣٠٣٠نتيجه،  الزم نيست كه مجدد مراجعه كنيد و معموالً در عرض نتيجه،  الزم نيست كه مجدد مراجعه كنيد و معموالً در عرض 
ي باعث ميشود تا بتوان از آن در كشورهاي فقير استفاده ي باعث ميشود تا بتوان از آن در كشورهاي فقير استفاده تجهيزات آزمايشگاهي و افراد مجرب نياز ندارد، اين ويژگتجهيزات آزمايشگاهي و افراد مجرب نياز ندارد، اين ويژگ

  ..كردكرد
  

          ر منزل چيست؟ر منزل چيست؟دد  HHIIVV  ستستتت
  مونه گيري در منزلمونه گيري در منزلنن
HH  طور كلي ، توصيه ميشود كه تستطور كلي ، توصيه ميشود كه تستبب IIVV  كيتهاي. . ر يك مركز بهداشتي انجام شودر يك مركز بهداشتي انجام شوددد كيتهاياگرچه در برخي كشورها  kkiitt))اگرچه در برخي كشورها  ))  

hhoommee  ss))  منزلمنزلبا كيت نمونه گيري در با كيت نمونه گيري در . . ست نمونه گيري در منزل موجود استست نمونه گيري در منزل موجود استتت   aammpplliinngg  kkiitt رد ميتواند يك رد ميتواند يك فف  ((
خود را تهيه كرده و به آزمايشگاه براي انجام آزمايش بفرستد و چند روز بعد با شماره خود را تهيه كرده و به آزمايشگاه براي انجام آزمايش بفرستد و چند روز بعد با شماره ) ) معموالً نمونه خونمعموالً نمونه خون((نمونه نمونه 

اطالع ميهند ميدهد و نتيجه را تلفني به او  اطالع ميهندتلفن مخصوص تماس گرفته و كد شناسايي خود را  ميدهد و نتيجه را تلفني به او  اگر نتيجه مثبت باشد اگر نتيجه مثبت باشد . . تلفن مخصوص تماس گرفته و كد شناسايي خود را 
  صصِ سالمت، حمايت عاطفي را براي فرد تأمين ميكندصصِ سالمت، حمايت عاطفي را براي فرد تأمين ميكنديك متخيك متخ

  

  
وאقعا حيف نيست خانوאدה خود رא بدليل هوسرאني و پايبند نبودנ به אصول אخلاقي و وאقعا حيف نيست خانوאدה خود رא بدليل هوسرאني و پايبند نبودנ به אصول אخلاقي و 

 وאيנ ويروس مهلכ رא در يכ لحظه كوتاה وאرد زندگي خود و  وאيנ ويروس مهلכ رא در يכ لحظه كوتاה وאرد زندگي خود و لذت زودگذر אز هم بپاشيم؟لذت زودگذر אز هم بپاشيم؟
  ديگرאנ كنيم؟ديگرאנ كنيم؟
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گيري در منزل« « زيت عمدة زيت عمدة مم گيري در منزلنمونه  HH  در كشورهايي كه تستدر كشورهايي كه تست. . راحتي، سرعت و محرمانه بودن آن استراحتي، سرعت و محرمانه بودن آن استشامل شامل » » نمونه  IIVV  

گيري در منزل« « ايگان نيست ايگان نيست رر گيري در منزلنمونه  انجام تست است ولي عدم وجود » » نمونه  انجام تست است ولي عدم وجود يك راه مقرون به صرفه براي  رو در رو در   ٔٔمشاورهمشاوره""يك راه مقرون به صرفه براي 
FFDDAA  ر اياالت متحده تنها يك كارخانه، مجوزِر اياالت متحده تنها يك كارخانه، مجوزِدد  .. قبل و بعد از انجام تست يكي از اشكاالت آن است قبل و بعد از انجام تست يكي از اشكاالت آن است""رورو مان غذا مان غذا ازازسس  

HH  تستتست« « و داروي جهاني را براي ساخت كيت و داروي جهاني را براي ساخت كيت  IIVV  ر انگلستان فروش هر گونه كيت براي مصرف ر انگلستان فروش هر گونه كيت براي مصرف دد..دارددارد»  »  ر منزلر منزلدد
  ..شخصي، غير قانوني استشخصي، غير قانوني است

  

HHII  يت تست فورييت تست فوريكك VV  
HH  يت تست فورييت تست فوريكك IIVV  معناي آن است كه نتيجه تست، بدون نياز به مشورت كردن با فرد مجرب، در همان لحظه معناي آن است كه نتيجه تست، بدون نياز به مشورت كردن با فرد مجرب، در همان لحظه بب

ميشوندبطوربطور. . خوانده ميشودخوانده ميشود ميشوند كلي اينگونه تستها بخاطر دقت كم آنها و فقدان حمايت عاطفي براي فرد، توصيه ن در در . .  كلي اينگونه تستها بخاطر دقت كم آنها و فقدان حمايت عاطفي براي فرد، توصيه ن
  .. فروش نميشود فروش نميشودوو  حال حاضراين نوع تست در بسياري از كشورها بطور قانوني خريدحال حاضراين نوع تست در بسياري از كشورها بطور قانوني خريد

  

    
אيנ كيتها بدليل نادرست بودנ كارאيي و دلايل ديگر بطور אيנ كيتها بدليل نادرست بودנ كارאيي و دلايل ديگر بطور ( (   كيت تست אيدز در منزلكيت تست אيدز در منزل

      ))و نيز توصيه نميگرددو نيز توصيه نميگردد  قانوني عرضه نميشودقانوني عرضه نميشود
  
  ::به پزشكان توصيه ميشودبه پزشكان توصيه ميشود  ،،طالعه مطالب زيرطالعه مطالب زيرمم
HH  رايط الزم براي انجام آزمايشرايط الزم براي انجام آزمايششش IIVVaabb::  
ر تمام موارد، مشاوره از آزمايش بايستي انجام گيرد و فرد از نظر روحي و رواني در آمادگي مطلوب قرار گيرد ر تمام موارد، مشاوره از آزمايش بايستي انجام گيرد و فرد از نظر روحي و رواني در آمادگي مطلوب قرار گيرد دد--11

..و بعد از آزمايش نيز مشاوره صورت گيردو بعد از آزمايش نيز مشاوره صورت گيرد     
خون ، بافت يا عضو زمايش بايزمايش بايآآ--22 داوطلبانه باشد و تنها موارد آزمايش اجباري در كساني است كه قصد اهداء  خون ، بافت يا عضو ستي  داوطلبانه باشد و تنها موارد آزمايش اجباري در كساني است كه قصد اهداء  ستي 

  ..را داشته باشندرا داشته باشند
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ر موارد تشخيصي بنا به نظر پزشك وحتي االمكان با رضايت بيمار انجام گيرد در عين حال اگر پزشكي انجام ر موارد تشخيصي بنا به نظر پزشك وحتي االمكان با رضايت بيمار انجام گيرد در عين حال اگر پزشكي انجام دد--33
ر آزمايش را در تشخيص بيماري موثر مي داند آن را درخواآزمايش را در تشخيص بيماري موثر مي داند آن را درخوا ر ست نمايد ولي بايستي خدمات مشاوره اي را به بيما ست نمايد ولي بايستي خدمات مشاوره اي را به بيما

  ..معرفي نمايد و مراتب ارجاع را بشناسدمعرفي نمايد و مراتب ارجاع را بشناسد
بل از اعمال جراحي به هيچ عنوان توصيه نشده است به اين علت كه رعايت اصول احتياطات بل از اعمال جراحي به هيچ عنوان توصيه نشده است به اين علت كه رعايت اصول احتياطات قق  HHIIVVaabb  زمايشزمايشآآ--55

HH  استاندارد براي پيشگيري از بيماري كافي مي باشد و درصورتي كه ما بدانيم فرداستاندارد براي پيشگيري از بيماري كافي مي باشد و درصورتي كه ما بدانيم فرد IIVV  ثبت نمي باشد ممكن است ثبت نمي باشد ممكن است مم
توجه به خصوصيت ويروس كه از بين  گيرد و با  كوتاهي صورت  توجه به خصوصيت ويروس كه از بين در رعايت اين اصول  گيرد و با  كوتاهي صورت   ماه با وجودي كه  ماه با وجودي كه 66 هفته تا  هفته تا 22در رعايت اين اصول 

ثبت است، مي تواند آزمايش منفي باشد خطر انتقال حتي با انجام آزمايش افزايش يابد از طرف ديگر ثبت است، مي تواند آزمايش منفي باشد خطر انتقال حتي با انجام آزمايش افزايش يابد از طرف ديگر مم  HHIIVV  فردفرد
  .. وي را در بحران و مشكالت بعدي قرارمي دهيم وي را در بحران و مشكالت بعدي قرارمي دهيمچون مشاوره با بيمار صورت نمي گيردچون مشاوره با بيمار صورت نمي گيرد

  

تاا   ::HHIIVV  صول برخورد ومراقبت درعفونتصول برخورد ومراقبت درعفون
اجتماعي وخانوادگي احتمالي با افراد اا اجتماعي اين بيماري وبرخوردهاي  اجتماعي وخانوادگي احتمالي با افراد ين نكته بسيار مهم است كه باتوجه به انگ  اجتماعي اين بيماري وبرخوردهاي  ين نكته بسيار مهم است كه باتوجه به انگ 

HH  آلوده بهآلوده به IIVV  ايد حتما پس از قطعي شددد ايد حتما پس از قطعي شدرممالك پيشرفته اعالم آلودگي به بيمار ب انجام رممالك پيشرفته اعالم آلودگي به بيمار ب ن تشخيص و به دنبال انجام ن تشخيص و به دنبال 
  ..  مشاوره وآماده سازي رواني باشدمشاوره وآماده سازي رواني باشد

HH  ين قسمت نامه واقعي فردي است كه تست تشخيصيين قسمت نامه واقعي فردي است كه تست تشخيصياا IIVV  ا انجام داده استا انجام داده استرر  ::  
من معتاد تزريقي يا يك بيمار هموفيلي نيستم من معتاد تزريقي يا يك بيمار هموفيلي نيستم . .  ساله هستم و در حال حاضر فرزندي ندارم ساله هستم و در حال حاضر فرزندي ندارم3030الم، من يك زن الم، من يك زن سس

اين عمل ميتواند نتايج مرگ باري بدنبال داشته اگرچه چندين رابطه جنسي محافظت نشدهاگرچه چندين رابطه جنسي محافظت نشده ام، ميدانم كه  اين عمل ميتواند نتايج مرگ باري بدنبال داشته  داشته  ام، ميدانم كه   داشته 
HH   تست منفي تست منفي22 سال گذشته  سال گذشته 1010باشد، در باشد، در  IIVV  مرتبه رابط  مرتبه رابط 55 بوده و بعد از آن  بوده و بعد از آن 19961996ر سال ر سال دد  اشته ام كه آخرين آناشته ام كه آخرين آندد 

  اي نوزاداي نوزادجنسي محافظت نشده داشتهام تا چندي پيش به اين مساله توجهي نداشتم تا اينكه شنيدم كه در خانوادهجنسي محافظت نشده داشتهام تا چندي پيش به اين مساله توجهي نداشتم تا اينكه شنيدم كه در خانواده

HH IIVV  از آن زمان در مورد رفتارم فكر كردم و اينكه چگونه با زندگيم بازي ميكردم و زندگي از آن زمان در مورد رفتارم فكر كردم و اينكه چگونه با زندگيم بازي ميكردم و زندگي   ،،ثبت بدنيا آمده استثبت بدنيا آمده استمم
اند شكر گذارمقق  HHIIVV   تست تست22ديگران را در معرض خطر قرار ميدادم از اينكه ديگران را در معرض خطر قرار ميدادم از اينكه  ام منفي بوده  اند شكر گذارمبلي  ام منفي بوده   هفته  هفته 22طي طي . . بلي 

AA  كتاب و مقاله دربارةكتاب و مقاله دربارة  ،،گذشتهگذشته IIDD SS  ,,   HH IIVV ا داستان  داستان وو   ازنان آلوده ب .  .   چگونگي مبارزه آنها با آن را خواندم چگونگي مبارزه آنها با آن را خواندموو  HHIIVV  زنان آلوده ب
HH  آرزو ميكردم كه يك شانس ديگر داشته باشم و تستآرزو ميكردم كه يك شانس ديگر داشته باشم و تست IIVV  تا اينكه امورز صبح تستتا اينكه امورز صبح تست.... .... عدي من منفي باشدعدي من منفي باشدبب  HH IIVV  

HH  من از همه ميخواهم كه تستمن از همه ميخواهم كه تست. . دوباره منفي بوددوباره منفي بود. . ……خدا را شكرخدا را شكر  ……..ا انجام دادما انجام دادمرر IIVV  گي گي شما زندشما زند.... .... ا انجام بدهندا انجام بدهندرر
  ..مرا دگرگون كرديدمرا دگرگون كرديد

  

  عد از در معرض قرار گرفتنعد از در معرض قرار گرفتنبب  HHIIVV  يشگيري ازيشگيري ازپپ
HH  ا قبل از اين، مردم بعد از دچار شدن بها قبل از اين، مردم بعد از دچار شدن بهتت IIVV  نـداا نـدنگيزه كمي براي استفاده از مراقبت هاي پزشكـي داشــت . . نگيزه كمي براي استفاده از مراقبت هاي پزشكـي داشــت

AA  مطالـعات نشان داده اند كه استفاده ازمطالـعات نشان داده اند كه استفاده از ZZ TT ـواند تا مبب   ـواند تا مالفاصله بعد از استفاده از سرنگ آلوده، مي ت  درصد  درصد 8080يزان يزان الفاصله بعد از استفاده از سرنگ آلوده، مي ت
ابتال به ابتال بهاحتمال  HH  احتمال  IIVV  پيشگيري پس از پيدايشپيشگيري پس از پيدايش. . ا كاهش دهدا كاهش دهدرر  ((PP EEPP HH  سـتـلزم استفاده از داروهاي ضدسـتـلزم استفاده از داروهاي ضدمم  (( IIVV  
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ـاشدبب مي ب ـاشدالفاصله بعد از در معرض ويروس قرار گرفتن  مي ب ، . . الفاصله بعد از در معرض ويروس قرار گرفتن  ، اگر اين روش براي معتادان تزريقي مفيد بوده باشد اگر اين روش براي معتادان تزريقي مفيد بوده باشد
  ..س جنسي در معرض ابتال قرار دارند نيز مفيد واقع گرددس جنسي در معرض ابتال قرار دارند نيز مفيد واقع گرددمنطقي به نظر مي رسد كه براي افرادي كه از طريق تمامنطقي به نظر مي رسد كه براي افرادي كه از طريق تما

موردنن اصلي در  موردظريه  اصلي در  PP  ظريه  EEPP زبب   زه عنوان يـك راهبرد پيشگيري كننده ا ين است كه مصرف داروهاي ضد ايدز ين است كه مصرف داروهاي ضد ايدز اا  HHIIVV  ه عنوان يـك راهبرد پيشگيري كننده ا
رار مي گيرد، ممكن است بتواند از طريق متوقف نمودن تكثيرعفونت و يا رار مي گيرد، ممكن است بتواند از طريق متوقف نمودن تكثيرعفونت و يا قق  HHIIVV  بعد از اين كه فرد در معرضبعد از اين كه فرد در معرض

  ..م ايمني بدن براي از بين بردن ويروس، از ابتال به بيماري جلوگيري نمايدم ايمني بدن براي از بين بردن ويروس، از ابتال به بيماري جلوگيري نمايدتقــويت سيستتقــويت سيست
ـروز مـدرك آشـكاري كها به امـروز مـدرك آشـكاري كهتت PP  ا به ام EEPP ـرايرر   يا بعد از رفتارهاي پر خطر جنسي مؤثر بداند، وجـود نـداشـتـه و ب ـرا   ا بعد از رفتارهاي پر خطر جنسي مؤثر بداند، وجـود نـداشـتـه و ب

PP EEPPمه اي در اين شرايـط تـهـيـه نشده استفف مه اي در اين شرايـط تـهـيـه نشده استعـالً رهنمودهاي ملي يا موافقت نا در بسياري از كشورها در بسياري از كشورها با اين حال با اين حال . . عـالً رهنمودهاي ملي يا موافقت نا
PP  پـزشــكان و متخصصان بالينيپـزشــكان و متخصصان باليني EEPP   ..رخطر جنسي به افراد پيشنهاد مي كنندرخطر جنسي به افراد پيشنهاد مي كنندپپ  ا بعد از رفتارهايا بعد از رفتارهايرر  

ـيـزي در مــورد) ) و بسياري متخصصان باليني و بسياري متخصصان باليني ( ( غلب مردم غلب مردم اا PP  تا به حـال چـيـزي در مــوردتا به حـال چ EEPP  براي پياده براي پياده . . ه گوششان نخورده استه گوششان نخورده استبب
ز شگيـري ا زسازي راهبردهاي فراگير پـي شگيـري ا HH  سازي راهبردهاي فراگير پـي IIVV ، ،ـح آگاهي جامعه ضروري استـاالبـاالببب ــح آگاهي جامعه ضروري استـردن سـطـ PPEEPP  ببينيد آياببينيد آيا. . ـردن سـط ر ر دد  

ـردم بايد بدانند كهمـردم بايد بدانند كه. . محل زندگي شما ارائه مي شــودمحل زندگي شما ارائه مي شــود PP  م EEPP  ك خط مشي اوليه براي پيشگيري ازك خط مشي اوليه براي پيشگيري ازيي  HH IIVV  ـاشدنن . . مي بـاشدمي ب
» » استانداردهاي طاليياستانداردهاي طاليي««اســتفــاده از وسايل پيشگيري، اعمال جنسي ايمن و پرهيز از رفتارهاي پـرخــطر ديـگر، اســتفــاده از وسايل پيشگيري، اعمال جنسي ايمن و پرهيز از رفتارهاي پـرخــطر ديـگر، 

وند با اين حال در صورتي كه متدهاي اوليه پيشگيري دچار نقصان با اين حال در صورتي كه متدهاي اوليه پيشگيري دچار نقصان . . راهبردهاي پيشگيري از ايدز محسوب مي شـوندراهبردهاي پيشگيري از ايدز محسوب مي ـش
PP  شد، مي توان ازشد، مي توان از EEPP  ـري. . راي كاهش احتمال ابتال به بيماري در فرد استفاده نمودراي كاهش احتمال ابتال به بيماري در فرد استفاده نمودبب ـأثير پـذي ريمـيزان ت ـأثير پـذـي PPEEPP  مـيزان ت ر ر دد  

ال بعد از رفتارهاي پر خطر جنسي كماكان  ال بعد از رفتارهاي پر خطر جنسي كماكان كـاهـش خـطر ابــت   ..ناشناخته مانده استناشناخته مانده استكـاهـش خـطر ابــت
ياا ـرا ـرايگرچه رهنمودهاي پذيرفته شده جهـانـي ب PPEEPP  گرچه رهنمودهاي پذيرفته شده جهـانـي ب جـود ندارد، اين متد براي كساني كه داراي تماس هاي جـود ندارد، اين متد براي كساني كه داراي تماس هاي وو  

انـزال فرد مبتال به ا  ـبلي و يـا دهـاني ـب ـدي، مـه انـزال فرد مبتال بهجنسي محافظت نشده مقع ا  ـبلي و يـا دهـاني ـب ـدي، مـه مانند معتادان مانند معتادان ((ا محتمل به آن ا محتمل به آن يي  HHIIVV  جنسي محافظت نشده مقع
ـرفتن شروع شودPPEEPPد د ايايبب  ..بوده اند، توصيه مي گرددبوده اند، توصيه مي گردد) ) تزريقيتزريقي ـرفتن شروع شودحـداكثر سه روز بعد از در مـعرض قـرار گ راي راي بب  ..حـداكثر سه روز بعد از در مـعرض قـرار گ

ـريق اعـمال جـنسي ايـزوله در مـعرض ويـروس ـريق اعـمال جـنسي ايـزوله در مـعرض ويـروسافرادي كـه از ط ـا در آيـنده قصد انجام قق  HHIIVV  افرادي كـه از ط ـا در آيـنده قصد انجام ـرار گرفته، ي ـرار گرفته، ي
اشد، امـا رهـنمودهـاي سـريـع و قطعي براي زمان به ك اشد، امـا رهـنمودهـاي سـريـع و قطعي براي زمان به كرفتارهاي ايمن تر را دارند، بسيار مناسب مي ـب PP  ارگيريارگيريرفتارهاي ايمن تر را دارند، بسيار مناسب مي ـب EEPP  

ريبب  تيجه اينكه تيجه اينكه نن..حت اين شرايط وجود نداردحت اين شرايط وجود نداردتت بـودن واكسـن و درمان قطعي، تالش ما براي غلبه بر بيماري مـس ريـا ـن بـودن واكسـن و درمان قطعي، تالش ما براي غلبه بر بيماري مـس   ـا ـن

HH IIVVـد روي پيشگيري از آن تمركز يابدبب ـه مـصـرف مـواد مخـدر و چه . . ـايـد روي پيشگيري از آن تمركز يابدـاي ـاشـد، چ ه مـصـرف مـواد مخـدر و چه چـه اعـمـال جـنـسي ب چـه اعـمـال جـنـسي بـاشـد، ـچ
ار دهد؛ الزم اسـت مـردم از آموزش ها و مهارت هاي صحيح ار دهد؛ الزم اسـت مـردم از آموزش ها و مهارت هاي صحيح رفتارهاي ديگري كه فرد را در معرض خطر ابتال قررفتارهاي ديگري كه فرد را در معرض خطر ابتال قر

  ..براي محافظت از خودشان بهره مند گردندبراي محافظت از خودشان بهره مند گردند

  
  موزش، تنها راه پيشگيريموزش، تنها راه پيشگيريآآ
سه رأس مثلث نمادين فعاليتهاي سه رأس مثلث نمادين فعاليتهاي . . زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كلينيكهاي مثلثي راه اندازي كرده استزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كلينيكهاي مثلثي راه اندازي كرده استوو

 مشاوره و درمان ايدز، مشاوره و درمان بيماريهاي آميزشي به غير از ايدز  مشاوره و درمان ايدز، مشاوره و درمان بيماريهاي آميزشي به غير از ايدز اين كلينيكها شامل مشاوره و درمان اعتياد،اين كلينيكها شامل مشاوره و درمان اعتياد،
درمان ايدز بسيار درمان ايدز بسيار . . رحله كمون بيماري ايدز استرحله كمون بيماري ايدز استمم  در بخش مشاوره و درمان ايدز، هدف طوالني كردندر بخش مشاوره و درمان ايدز، هدف طوالني كردن. . استاست
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يليون يليون افرادي كه در مرحله فعال بيماري ايدز هستند ساالنه به داروهايي با قيمت تخميني شش مافرادي كه در مرحله فعال بيماري ايدز هستند ساالنه به داروهايي با قيمت تخميني شش م. . پرهزينه استپرهزينه است
  ..تومان و بيشتر نياز دارند كه تمام اين هزينه را وزارت بهداشت و درمان مي پردازدتومان و بيشتر نياز دارند كه تمام اين هزينه را وزارت بهداشت و درمان مي پردازد

لينيكهاي مثلثي با حفظ كليه اصول رازداري و تنها با ارائه يك كُد به بيمار مبتال به ايدز و بدون دريافت اطالعات لينيكهاي مثلثي با حفظ كليه اصول رازداري و تنها با ارائه يك كُد به بيمار مبتال به ايدز و بدون دريافت اطالعات كك
  ..شخصي به اين بيماران كمك مي كنندشخصي به اين بيماران كمك مي كنند

  

  
  אيدزאيدزآموزشهای منطقه אی و همگاني آموزشهای منطقه אی و همگاني 

  
مي كنددد مي كندكتر مينو محرز فعاليت اين كلينيكهاي مثلثي را تشريح  كلينيك مثلثي در كرمانشاه تأسيس شد كه ««: : كتر مينو محرز فعاليت اين كلينيكهاي مثلثي را تشريح  اولين كلينيك مثلثي در كرمانشاه تأسيس شد كه اولين 

هترين مركز مشاوره شناخته شد هترين مركز مشاوره شناخته شدبعدها ب ابتدا در . . بيماران به مكانهايي احتياج دارند كه پاسخگوي آنها باشدبيماران به مكانهايي احتياج دارند كه پاسخگوي آنها باشد. . بعدها ب ابتدا در كلينيكها  كلينيكها 
گفته مي شودسه نقطه كشور تأسيس شدند، به همين علت، سه نقطه كشور تأسيس شدند، به همين علت،  گفته مي شودبه آنها كلينيكهاي مثلثي  درحال حاضر اين كلينيكها در درحال حاضر اين كلينيكها در . . به آنها كلينيكهاي مثلثي 

ران را معاينه مي كنند و كارهاي . . اكثر نقاط كشور تأسيس شده انداكثر نقاط كشور تأسيس شده اند ران را معاينه مي كنند و كارهاي پزشكاني كه در اين كلينيكها فعاليت مي كنند بيما پزشكاني كه در اين كلينيكها فعاليت مي كنند بيما
  ..يدهنديدهندمم   مشاوره مشاورههمچنين به آنهاهمچنين به آنها. . اوليه مانند واكسيناسيون و آزمايشهاي تشخيصي را براي آنان انجام مي دهنداوليه مانند واكسيناسيون و آزمايشهاي تشخيصي را براي آنان انجام مي دهند

ما به گفته دكتر محبوبه حاج عبدالباقي، رئيس بخش عفوني بيمارستان امام خميني، اطالعات بيماران مبتال به ايدز ما به گفته دكتر محبوبه حاج عبدالباقي، رئيس بخش عفوني بيمارستان امام خميني، اطالعات بيماران مبتال به ايدز اا
درباره اين بيماري بسيار كم است؛ حال آنكه آموزش مهم ترين و مؤثرترين راه جلوگيري از انتقال اين بيماري درباره اين بيماري بسيار كم است؛ حال آنكه آموزش مهم ترين و مؤثرترين راه جلوگيري از انتقال اين بيماري 

كه صحبت از اين مسائل و بيان مشكالت امري بايد برخوردها در بايد برخوردها در : : وي مي گويدوي مي گويد. . استاست معه به گونهاي باشد  كه صحبت از اين مسائل و بيان مشكالت امري سطح جا معه به گونهاي باشد  سطح جا
همچنين، بايد به جوانان، كه گروه در معرض خطر ابتال به بيماري ايدز، هستند، راههاي محفوظ همچنين، بايد به جوانان، كه گروه در معرض خطر ابتال به بيماري ايدز، هستند، راههاي محفوظ . . عادي تلقي شودعادي تلقي شود

  ..ماندن از خطر را آموزش دهيمماندن از خطر را آموزش دهيم
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ا ه گفته دكتر حسين حاتمي، متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري، اساسه گفته دكتر حسين حاتمي، متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري، اساسبب ا ي ترين راه براي كنترل ايدز مبارزه ب ي ترين راه براي كنترل ايدز مبارزه ب
مسئوالن بهداشت مدارس بايد به نوجوانان بياموزند مسئوالن بهداشت مدارس بايد به نوجوانان بياموزند ««: : او پيشنهاد مي كنداو پيشنهاد مي كند. . نابسامانيهاي اجتماعي و فقر فرهنگي استنابسامانيهاي اجتماعي و فقر فرهنگي است

جنسي متعدد و رفتارهاي جنسي متعدد و رفتارهايكه اعتياد تزريقي، داشتن شركاي  زنداني شدن مي شود خطر مم  كه اعتياد تزريقي، داشتن شركاي  زنداني شدن مي شود خطر خاطره آميزي كه منجر به  خاطره آميزي كه منجر به 
  ..ا افزايش مي دهدا افزايش مي دهدابتال به ايدز رابتال به ايدز ر

. .  نفر اعالم كرده اند نفر اعالم كرده اند140140 سال را در كشور  سال را در كشور 1919رخي منابع خبري به نقل از وزارت بهداشت تعداد مبتاليان كمتر از رخي منابع خبري به نقل از وزارت بهداشت تعداد مبتاليان كمتر از بب
  ..اين آمار نگران كننده لزوم توجه به آموزش دانش آموزان و نوجوانان را نشان مي دهداين آمار نگران كننده لزوم توجه به آموزش دانش آموزان و نوجوانان را نشان مي دهد

مه ريزي كتب درسي وزارت آموزش و پرورش، در ر اواخر سال گذشته، علي زرافشان، مديركل دفتر تأليف و برنر اواخر سال گذشته، علي زرافشان، مديركل دفتر تأليف و برندد امه ريزي كتب درسي وزارت آموزش و پرورش، در ا
در دبيرستانهاي سراسر در دبيرستانهاي سراسر » » پيشگيري از ايدزپيشگيري از ايدز««گفتوگو با رسانه هاي داخلي، از توزيع حدود دو ميليون جزوه آموزشي گفتوگو با رسانه هاي داخلي، از توزيع حدود دو ميليون جزوه آموزشي 

ذراندن دورههاي آموزشي ويژهاي براي ذراندن دورههاي آموزشي ويژهاي براي گگ  دبيران زيست شناسي مقطع اول دبيرستان ملزم بهدبيران زيست شناسي مقطع اول دبيرستان ملزم به. . كشور خبر دادكشور خبر داد
بهعنوان فصلي از كتاب درس زيست شناسي بهعنوان فصلي از كتاب درس زيست شناسي » » پيشگيري از ايدزپيشگيري از ايدز««دند و تدريس جزوه دند و تدريس جزوه آموزش دانش آموزان شآموزش دانش آموزان ش

در اين جزوه، كه به زباني ساده نوشته شده، دانش آموزان با ويروس ايدز، راههاي انتقال بيماري و نحوه در اين جزوه، كه به زباني ساده نوشته شده، دانش آموزان با ويروس ايدز، راههاي انتقال بيماري و نحوه . . اجباري شداجباري شد
مه آزمايشي، در سال تحصيلي جاري طرحبب  ..مقابله با آن آشنا مي شوندمقابله با آن آشنا مي شوند  مشابهي به شكل گسترده تر  مشابهي به شكل گسترده تر ا اجراي اين برنامه آزمايشي، در سال تحصيلي جاري طرحا اجراي اين برنا

  ..در مدارس كشور اجرا خواهد شددر مدارس كشور اجرا خواهد شد
  

  
  ))هند يكي אز مناطق بسيار آلودה در دنياهند يكي אز مناطق بسيار آلودה در دنيا ( (آموزشهای منطقه אی و همگاني אيدزآموزشهای منطقه אی و همگاني אيدز
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 مركز  مركز 2323ما هنوز فقدان آموزش به نحو چشمگيري در گروههاي مختلف اجتماعي به چشم ميخورد و فقط حدود ما هنوز فقدان آموزش به نحو چشمگيري در گروههاي مختلف اجتماعي به چشم ميخورد و فقط حدود اا
..ش و مشاوره بيماران ايدز در ايران وجود داردش و مشاوره بيماران ايدز در ايران وجود داردمشاوره بيماريهاي رفتاري براي آموزمشاوره بيماريهاي رفتاري براي آموز     

ر اين ميان، رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري نقش بسيار مهمي در آگاهسازي مردم و پيشگيري از بيماري ر اين ميان، رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري نقش بسيار مهمي در آگاهسازي مردم و پيشگيري از بيماري دد
ايدز دارند كه البته نقش رسانه ملي يا همان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه بسيار ضعيف و كمرنگ ايدز دارند كه البته نقش رسانه ملي يا همان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه بسيار ضعيف و كمرنگ 

چيپس و پفك و قرعه كشي بانكها و چيزهاي ديگر البته آنها حق دارند زيرا تبليغات تلويزيوني در مورد انواع چيپس و پفك و قرعه كشي بانكها و چيزهاي ديگر است، است،  البته آنها حق دارند زيرا تبليغات تلويزيوني در مورد انواع 
تا به مساله ايدز بينديشند  تا به مساله ايدز بينديشند فرصتي به آنها نمي دهد  در كشورهاي اروپايي، ساخت فيلمهاي مستند آموزشي ايدز به در كشورهاي اروپايي، ساخت فيلمهاي مستند آموزشي ايدز به ! ! فرصتي به آنها نمي دهد 

موفق در آگاهسازي عمومي بود جوانان تجربه اي  موفق در آگاهسازي عمومي بودويژه براي  جوانان تجربه اي  . . جوانان تمايل زيادي به شنيدن نصيحت ندارندجوانان تمايل زيادي به شنيدن نصيحت ندارند. . ه استه استويژه براي 
ابعاد اين بيماري را به تصوير كشيد و راههاي پيشگيري را آموزش داد ساخت ساخت . . با ساخت فيلمهاي آموزشي مي توان ابعاد اين بيماري را به تصوير كشيد و راههاي پيشگيري را آموزش دادبا ساخت فيلمهاي آموزشي مي توان 

  ايناين. . ، به كارگرداني عليرضا رزازيفر، از جمله اين تالشهاست، به كارگرداني عليرضا رزازيفر، از جمله اين تالشهاست»»متولد ايدزمتولد ايدز«« دقيقه اي به نام  دقيقه اي به نام 7575فيلم مستند داستاني فيلم مستند داستاني 
 زندگي بيماران مبتال را به تصوير مي كشد زير نظر كارشناسان و  زندگي بيماران مبتال را به تصوير مي كشد زير نظر كارشناسان و وو  فيلم كه با ساختاري دراماتيك بيماري ايدزفيلم كه با ساختاري دراماتيك بيماري ايدز

  ..متخصصان نامداري نظير دكتر مينو محرز، دكتر رسولي نژاد و دكتر ستايش تهيه شده استمتخصصان نامداري نظير دكتر مينو محرز، دكتر رسولي نژاد و دكتر ستايش تهيه شده است
ي اين وظيفه سنگين را بر عهده ي اين وظيفه سنگين را بر عهده جربه جهاني مقابله با ايدز نشان داده است كه وزارت بهداشت نميتواند به تنهايجربه جهاني مقابله با ايدز نشان داده است كه وزارت بهداشت نميتواند به تنهايتت

در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان نقش در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان نقش . . گيرد و دخالت نيروهاي مردمي بدون ترديد اجتناب ناپذير استگيرد و دخالت نيروهاي مردمي بدون ترديد اجتناب ناپذير است
  ..سازمانهاي غيردولتي در فعاليتهاي ضد ايدز روزبه روز پررنگ تر مي شودسازمانهاي غيردولتي در فعاليتهاي ضد ايدز روزبه روز پررنگ تر مي شود

نان، در كارگاه آموزشي مشاوره در ايدز، كه نان، در كارگاه آموزشي مشاوره در ايدز، كه كتر صديقه ضيائي، رئيس مؤسسه تحقيقات، بازتواني و بهبود زندگي زكتر صديقه ضيائي، رئيس مؤسسه تحقيقات، بازتواني و بهبود زندگي زدد
اواخر تيرماه سال جاري به همت مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري و مؤسسه تحقيقات، بازتواني و اواخر تيرماه سال جاري به همت مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري و مؤسسه تحقيقات، بازتواني و 
: : بهبود زندگي زنان برگزار شد، نقش سازمانهاي غيردولتي در كنترل بيماري ايدز را بسيار مفيد دانست و گفتبهبود زندگي زنان برگزار شد، نقش سازمانهاي غيردولتي در كنترل بيماري ايدز را بسيار مفيد دانست و گفت

نهادهاي نهادهاي . . ر جامعه در ميزان گسترش بيماري ايدز و نوع برخورد آنان با اين بيماري مؤثرندر جامعه در ميزان گسترش بيماري ايدز و نوع برخورد آنان با اين بيماري مؤثرندعوامل ملي و مذهبي هعوامل ملي و مذهبي ه
مدني كه از دل جامعه برخاسته اند، با آگاهي از وضعيت بومي و فرهنگي هر كشور، در مسير پيشبرد برنامه هاي مدني كه از دل جامعه برخاسته اند، با آگاهي از وضعيت بومي و فرهنگي هر كشور، در مسير پيشبرد برنامه هاي 

ا به كار ميگيرند و همكاريهاي ا به كار ميگيرند و همكاريهاي سازمانهاي غيردولتي خود جمعي رسازمانهاي غيردولتي خود جمعي ر. . جهاني كنترل و مبارزه با ايدز فعاليت ميكنندجهاني كنترل و مبارزه با ايدز فعاليت ميكنند
در اين ميان سازمانهاي زنان با توانمندسازي و آموزش زنان آنان را با راههاي پيشگيري در اين ميان سازمانهاي زنان با توانمندسازي و آموزش زنان آنان را با راههاي پيشگيري . . منطقهاي را جذب مي كنندمنطقهاي را جذب مي كنند

همچنين، اين همچنين، اين . . از ايدز آشنا مي كنند و وسايل الزم براي اين كار را به آساني در اختيار داوطلبان قرار ميدهنداز ايدز آشنا مي كنند و وسايل الزم براي اين كار را به آساني در اختيار داوطلبان قرار ميدهند
راي رفع تبعيضهاي جنسيتي، عرصه را براي فعاليت زنان براي مبارزه با ايدز فراهم مي كنند، زيرا راي رفع تبعيضهاي جنسيتي، عرصه را براي فعاليت زنان براي مبارزه با ايدز فراهم مي كنند، زيرا سازمانها، با تالش بسازمانها، با تالش ب

  ..در جوامعي كه خشونت جنسي نسبت به زنان وجود دارد، زنان بيشتر از مردان قرباني ايدز مي شونددر جوامعي كه خشونت جنسي نسبت به زنان وجود دارد، زنان بيشتر از مردان قرباني ايدز مي شوند
. .  كنترل بيماري ايدز است كنترل بيماري ايدز استاز ديگر راههاياز ديگر راههاي» » هر نوع رابطه جنسي خارج از چارچوب ازدواج ممنوعهر نوع رابطه جنسي خارج از چارچوب ازدواج ممنوع««ملي كردن شعار ملي كردن شعار عع

افراد جامعه تعليم داد كه در يك زندگي زناشويي طوالني، درصورتيكه زوج جنسي نسبت به هم وفادار باشند  افراد جامعه تعليم داد كه در يك زندگي زناشويي طوالني، درصورتيكه زوج جنسي نسبت به هم وفادار باشند بايد به  بايد به 
يروس ايدز از طريق تماسهاي جنسي آنها را تهديد يروس ايدز از طريق تماسهاي جنسي آنها را تهديد وو  و خود را به رعايت اصول اخالقي ملزم كنند، خطر انتقالو خود را به رعايت اصول اخالقي ملزم كنند، خطر انتقال

ج. . نخواهد كردنخواهد كرد جاما هرگونه رابطه    ..نسي خارج از اين چارچوب ، مشكوك و پرخطر استنسي خارج از اين چارچوب ، مشكوك و پرخطر استاما هرگونه رابطه 
  

  واقب مورد انتظارواقب مورد انتظارعع
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البته عاليم را ميتوان تخفيف داد يا كنترل نمود و تحقيقات علمي در البته عاليم را ميتوان تخفيف داد يا كنترل نمود و تحقيقات علمي در . . ين بيماري در حال حاضر غيرقابل معالجه استين بيماري در حال حاضر غيرقابل معالجه استاا
ن آلودگي به ويروس ن آلودگي به ويروس ايدز ممكن است تا سالها پس از مثبت شدن آزموايدز ممكن است تا سالها پس از مثبت شدن آزمو. . رابطه با اين بيماري و درمان آن ادامه دارندرابطه با اين بيماري و درمان آن ادامه دارند

..ود را نشان دهد، ميانگين بقا مدت متغيراستود را نشان دهد، ميانگين بقا مدت متغيراستخخ  زماني كه ايدز به صورت آشكارزماني كه ايدز به صورت آشكار. . خود را نشان ندهدخود را نشان ندهد     
  

    وارض احتماليوارض احتماليعع
    فونت جدي در دستگاههاي مختلف بدنفونت جدي در دستگاههاي مختلف بدنعع
    رطانرطانسس
  رگرگمم
    

  رمانرماندد
وع آلودگي مثبت وع آلودگي مثبت  ماه پس از شر ماه پس از شر66ممكن است حتي تا ممكن است حتي تا ((ا انجام آزمايش خون و آزمون پادتن ضد ويروس ايدز ا انجام آزمايش خون و آزمون پادتن ضد ويروس ايدز بب

ايد وجود ساير . . ميتوان تشخيص را تأييد نمودميتوان تشخيص را تأييد نمود) ) نشودنشود ايد وجود ساير در بيماراني كه آلودگي به ويروس ايدز تشخيص داده ميشود ب در بيماراني كه آلودگي به ويروس ايدز تشخيص داده ميشود ب
..بيماريهاي آميزشي و ساير عفونتها مثل سل نيز مورد بررسي قرار گيردبيماريهاي آميزشي و ساير عفونتها مثل سل نيز مورد بررسي قرار گيرد     

بايد روان درماني يا مشاوره انجام بايد روان درماني يا مشاوره انجام راي مقابله با اضطراب و افسردگي ناشي از ابتال به اين بيماري و احتمال مرگ راي مقابله با اضطراب و افسردگي ناشي از ابتال به اين بيماري و احتمال مرگ بب
بعضي از بيماران وارد برنامه هاي بعضي از بيماران وارد برنامه هاي . . در صورت بروز عوارض، ممكن است نياز به بستري شدن وجود داشته باشددر صورت بروز عوارض، ممكن است نياز به بستري شدن وجود داشته باشد. . شودشود

در اين گونه برنامه ها، در اين گونه برنامه ها، . . تحقيقاتي ميشوند كه با هدف دستيابي به درمانهاي بهتر يا واكسن يا بيماري انجام ميگيرندتحقيقاتي ميشوند كه با هدف دستيابي به درمانهاي بهتر يا واكسن يا بيماري انجام ميگيرند
اگر در اگر در . . توجه داشته باشيد كه تشخيص زودهنگام كمك كننده استتوجه داشته باشيد كه تشخيص زودهنگام كمك كننده است. . ت بهطور رايگان انجام پذيردت بهطور رايگان انجام پذيردمراقبت ممكن اسمراقبت ممكن اس

ا . . معرض خطر هستيد، براي بررسي مراجعه كنيدمعرض خطر هستيد، براي بررسي مراجعه كنيد ا در صورت مثبت بودن آزمون ويروس ايدز به هنگام حاملگي، ب در صورت مثبت بودن آزمون ويروس ايدز به هنگام حاملگي، ب
  ..درمانهاي مخصوص ميتوان احتمال عفونت در نوزاد را به حداقل رسانددرمانهاي مخصوص ميتوان احتمال عفونت در نوزاد را به حداقل رساند

  

  ويوي. . آيآي. . مان اچمان اچشنايي با درشنايي با درآآ
براي عفونت هاي فرصت طلب و سرطان ها مي توان درمان هاي الزم را به براي عفونت هاي فرصت طلب و سرطان ها مي توان درمان هاي الزم را به . . تأسفانه بيماري ايدز درمان قطعي نداردتأسفانه بيماري ايدز درمان قطعي نداردمم

ز  دفاعي بدن را تقويت نمود، اما  تاكنون واكسن مؤثري براي جلوگيري ا ز كاربرد و با داروهاي مخصوص دستگاه  دفاعي بدن را تقويت نمود، اما  تاكنون واكسن مؤثري براي جلوگيري ا كاربرد و با داروهاي مخصوص دستگاه 
  ..بيماري پيدا نشده استبيماري پيدا نشده است
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  گيريگيرياه هاي پيشاه هاي پيشرر
ون اين بيماري واكسن و درمان مؤثري ندارد و آلودگي به ويروس ايدز نهايتاً به بيماري ايدز منتهي مي شود كه ون اين بيماري واكسن و درمان مؤثري ندارد و آلودگي به ويروس ايدز نهايتاً به بيماري ايدز منتهي مي شود كه چچ

  ::كشنده است ، بنابراين تنها راه مبارزه ، به كار بردن روش هاي پيشگيري از آلودگي است كه عبارت اند ازكشنده است ، بنابراين تنها راه مبارزه ، به كار بردن روش هاي پيشگيري از آلودگي است كه عبارت اند از
  ::ه منظور پيشگيري از سرايت بيماري از راه تماس جنسيه منظور پيشگيري از سرايت بيماري از راه تماس جنسيبب
  ،،ويشتن داري و دوري از تماس هاي جنسي مشكوك، در دوران تجردويشتن داري و دوري از تماس هاي جنسي مشكوك، در دوران تجردخخ

  ،،اي بند به اصول اخالقي و خانوادگي پس از ازدواجاي بند به اصول اخالقي و خانوادگي پس از ازدواجپپ

  ،،فاداري به همسر و عدم بي بندوباري و پرهيز از انحراف جنسي و روابط جنسي غير مطمئنفاداري به همسر و عدم بي بندوباري و پرهيز از انحراف جنسي و روابط جنسي غير مطمئنوو

  ،،ستفاده از كاندومستفاده از كاندوماا

  ..جتناب از رابطه جنسي مقعديجتناب از رابطه جنسي مقعدياا
..ه هاي خوني،احتمال سرايت آلودگي از اين راه بسيار كم مي شوده هاي خوني،احتمال سرايت آلودگي از اين راه بسيار كم مي شودا كنترل خون و فراوردا كنترل خون و فراوردبب     
  ..جتناب از استفاده مجدد از سرنگ هاي يك بار مصرف و عدم استفاده از سرنگ هاي مشتركجتناب از استفاده مجدد از سرنگ هاي يك بار مصرف و عدم استفاده از سرنگ هاي مشتركاا
    ستفاده نكردن از مسواك مشترك و به كار نبردن تيغ ريش تراش يك بار مصرف ديگرانستفاده نكردن از مسواك مشترك و به كار نبردن تيغ ريش تراش يك بار مصرف ديگراناا
  
آلودگي مادر به فرزند ، عدم بارداري زن آلوده و استفاده از وسايل آلودگي مادر به فرزند ، عدم بارداري زن آلوده و استفاده از وسايل ر حال حاضر تنها راه پيشگيري از سرايت ر حال حاضر تنها راه پيشگيري از سرايت دد

  ..پيشگيري از حاملگي استپيشگيري از حاملگي است
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  قش بيماري هاي مقاربتي در شيوع ايدزقش بيماري هاي مقاربتي در شيوع ايدزنن
اين بيماري ها به طور عمده در نتيجه تماس جنسي اين بيماري ها به طور عمده در نتيجه تماس جنسي . . يماري هاي مقاربتي از بيماري هاي خيلي شايع در جهان هستنديماري هاي مقاربتي از بيماري هاي خيلي شايع در جهان هستندبب

 آلوده به كودك منتقل مي شوند، ولي ممكن است استفاده از سرنگ و سوزن مشترك  آلوده به كودك منتقل مي شوند، ولي ممكن است استفاده از سرنگ و سوزن مشترك با فرد آلوده و يا از طريق مادربا فرد آلوده و يا از طريق مادر
  ..در معتادان تزريقي نيز سبب ابتال به اين بيماري ها گردددر معتادان تزريقي نيز سبب ابتال به اين بيماري ها گردد

جديد بيماري هاي مقاربتي قابل درمان از جمله 330330راساس برآورد سازمان بهداشت جهاني بيشتر از راساس برآورد سازمان بهداشت جهاني بيشتر از بب جديد بيماري هاي مقاربتي قابل درمان از جمله  ميليون مورد   ميليون مورد 
نيا بروز مي نمايد و در واقعه روزانه شاهد بروز حدود يك ميليون مورد جديد از نيا بروز مي نمايد و در واقعه روزانه شاهد بروز حدود يك ميليون مورد جديد از سوزاك و سيفيليس ساالنه در دسوزاك و سيفيليس ساالنه در د

  ..بيماري هاي مقاربتي در جهان هستيمبيماري هاي مقاربتي در جهان هستيم
بق گزارش منابع معتبر  جهاني ،  بيماري هاي آميزشي در دنيا رو به افزايش است و نظر به مسري بودن اين بق گزارش منابع معتبر  جهاني ،  بيماري هاي آميزشي در دنيا رو به افزايش است و نظر به مسري بودن اين طط

ضروري مي باشدبيماري ها و عوارض ناشي از عدم درمان و پيشگيري آن، بيماري ها و عوارض ناشي از عدم درمان و پيشگيري آن،  ضروري مي باشدكنترل بيماري هاي آميزشي    ..كنترل بيماري هاي آميزشي 
ون بيماري هاي منتقل شونده از راه تماس جنسي موضوع حساسي است و صحبت كردن آشكار در مورد آنها، در ون بيماري هاي منتقل شونده از راه تماس جنسي موضوع حساسي است و صحبت كردن آشكار در مورد آنها، در چچ

كشورهاي مختلف از جمله ايران آسان نيست و سبب بدنامي مي شود، بيماران  يا به  موقع  براي  درمان  مراجعه كشورهاي مختلف از جمله ايران آسان نيست و سبب بدنامي مي شود، بيماران  يا به  موقع  براي  درمان  مراجعه 
خوبيلذا به خوبي. . مان به درمانگران سنتي مراجعه مي كنندمان به درمانگران سنتي مراجعه مي كنندنمي كنند و يا براي درنمي كنند و يا براي در عالجه نمي شوند و سبب انتقال و عالجه نمي شوند و سبب انتقال و مم  لذا به 

  ..گسترش بيماري مي شوندگسترش بيماري مي شوند
ز دد يي، حاملگي خارج ا جدي مانند نازا ز ر صورت بي توجهي و عدم درمان به موقع اين بيماري ها، ممكن است عوارض  يي، حاملگي خارج ا جدي مانند نازا ر صورت بي توجهي و عدم درمان به موقع اين بيماري ها، ممكن است عوارض 

در دو در دو . . مي پيش آيد كه منجر به مرگ هم مي شودمي پيش آيد كه منجر به مرگ هم مي شودرحم، سرطان گردن رحم، خونريزي شديد و پارگي لوله هاي رحرحم، سرطان گردن رحم، خونريزي شديد و پارگي لوله هاي رح
عواقب بيماري عواقب بيماري . . سوم يا بيشتر زنان باردار مبتال به سيفيليس اوليه، عفونت از طريق جفت به جنين سرايت مي كندسوم يا بيشتر زنان باردار مبتال به سيفيليس اوليه، عفونت از طريق جفت به جنين سرايت مي كند

اگر زنان باردار مبتال به بيماري هاي آميزشي شوند، ممكن است اگر زنان باردار مبتال به بيماري هاي آميزشي شوند، ممكن است . . هاي آميزشي فقط به خود بيماران محدود نمي شودهاي آميزشي فقط به خود بيماران محدود نمي شود
خود، تولد زودرس، مرده زايي، مرگ داخل رحم، تولد با وزن پايين و عفونت چشم پي آمدهاپي آمدها خود، تولد زودرس، مرده زايي، مرگ داخل رحم، تولد با وزن پايين و عفونت چشم يي نظير، سقط خود به  يي نظير، سقط خود به 

ابتال به بيماري هاي آميزشي، خطر آلودگي به ويروس ايدز را افزايش مي ابتال به بيماري هاي آميزشي، خطر آلودگي به ويروس ايدز را افزايش مي . . ر جنين و نوزاد ايجاد شود ر جنين و نوزاد ايجاد شود دد  ها و ريه هاها و ريه ها
  ..دهد و موجب بروز بيماري ايدز و مرگ بيماران مي شوددهد و موجب بروز بيماري ايدز و مرگ بيماران مي شود

انسان يا همانر حالي ر حالي دد انسان يا همانكه وارد هزاره جديد شده ايم، ويروس از بين برنده سيستم ايمني بدن  HH  كه وارد هزاره جديد شده ايم، ويروس از بين برنده سيستم ايمني بدن  IIVV  ه ايفاي نقشي ه ايفاي نقشي بب
ـه در بـه خـطر انـداختـن سـالمتي بشر در سراسر جهان ادامه مي دهد ـه در بـه خـطر انـداختـن سـالمتي بشر در سراسر جهان ادامه مي دهدبـرجست ـارهـاي ارائـه شـده اخـير از سوي آمـارهـاي ارائـه شـده اخـير از سوي . . بـرجست آم

ـر ا  4242سـازمـان مـلل نـشان مي دهـد كه تقريباً سـازمـان مـلل نـشان مي دهـد كه تقريباً  ـر اميليون نف ز مردم جهان به اين بيماري مبتال هستند و هر ساله تعـداد ز مردم جهان به اين بيماري مبتال هستند و هر ساله تعـداد ميليون نف
  ..فاجعه انساني مربوط به ايدز بي مانند استفاجعه انساني مربوط به ايدز بي مانند است. .  ميليون نفر به اين تعداد افزوده مي گردد ميليون نفر به اين تعداد افزوده مي گردد66
HH  يشتر موارد راه هاي انتقال ويروسيشتر موارد راه هاي انتقال ويروسبب IIVV  مواد ي تـواند بـه طرق مخـتلف بـه رفـتـار بشر مربوط گردد؛ مانند مواد مم ـار بشر مربوط گردد؛ مانند  ي تـواند بـه طرق مخـتلف بـه رفـت

جنسيمخدر و فعاليت هايمخدر و فعاليت هاي جنسي  ـرخي از جوامع رواج بسياري يافته است، اغلب آنها . .   رخي از جوامع رواج بسياري يافته است، اغلب آنها در حالي كـه ايـن گونه رفتارها در ب در حالي كـه ايـن گونه رفتارها در ـب
داد ـوان بــا آموزش و مشاوره منـاسب تـغيـير  دادرا مي ت ـوان بــا آموزش و مشاوره منـاسب تـغيـير  چـندين كشور از قبيل تايلند و اوگاندا چـندين كشور از قبيل تايلند و اوگاندا . . ا اصـالح نـمـودا اصـالح نـمـوديي  را مي ت

اند با سعي بسيار در اين زمينه، با موفقيت ميـزان انتشار اند با سعي بسيار در اين زمينه، با موفقيت ميـزان انتشارتوانسته  ـيـماري را كاهش دهندتوانسته  ـماري را كاهش دهند ايــن ب ـي   .. ايــن ب
ـطر ديـگر، اا   ـطر ديـگر، ســتفــاده از وسايل پيشگيري، اعمال جنسي ايمن و پرهيز از رفتارهاي پـرخـ » » استانداردهاي طاليياستانداردهاي طاليي««ســتفــاده از وسايل پيشگيري، اعمال جنسي ايمن و پرهيز از رفتارهاي پـرخـ

ـوند ـوندراهبردهاي پيشگيري از ايدز محسوب مي ش   راهبردهاي پيشگيري از ايدز محسوب مي ش
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ـنـد دد انگيز در برخي از گروه ها هـمان ـكا بـا ايـن كه رفتارهاي مخاطره  ـنـد ر كشـور آمـري انگيز در برخي از گروه ها هـمان ـكا بـا ايـن كه رفتارهاي مخاطره  مــردان همجنس گرا به طور مــردان همجنس گرا به طور ر كشـور آمـري
ـتـه اسـت، گزارش هاي اخير حاكي از طغيان مجدد اين بيماري مي باشند هـي كـاهش يـاف توـج ـتـه اسـت، گزارش هاي اخير حاكي از طغيان مجدد اين بيماري مي باشندقابل  هـي كـاهش يـاف توـج اين تجديد اين تجديد . . قابل 

ورت چند عاملي بوده و بخشي از آن به دليل حمايت عمومي و سياسي متزلزل مي باشـد ورت چند عاملي بوده و بخشي از آن به دليل حمايت عمومي و سياسي متزلزل مي باشـدفعاليت قطعاً به ـص روش روش . . فعاليت قطعاً به ـص
ـارزاتي عـمــده براي تغيي مــده براي تغييهـاي مـب به عالوه به عالوه . . ر دادن رفتارها در طول زمان داراي نتايجي متغير و متناقض بوده استر دادن رفتارها در طول زمان داراي نتايجي متغير و متناقض بوده استهـاي مـبـارزاتي ـع

ماران، متأسفانه عمدتاً ) ) يا متخصصان باليني يا متخصصان باليني ( ( توان بالقوه پزشكان توان بالقوه پزشكان  ماران، متأسفانه عمدتاً در جهت تأثير گذاري بر اعمال و رفـتار بــي در جهت تأثير گذاري بر اعمال و رفـتار بــي
ري از . . فراموش شده استفراموش شده است مـتـر از يـك برخالف كشيدن سيگار، مشاوره و اطالع رساني درباره پيشـگيـري از برخالف كشيدن سيگار، مشاوره و اطالع رساني درباره پيشـگـي دز در ـك ايـدز در كـمـتـر از يـك اـي

وارد مـراجعه بـيـماران بـه پـزشـك عـمومي خـود ارائـه مي گردد وارد مـراجعه بـيـماران بـه پـزشـك عـمومي خـود ارائـه مي گردددرصـد ـم در نهايت، دستيابي علم پزشكي به در نهايت، دستيابي علم پزشكي به . . درصـد ـم
معالجات جديد، كه باعث حفظ جان و سالمتي و جلوگيري از ابتال به بسياري از بيماري هاي ويروسي مي شود نـيـز معالجات جديد، كه باعث حفظ جان و سالمتي و جلوگيري از ابتال به بسياري از بيماري هاي ويروسي مي شود نـيـز 

متـأسـفانه اين روش هاي درماني براي همه جواب متـأسـفانه اين روش هاي درماني براي همه جواب . . ن به ايدز را كاهش دهدن به ايدز را كاهش دهدمـمـكن اسـت تـرس از دچـار شـدمـمـكن اسـت تـرس از دچـار شـد
سيل پادزهري و عوارض بلندمدت خواهد بود سيل پادزهري و عوارض بلندمدت خواهد بودنداده، انجامشان مشكل بوده و منوط به داشتن پتان   ..نداده، انجامشان مشكل بوده و منوط به داشتن پتان

ز آنجايي كه احتمال توليد يك دارو يا واكسن در آينده نزديك كم است ، تالش براي كاستن بيماري مسري ايدز ز آنجايي كه احتمال توليد يك دارو يا واكسن در آينده نزديك كم است ، تالش براي كاستن بيماري مسري ايدز اا
ـابدبايدبايد نوان هدفي اوليه بر پيشگيري از اين بيماري تمركز ي ـابد به ـع نوان هدفي اوليه بر پيشگيري از اين بيماري تمركز ي پــزشكان و ارائه كنندگان اقالم بـهداشتي بايد پــزشكان و ارائه كنندگان اقالم بـهداشتي بايد . .  به ـع

ده اي در ارائه مشـاوره و اطالع رساني هاي ده اي در ارائه مشـاوره و اطالع رساني هاينقش عـم براي پزشكان مهم است كه بدانند براي پزشكان مهم است كه بدانند . . يشگيرانه ايفا نماينديشگيرانه ايفا نمايندپپ  نقش عـم
پيشگيري بـه عنوان پيشگيري بـه عنوان . . خالت روان شناختي گسترده نداردخالت روان شناختي گسترده نداردپيشگيري از ايدز نيازي به مهارت هاي مشاوره اي و مداپيشگيري از ايدز نيازي به مهارت هاي مشاوره اي و مدا

بخشي از آموزش سالمتي روزمره است و با تشخيص و سنجش ريسك و فراهم آوردن اطالعات مي توان رفتارهاي بخشي از آموزش سالمتي روزمره است و با تشخيص و سنجش ريسك و فراهم آوردن اطالعات مي توان رفتارهاي 
  ..صالح نمودصالح نموداا  پر خطر راپر خطر را

  

  شنايي با درمان ايدزشنايي با درمان ايدزآآ
  ::    رضيه هاي درماني براي بيماري ايدزرضيه هاي درماني براي بيماري ايدزفف
  ..دوفرضيه عمده وجود دارددوفرضيه عمده وجود داردراي درمان اين بيماران بطور كلي راي درمان اين بيماران بطور كلي بب

TTrraannss))  ذف كامل ويروس از بدن از طريق تحريك ژنوم ويروس ، ايجاد ترانسفورميشنذف كامل ويروس از بدن از طريق تحريك ژنوم ويروس ، ايجاد ترانسفورميشنحح  --الفالف ffoorrmmaatt iioonn))  وو  
  ..ساخته شدن پروتئين نامناسب و تزريق پيش داروهاي غيرسمي كه درسلول آلوده سمي مي شوندساخته شدن پروتئين نامناسب و تزريق پيش داروهاي غيرسمي كه درسلول آلوده سمي مي شوند

  لوگيري و يا كاهش سرعت تكثير ويروسلوگيري و يا كاهش سرعت تكثير ويروسجج  --بب
  

HHIIVV  aa))    ييرمان ضد رترو ويروسرمان ضد رترو ويروسدد nntt iirree ttrroovv iirraall ))    HHIIVVيست ؟يست ؟چچ  
البته شفابخش نيست اما از بيمار شدن فرد براي يي  HHIIVV  رمان ضد رترو ويروس نوع اصلي درمانرمان ضد رترو ويروس نوع اصلي درماندد البته شفابخش نيست اما از بيمار شدن فرد براي ا ايدز ميباشد كه  ا ايدز ميباشد كه 

ك ويروس ك ويروس يي  HHIIVV  سالها جلوگيري ميكند درمان شامل داروهايي است كه بايستي روزانه و تا آخر عمر مصرف شودسالها جلوگيري ميكند درمان شامل داروهايي است كه بايستي روزانه و تا آخر عمر مصرف شود
، است و همانند ساير ويروسهاست و همانند ساير ويروسه ، ا وقتي كه وارد سلولي در بدن شود كپي هاي جديدي از خود را ميسازد كه بوسيله آنها ا وقتي كه وارد سلولي در بدن شود كپي هاي جديدي از خود را ميسازد كه بوسيله آنها

HH  ديگر سلولها را آلوده ميكند و اگر جلوي آن گرفته نشود ميليونها سلول را در مدت كوتاهي آلوده ميكندديگر سلولها را آلوده ميكند و اگر جلوي آن گرفته نشود ميليونها سلول را در مدت كوتاهي آلوده ميكند IIVV  زء زء جج
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 آهسته كردن سرعت  آهسته كردن سرعت امل داروهايي است كه عمل آن،امل داروهايي است كه عمل آن،شش  HHIIVV  رمان ضد رترو ويروسي برايرمان ضد رترو ويروسي برايدد. . رترو ويروسهاسترترو ويروسهاست
    ::ر بدن عمل ميباشد اين داروها بعناوين زير هم ياد ميشوندر بدن عمل ميباشد اين داروها بعناوين زير هم ياد ميشونددد  HHIIVV  تكثير و توليدتكثير و توليد

AAnnttداروهاي داروهاي  iiRReett rroovviirraallss  
AA    اروهاياروهايدد nntt ii  ––  HH IIVV      
HH  اروهاياروهايدد IIVV  aanntt iivviirraa ll  

  
؟چچ  HHAAAARRTT      رمان تركيبي چيست؟رمان تركيبي چيست؟دد ؟يست    يست 
از است كه چند داروي ضد رترو ويروس را از است كه چند داروي ضد رترو ويروس را  براي مدت طوالني موثر باشد ني براي مدت طوالني موثر باشد ني""ضد رترو ويروسضد رترو ويروس""راي اينكه درمان راي اينكه درمان بب

..  همزمان تجويز كرد كه بعنوان درمان تركيبي شناخته مي شودهمزمان تجويز كرد كه بعنوان درمان تركيبي شناخته مي شود     
  HHAAAA RRTTخففخفف م م  ((   HHiigghh llyy     AA cctt iivvee    AA nntt iiRReett rroovviirraall    TT hheerraapp yy     )) درمان ضد رترو ويروس با درمان ضد رترو ويروس با ""ه معني ه معني بب  

HH   داروي ضد داروي ضد33 ميباشد كه براي توصيف تركيب  ميباشد كه براي توصيف تركيب ""فعاليت باالفعاليت باال IIVV  بكار ميرود بكار ميرود دارو دارو33ا بيشتر از ا بيشتر از يي ..  
 داروي ضد رترو ويروسي استفاده شود چرا كه مشخص شده است اگر تنها يك  داروي ضد رترو ويروسي استفاده شود چرا كه مشخص شده است اگر تنها يك 33طور كلي توصيه ميشود كه حداقل طور كلي توصيه ميشود كه حداقل بب

  ..دارو استفاده شود به مرور زمان عملكرد خود را از دست ميدهددارو استفاده شود به مرور زمان عملكرد خود را از دست ميدهد
HH IIVVبه داروي موجود در بدن فرد واكنش نشان داده و تغيير ميكند و ديگر دارو بر روي  به داروي موجود در بدن فرد واكنش نشان داده و تغيير ميكند و ديگر دارو بر روي    HH IIVV  نخواهد بود و  نخواهد بود و وثروثرمم 

اگر دو يا چند داروي ضد اگر دو يا چند داروي ضد . .  ميشود ميشود""مقاوممقاوم""ويروس مجدداً شروع به تكثير ميكند بعبارت ديگر ويروس به دارو ، ويروس مجدداً شروع به تكثير ميكند بعبارت ديگر ويروس به دارو ، 
توجهي، ميزان مقاومت دارويي را كاهش ميدهد توجهي، ميزان مقاومت دارويي را كاهش ميدهدرترو ويروسي با هم مصرف شوند به مقدار قابل    ..رترو ويروسي با هم مصرف شوند به مقدار قابل 

  
  

  رمان عفونتهاي فرصت طلبرمان عفونتهاي فرصت طلبدد
HH  قتي كه سيستم ايمني بوسيلةقتي كه سيستم ايمني بوسيلةوو IIVV  يب ببيند عفونتها يا سرطانهاي خاصي ايجاد خواهد شد كه در حالت عادي يب ببيند عفونتها يا سرطانهاي خاصي ايجاد خواهد شد كه در حالت عادي سسآآ

ooppppoorrtt))  بدن براحتي در برابر آنها مقابله ميكند كه بعنوان عفونتهاي فرصت طلببدن براحتي در برابر آنها مقابله ميكند كه بعنوان عفونتهاي فرصت طلب uunniissttiicc  iinnffeeccttiioonnss )) ناخته ناخته شش  
 كه  كه رمان عفونتهاي فرصت طلب وقتي انجام ميشود كه درمان ضد رتروويروس در دسترس نباشد يا وقتيرمان عفونتهاي فرصت طلب وقتي انجام ميشود كه درمان ضد رتروويروس در دسترس نباشد يا وقتيدد..ميشودميشود

  ..به داروهاي ضد رترو ويروس مقاوم شده باشدبه داروهاي ضد رترو ويروس مقاوم شده باشد
  

  سته داروهاي ضد رترو ويروسسته داروهاي ضد رترو ويروسدد
HH  روه اصلي داروهاي ضدروه اصلي داروهاي ضدگگچهار چهار  IIVV  جود دارد كه هر دسته به روش مختلفي بهجود دارد كه هر دسته به روش مختلفي بهوو  HH IIVV  مله ميكنندمله ميكنندحح  

NNRRTT))  هار كننده آنزيم  هار كننده آنزيم  مم  --11 LLSS))  NN uucclleeoossiiddee  RReevveerrss ee  TT rraannss ccrr iipptt aass ee  
نمم  HHIIVV   در درمان در درمان19871987ين دسته دارويي از سال ين دسته دارويي از سال اا NNuucclleeooss  وجود است و بيشتر بعنوانوجود است و بيشتر بعنوا iidd  AA nnaalloogguueess NN  اايي   uukkeess   

مببHHIIVV  ..ناخته ميشودناخته ميشودشش مه آنزي RReevveerrss  ه آنزي ee  TTrraannss ccrr iipptt aass ee  راي تكثير خود نياز دارد و اين دسته دارويي، اين آنزيم راي تكثير خود نياز دارد و اين دسته دارويي، اين آنزيم بب
  ..ادر به آلوده كردن سلولها و تكثير خود نيستادر به آلوده كردن سلولها و تكثير خود نيستقق  HHIIVV  را مهار ميكند و روند تكثير آنزيم را آهسته كرده ورا مهار ميكند و روند تكثير آنزيم را آهسته كرده و
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22--  ((NN NN RRTT LLSS))  NNoonn  ––  NNuucclleeooss iiddee  RReevveerrss ee  TT rraannss ccrr iipp tt aassee  IInnhhiibbtt oorrss  
nnoonn  ––  NN  اند و بطور كلي بعنواناند و بطور كلي بعنوان   تأئيد شده تأئيد شده19971997ين دسته داروها از سال ين دسته داروها از سال اا uucc lleeooss iiddeess nnoonn  ––  nnuukkeess  اايي   ناخته ناخته شش  

ا اميشوند اين دسته دارويي بوسيله مداخله ب TT  ميشوند اين دسته دارويي بوسيله مداخله ب rraannssccrr iipptt aassee  يروس، جلوي آلوده كردن سلولها بوسيلةيروس، جلوي آلوده كردن سلولها بوسيلةوو  HHIIVV  ا ا رر
--nnoonn   داروهاي داروهاي..ميگيرندميگيرند   nnuucclleeooss iiddeess nnuucclleeooss  ا حدودي متفاوت ازا حدودي متفاوت ازتت   iiddee  aannaalloo gguu eess  مل ميكنند و با روشي مل ميكنند و با روشي عع

RReevveerrss  متفاوت بهمتفاوت به ee  TTrraannss ccrriipp tt aass ee  لول متصل ميشوندلول متصل ميشوندسس  
  
PP))  هار كنندة آنزيم پروتئاز هار كنندة آنزيم پروتئاز مم  --33 II))   ((PP rroott eeaass ee  iinnhhiibbiitt oorrss ))  
  
.. تأييد شدند تأييد شدند19951995ين دسته دارويي اولين بار در سال ين دسته دارويي اولين بار در سال اا   pprroott eeaass ee  قريباً در هر سلول زنده اي وجود دارد پروتئاز قريباً در هر سلول زنده اي وجود دارد پروتئاز تت

HH  يك آنزيم گوارشي است كه پروتئين را تجزيه ميكند و يكي از آنزيمهايي است كهيك آنزيم گوارشي است كه پروتئين را تجزيه ميكند و يكي از آنزيمهايي است كه IIVV  بب ، ، راي تكثيرش بكار ميبرد راي تكثيرش بكار ميبرد
HH  پروتئاز درپروتئاز در IIVV  كتري كتري ه زنجيرة طويل و سالم آنزيمها و  پروتئينها در سلولها حمله كرده و آنها را به قطعات كوچه زنجيرة طويل و سالم آنزيمها و  پروتئينها در سلولها حمله كرده و آنها را به قطعات كوچبب

مهار كننده مهار كننده . . تقسيم ميكند اين قطعات كوچك آلودة پروتئين و آنزيم به آلوده كردن سلولهاي جديد ادامه ميدهدتقسيم ميكند اين قطعات كوچك آلودة پروتئين و آنزيم به آلوده كردن سلولهاي جديد ادامه ميدهد
  ..پروتئاز قبل از اينكه آنزيم پروتئاز شانسي براي تقسيم كردن پروتئينها و آنزيمها داشته باشد عمل مي كندپروتئاز قبل از اينكه آنزيم پروتئاز شانسي براي تقسيم كردن پروتئينها و آنزيمها داشته باشد عمل مي كند

   در نتيجه آلوده كردن سلولهاي جديد را آهسته ميكند در نتيجه آلوده كردن سلولهاي جديد را آهسته ميكندر اين روش آنزيم مهار كننده پروتئاز، تكثير ويروس  ور اين روش آنزيم مهار كننده پروتئاز، تكثير ويروس  ودد

NN RRTT IIss  وو  NN NNRRTT IISS  قط بر روي سلولهايي كه جديداً آلوده شدهاند موثر است آنزيم مهار كنندة پروتئاز قادر قط بر روي سلولهايي كه جديداً آلوده شدهاند موثر است آنزيم مهار كنندة پروتئاز قادر فف
آنزيم مهار كننده بروتئاز در آنزيم مهار كننده بروتئاز در . . است فرآيند تبديل ويروس نابالغ غير عفوني را به ويروس بالغ عفوني، آهسته كنداست فرآيند تبديل ويروس نابالغ غير عفوني را به ويروس بالغ عفوني، آهسته كند

  ..ي كه مدت طوالني است آلوده شده اند اثر خود را از طريق آهسته كردن تكثير ويروس اعمال ميكندي كه مدت طوالني است آلوده شده اند اثر خود را از طريق آهسته كردن تكثير ويروس اعمال ميكندسلولهايسلولهاي
  
FF))  هار كننده  ورود هار كننده  ورود مم  --44 uuss iioonn  oorr   EEnntt rryy  iinnhhiibbiitt oorrss ))  
  
ر ر دد..ين دسته دارويي درحال انجام مطالعات باليني در انگلستان و آمريكا ميباشد و در شرف گرفتن تأئيديه استين دسته دارويي درحال انجام مطالعات باليني در انگلستان و آمريكا ميباشد و در شرف گرفتن تأئيديه استاا

HH  سطحسطح IIVV  نهايي وجود دارد بنامنهايي وجود دارد بنامروتئيروتئيپپ  ggpp   112200  ,,  ggpp4411  ه بوسيلة آنهاه بوسيلة آنهاكك  HH IIVV  ه سلول متصل شده و وارد سلول ه سلول متصل شده و وارد سلول بب
TT  بعنوان مثالبعنوان مثال. . ميگردد، با بلوك كردن يكي از اين پروتئينها، تكثير ويروس آهسته ميشودميگردد، با بلوك كردن يكي از اين پروتئينها، تكثير ويروس آهسته ميشود FF  ههكك  2200-- uussiioonn    

iinnhhiibbiitt oorr ggpp    است و در شرف گرفتن تأئيديه است به پروتئين  است و در شرف گرفتن تأئيديه است به پروتئين   TT..تصل ميگرددتصل ميگرددمم    4411 ك پروتئين است و ك پروتئين است و يي  2200--
  ..بايد بصورت تزريقي مصرف شود و از طريق خوراكي نميتوان مصرف كرد چونكه در معده تجزيه ميشودبايد بصورت تزريقي مصرف شود و از طريق خوراكي نميتوان مصرف كرد چونكه در معده تجزيه ميشود
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  ::  سامي داروهاي ضد رترو ويروسسامي داروهاي ضد رترو ويروساا
 داروي ضد رترو ويروس تأئيد شده در انگلستان وجود دارد و تعداد زيادي ديگر در دست مطالعه  داروي ضد رترو ويروس تأئيد شده در انگلستان وجود دارد و تعداد زيادي ديگر در دست مطالعه 2020ر حال حاضر ر حال حاضر دد

اهي اوقات دارو بر اساس نوع تحقيق يا نام شيميايياش اهي اوقات دارو بر اساس نوع تحقيق يا نام شيميايياش گگ  .. نام دارد نام دارد33داروي ضد رتروويروس ، داروي ضد رتروويروس ، هستند معموالً هر هستند معموالً هر 
AA  ناميده ميشود مثالًناميده ميشود مثالً ZZTT    ام دوم دارو نام متداول براي تمام داروهاي با ساختار شيميايي مشابه است مثالًام دوم دارو نام متداول براي تمام داروهاي با ساختار شيميايي مشابه است مثالًنن  AAZZTT  ا ا بب

. . سط شركت داروساز گذاشته ميشودسط شركت داروساز گذاشته ميشودام سوم، نام تجاري دارو است كه توام سوم، نام تجاري دارو است كه تونن  ..م شناخته ميشودم شناخته ميشودهه  ZZiiddoovvuuddiinnee  نامنام
اند داروهاي رايج هستند و آنهايي كه با عالمت ستاره  اند داروهاي رايج هستند و آنهايي كه با عالمت ستاره داروهايي كه در زير نامبرده شده  مشخص شده اند هنوز مشخص شده اند هنوز (*) (*) داروهايي كه در زير نامبرده شده 

مه هاي مطالعاتي گسترده مورد استفاده قرار ميگيرند مه هاي مطالعاتي گسترده مورد استفاده قرار ميگيرندتأئيديه نگرفته اند اما در برنا   ..تأئيديه نگرفته اند اما در برنا
  
  

  ::  اروهاي ضد ويروسي موجوداروهاي ضد ويروسي موجوددد
RReevveerrss  نزيم ترانس كريپتاز معكوسنزيم ترانس كريپتاز معكوسازدارنده آازدارنده آبب    --11 ee  ttrraannss ccrr iipptt aass ee  iinnhhiibbiitt oorrss    
  

NN uucclleeooss iiddee  rreevv eerrss ee  tt rraannss ccrr iipp tt aass ee  iinnhhiibbiitt oorr  
            ZZiiddoovvuuddiinn((ZZ DD VV))((AA ZZTT ))  

        DDiiddnnoozz iinnee((ddddII))  
ZZaallcciitt aabbiinnee((ddddcc))  
    SStt aavvuuddiinnee((DD 44tt ))  

      llaammiivvuudd iinnee((33  tt cc))  
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          AAbbaaccaavviirr  
NNoonn--nnuucclleeooss iiddee  rreevv eerrss ee  tt rraannss ccrr iipp tt aass ee  iinnhhiibbiitt oorr  

          NN eevviirraapp iinnee  
DD eellaavviirr iidd iinnee  

  
PP        ازدارنده آنزيم پروتئازازدارنده آنزيم پروتئازبب  --22 rrootteeaass ee  iinnhhiibbiitt oorrss  
  

SSaaqquuiinn aavviirr  
    RRiitt oonneevviirr  
IInnddiinnooeevviirr  
NN eeffff iinnaavviirr  

AA mmpprreennaavviirr  
  
IInntt        ازدارنده آنزيم انتيگراز ازدارنده آنزيم انتيگراز بب  --33 eeggrraass ee  IInnhhiibb iitt oorrss  
CCyytt  ))سمي بودنسمي بودن((ه علت ه علت بب oott ooxxiicciitt yy رنگرفته اندسيارشديدي كه دارندهنوز درفسيارشديدي كه دارندهنوز درفبب   رنگرفته اندهرست داروهاي درماني قرا ..هرست داروهاي درماني قرا     

  
CCoo                  رمان چند داروييرمان چند داروييدد mmbbiinnaa ttiioo nn  tthhee rraa ppyy  
كه  اين مزايا  شامل  دوز  مصرفي  پائين رمان تركيبي مزيت هاي بسيار زيادي نسبت به درمان تك دارويي دارد كه  اين مزايا  شامل  دوز  مصرفي  پائين دد رمان تركيبي مزيت هاي بسيار زيادي نسبت به درمان تك دارويي دارد 

تهاي  مختلف چرخه ويروس تهاي  مختلف چرخه ويروس تر،كاهش سميت ، تاخير مقاوم شدن ويروس نسبت به داروها ، هدف قراردادن قسمتر،كاهش سميت ، تاخير مقاوم شدن ويروس نسبت به داروها ، هدف قراردادن قسم
  ::ر درمان چند دارويي بطور عمده دو شيوه وجود داردر درمان چند دارويي بطور عمده دو شيوه وجود دارددد  ..وموارد ديگر داردوموارد ديگر دارد

  
    رمان دو داروييرمان دو داروييدد  --الف الف 
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    رمان سه داروييرمان سه داروييدد  --بب
  
نچه كه با توجه به نتيجه تحقيقات تاكنون پيشنهادشده است استفاده از دو تا بازدارنده آنزيم ترانس نچه كه با توجه به نتيجه تحقيقات تاكنون پيشنهادشده است استفاده از دو تا بازدارنده آنزيم ترانس آآ

.. آنزيم پروتاز  است آنزيم پروتاز  استكريپتازمعكوس و يك بازدارندهكريپتازمعكوس و يك بازدارنده         ركيب بعضي از داروها  اثرات كاهنده برروي يكديگرركيب بعضي از داروها  اثرات كاهنده برروي يكديگرتت  
AA nnttaaggoonniiss tt  ارند مانندارند ماننددد  ZZ DDVV++dd44II  تركيب بعضي از داروها باهم تقويت كنندهتركيب بعضي از داروها باهم تقويت كنندهوو  ((SSyy nneerrggiiss tt ))   ستند مثلستند مثلهه  

ZZ DD VV++33TT CC  
  

    ستراتژيهاي درمانستراتژيهاي درماناا
يد بيمار در خود احساس امنيت كند كه يد بيمار در خود احساس امنيت كند كه بابا. . ولين اقدام پزشك براي رويارويي با اين بيماران روان درماني استولين اقدام پزشك براي رويارويي با اين بيماران روان درماني استاا

يمار مي بايست كه از مراحل درمان تا حدودي آگاهي داشته باشد،كليه مسائل مربوط يمار مي بايست كه از مراحل درمان تا حدودي آگاهي داشته باشد،كليه مسائل مربوط بب. . بيماري او رو به بهبودي است بيماري او رو به بهبودي است 
..به پيشگيري به اين بيماران آموخته  شود و تمامي ريسك فاكتورها  براي آنها بازگو  شودبه پيشگيري به اين بيماران آموخته  شود و تمامي ريسك فاكتورها  براي آنها بازگو  شود     

  

  ::عيين زمان شروع داروعيين زمان شروع داروتت
  

EEaarrllyy   tthheerraappyy  
  

    LLaatt ee  tt hheerraappyy     
  
ساله بسيار مهمي كه در حال ساله بسيار مهمي كه در حال مم..آشكار مي شودآشكار مي شود“ “ بعد از دوتا چهار هفته آثار درمان كامالبعد از دوتا چهار هفته آثار درمان كامال“ “ س ازشروع درمان معموالس ازشروع درمان معموالپپ  

هزينه درمان است هزينه درمان استحاضر به عنوان يكي از معضالت درمان نيزمطرح مي باشد  روي روي . . قيمت داروها بسيار گران استقيمت داروها بسيار گران است. . حاضر به عنوان يكي از معضالت درمان نيزمطرح مي باشد 
 ميليون تومان   ميليون تومان  22 باتوجه به آزمايشاتي كه انجام مي دهد به اضافه هزينه داروها حدود  باتوجه به آزمايشاتي كه انجام مي دهد به اضافه هزينه داروها حدود هم رفته هزينه درمان يك بيمارهم رفته هزينه درمان يك بيمار

برروي برروي “ “ وشهاي درماني ديگري نيز براي درمان اين بيماران وجود دارد كه دراين روشها عمدتاوشهاي درماني ديگري نيز براي درمان اين بيماران وجود دارد كه دراين روشها عمدتارر..در هر ماه استدر هر ماه است
ي اثربخشي آنها هنوز به ي اثربخشي آنها هنوز به اين روشهاي درمان هنوز تحت مطالعه اند ونتيجه قطعاين روشهاي درمان هنوز تحت مطالعه اند ونتيجه قطع. . تقويت سيستم ايمني كار مي شودتقويت سيستم ايمني كار مي شود

  ..اثبات نرسيده استاثبات نرسيده است
وش علمي درمان دركلينيك ها درحال حاضر در ايران به اين صورت است كه پس از شناسايي بيماران درمان با وش علمي درمان دركلينيك ها درحال حاضر در ايران به اين صورت است كه پس از شناسايي بيماران درمان با رر

llaattee  tt  روشروش hheerraappyy   .. با استفاده از درمان سه دارويي انجام ميگيرد با استفاده از درمان سه دارويي انجام ميگيردوو  
  

    HHIIVV  راقبت از فرد آلوده بهراقبت از فرد آلوده بهمم
HH  ه بهه بهخصي كه مراقبت از فرد آلودخصي كه مراقبت از فرد آلودشش IIVV  مي گيرد، بهتر است كه عضوي از خانواده او، يا اگر فرد آلوده رر مي گيرد، بهتر است كه عضوي از خانواده او، يا اگر فرد آلوده ا به عهده  ا به عهده 

كند، همسايه، قوم و خويش يا دوستش باشد كند، همسايه، قوم و خويش يا دوستش باشدتنها زندگي مي  HH  مراقبت از فرد آلوده بهمراقبت از فرد آلوده به. . تنها زندگي مي  IIVV  ار آساني نيست و هر ار آساني نيست و هر كك
د و به او مي خوراند، خود د و به او مي خوراند، خود كس كه براي چنين فردي غذا را آماده مي كند، مي پزد يا او را تشويق به خوردن مي كنكس كه براي چنين فردي غذا را آماده مي كند، مي پزد يا او را تشويق به خوردن مي كن
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از جمله كارهايي كه بايد انجام شود، تامين نيازهاي فرد بيمار و ايجاد تعادل بين اين نيازها و از جمله كارهايي كه بايد انجام شود، تامين نيازهاي فرد بيمار و ايجاد تعادل بين اين نيازها و ..نياز به حمايت داردنياز به حمايت دارد
  وو  كمك بيش از حد ممكن است كه اثر معكوس داشته باشد و حيثيت، استقاللكمك بيش از حد ممكن است كه اثر معكوس داشته باشد و حيثيت، استقالل. . احتياجات ساير اعضاي خانواده استاحتياجات ساير اعضاي خانواده است

HH  عزت نفس فرد آلوده بهعزت نفس فرد آلوده به IIVV  در حالي كه بي توجهي هم ممكن است، حمايت الزم براي در حالي كه بي توجهي هم ممكن است، حمايت الزم براي . . ا جريحه دار كندا جريحه دار كندرر
  .  ..  .برخورداري شخص بيمار از تغذيه كافي و الزم براي مقاومت در برابر آلودگي را تامين نكندبرخورداري شخص بيمار از تغذيه كافي و الزم براي مقاومت در برابر آلودگي را تامين نكند

  

  وصيه هايي به مراقبت كنندگانوصيه هايي به مراقبت كنندگانتت
HH  دتي از وقت خود را با فرد آلوده بهدتي از وقت خود را با فرد آلوده بهمم IIVV  ي به دست آوردن وزن و حفظ وزن بدن ي به دست آوردن وزن و حفظ وزن بدن درباره غذاهايي كه برادرباره غذاهايي كه برا. . گذرانيدگذرانيدبب

داريد، با او حرف بزنيد داريد، با او حرف بزنيدخود و بيمار به آن ها نياز  او را او را . . نظرش را درباره غذاهايي كه دوست دارد يا ندارد، بپرسيدنظرش را درباره غذاهايي كه دوست دارد يا ندارد، بپرسيد. . خود و بيمار به آن ها نياز 
در صورت امكان، در صورت امكان، . . مواظب وزن بدنشان باشيدمواظب وزن بدنشان باشيد. . در برنامه ريزي در تهيه غذايش شريك كنيد و نظرش را بخواهيددر برنامه ريزي در تهيه غذايش شريك كنيد و نظرش را بخواهيد

مراقب هرگونه كاهش غير منتظره وزن آنان باشيد و در صورت مراقب هرگونه كاهش غير منتظره وزن آنان باشيد و در صورت . . زن و در جاي خاصي يادداشت كنيدزن و در جاي خاصي يادداشت كنيدمرتباً آنان را ومرتباً آنان را و
توصيه هاي دارويي را توصيه هاي دارويي را . . بر داروهايي كه مصرف مي كند، نظارت داشته باشيدبر داروهايي كه مصرف مي كند، نظارت داشته باشيد. . كاهش وزن، دست به اقدام الزم بزنيدكاهش وزن، دست به اقدام الزم بزنيد

 را نخورد و يا هر دارو چه عوارض جانبي  را نخورد و يا هر دارو چه عوارض جانبي بخوانيد تا بدانيد چه ساعاتي بايد دارو را بخورد، با هر دارويي چه غذاييبخوانيد تا بدانيد چه ساعاتي بايد دارو را بخورد، با هر دارويي چه غذايي
ممكن است ممكن است . . هر وقت غذاي خاصي مي خواهد، سعي كنيد برايش فراهم كنيدهر وقت غذاي خاصي مي خواهد، سعي كنيد برايش فراهم كنيد. . با محبت و مهرباني رفتار كنيدبا محبت و مهرباني رفتار كنيد. . دارددارد

HH  شخص آلوده بهشخص آلوده به. . ناگهان از غذايي بدش بيايد يا غذايي را كه حاضر كرده ايد، نخورد و چيز ديگري بخواهدناگهان از غذايي بدش بيايد يا غذايي را كه حاضر كرده ايد، نخورد و چيز ديگري بخواهد IIVV  

در مورد اهميت در مورد اهميت . . اين تغييرات ناگهاني در ذائقه و سليقه او ناشي از بيماري استاين تغييرات ناگهاني در ذائقه و سليقه او ناشي از بيماري است. .  درست كند درست كندمي خواهد عمداً مشكلمي خواهد عمداً مشكلنن
دادن غذاي زياد دادن غذاي زياد . . غذا خوردن سرسخت باشيد و مدام او را به خوردن تشويق كنيد، اما او را مجبور به خوردن نكنيدغذا خوردن سرسخت باشيد و مدام او را به خوردن تشويق كنيد، اما او را مجبور به خوردن نكنيد

اري ديگري شده ايد و به علت اري ديگري شده ايد و به علت اگر خود دچار بيماگر خود دچار بيم. . در يك وعده، ممكن است باعث شود از خوردن خودداري كنددر يك وعده، ممكن است باعث شود از خوردن خودداري كند
. . رار دهيدرار دهيدقق  HHIIVV  شدت بيماري قادر به بلند شدن از بستر نيستيد، مايعات و تنقالت را در دسترس فرد آلوده بهشدت بيماري قادر به بلند شدن از بستر نيستيد، مايعات و تنقالت را در دسترس فرد آلوده به

اگر فرد آلوده اگر فرد آلوده . . اينكه اتاق تميز باشد، بهداشت رعايت شود و مواد غذايي كافي موجود باشداينكه اتاق تميز باشد، بهداشت رعايت شود و مواد غذايي كافي موجود باشد. . مراقب همه چيز باشيدمراقب همه چيز باشيد
HH  بهبه IIVV  از او براي صرف غذا با اعضاي خانواده خود دعوت كنيد از او براي صرف غذا با اعضاي خانواده خود دعوت كنيدنها زندگي مي كند،نها زندگي مي كند،تت ..  
  

  گراني در مورد سالمت ساير افراد خانوادهگراني در مورد سالمت ساير افراد خانوادهنن
HH  راقبت كنندگان از افراد آلوده بهراقبت كنندگان از افراد آلوده بهمم IIVV ، ،گراني ها و اضطراب هاي خاص خود، ترس براي آينده، نگراني براي گراني ها و اضطراب هاي خاص خود، ترس براي آينده، نگراني براي نن

داشت خود و سالمت خودشان را خواهند  داشتسالمت خانواده  خود و سالمت خودشان را خواهند  اين افراد، مراقب سالمت خود نيز اين افراد، مراقب سالمت خود نيز بسيار مهم است كه بسيار مهم است كه ..سالمت خانواده 
  باشند، به قدر كافي استرحت كنند و اطالعات و حمايت مناسب براي انجام وظيفه دشوار مراقبت از فرد آلوده بهباشند، به قدر كافي استرحت كنند و اطالعات و حمايت مناسب براي انجام وظيفه دشوار مراقبت از فرد آلوده به

HH IIVV  از اهميت نكات زير هر چه بگوييم كم گفته ايماز اهميت نكات زير هر چه بگوييم كم گفته ايم..ا داشته باشندا داشته باشندرر  HH IIVV  ز راه غذا و يا آب منتقل نمي شودز راه غذا و يا آب منتقل نمي شوداا . .
HH  وان، فنجان، بشقاب، كارد و چنگال فردي كه آلوده بهوان، فنجان، بشقاب، كارد و چنگال فردي كه آلوده بهليلي: : استفاده ازظروف ماننداستفاده ازظروف مانند IIVV  ست و استفاده از وسايل ست و استفاده از وسايل اا

HH  آشپزي و ظروف مشترك باعث انتقالآشپزي و ظروف مشترك باعث انتقال IIVV  مگر اينكه يكي از اين وسايل آلوده به خون مگر اينكه يكي از اين وسايل آلوده به خون ( ( ا بيماري ايدز نمي شودا بيماري ايدز نمي شوديي
HH  ))شخص آلوده شده باشدشخص آلوده شده باشد IIVV  الزم الزم . . نمي شودنمي شود بيماري ايدز با لمس كردن، در آغوش گرفتن، دست دادن منتقل  بيماري ايدز با لمس كردن، در آغوش گرفتن، دست دادن منتقل وو
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HH  نيست از لمس كردن و تماس معمولي با فرد آلوده بهنيست از لمس كردن و تماس معمولي با فرد آلوده به IIVV  رس از اينكه در اثر تماس هاي روزمره رس از اينكه در اثر تماس هاي روزمره تت  ..جتناب كنيدجتناب كنيداا
HH  و كارهاي روزانه بهو كارهاي روزانه به IIVV  لوده شويم، ترسي كامالً بيجاستلوده شويم، ترسي كامالً بيجاستآآ . .  
HH  ::بهتر است كه بدانيمبهتر است كه بدانيم IIVV  پيدا نمي كنداا پيدا نمي كندز راه هاي زير انتقال  ه بوسه و معاشقه و يا آب ه بوسه و معاشقه و يا آب نه بوسيله روبوسيـ نه بوسيلنه بوسيله روبوسيـ نه بوسيل: : ز راه هاي زير انتقال 

نه نه ) ) در صورتي كه در دهان زخم و يا بيماري لثه كه باعث انتقال ويروس از راه خون شود، وجود نداشته باشددر صورتي كه در دهان زخم و يا بيماري لثه كه باعث انتقال ويروس از راه خون شود، وجود نداشته باشد((دهان دهان 
بوسيله بغل كردن و درآغوش گرفتن نه بوسيله دست دادن نه بوسيله تماس معمولي افراد در منزل، محل كار و يا بوسيله بغل كردن و درآغوش گرفتن نه بوسيله دست دادن نه بوسيله تماس معمولي افراد در منزل، محل كار و يا 

تفاده از وسايل غذاخوري مشترك نه بوسيله آب و غذا  نه بوسيله نوشيدن مشروبات تفاده از وسايل غذاخوري مشترك نه بوسيله آب و غذا  نه بوسيله نوشيدن مشروبات اجتماع با بيمار نه بوسيله اساجتماع با بيمار نه بوسيله اس
الكلي نه بوسيله عطسه و سرفه نه بوسيله تماس با اشك و عرق بيماران نه بوسيله استفاده از استخرهاي شناي الكلي نه بوسيله عطسه و سرفه نه بوسيله تماس با اشك و عرق بيماران نه بوسيله استفاده از استخرهاي شناي 

لتهاي عمومي نه بوسيله دستگيره در، گوشي تلفن و بليط اتوبوس نه بوسيله استف لتهاي عمومي نه بوسيله دستگيره در، گوشي تلفن و بليط اتوبوس نه بوسيله استفعمومي و توا اده از وسيله نقليه اده از وسيله نقليه عمومي و توا
    عمومي نه بوسيله نيش حشرات و يا تماس با حيواناتعمومي نه بوسيله نيش حشرات و يا تماس با حيوانات

  

  HHIIVV  وصيه هايي براي افراد آلوده بهوصيه هايي براي افراد آلوده بهتت
HH  در صورتي كه شما آلوده بهدر صورتي كه شما آلوده به. . اردارددد  HHIIVV  اشتن نگاه مثبت به زندگي، جايگاه مهمي در زندگي شخص آلوده بهاشتن نگاه مثبت به زندگي، جايگاه مهمي در زندگي شخص آلوده بهدد IIVV  

يه شده از سوي كارشناسان را، براي مهه يه شده از سوي كارشناسان را، براي مستيد، توصيه هاي ارا راقبت از خود مطالعه كنيد و سعي كنيد آنها را در راقبت از خود مطالعه كنيد و سعي كنيد آنها را در ستيد، توصيه هاي ارا
توجه به . . زندگي خود اعمال كنيدزندگي خود اعمال كنيد خود را با  توجه به اين توصيه ها به شما كمك خواهد كرد تا كيفيت بهداشت وزندگي  خود را با  خواهد كرد تا كيفيت بهداشت وزندگي  اين توصيه ها به شما كمك 

. . سعي كنيد هر شب هشت ساعت بخوابيدسعي كنيد هر شب هشت ساعت بخوابيد. . بدن به استراحت كامل نياز داردبدن به استراحت كامل نياز دارد.     *.     *نيازهاي جغرافيايي افزايش دهيدنيازهاي جغرافيايي افزايش دهيد
كنيدهر وقت خسته هر وقت خسته  كنيدايد استراحت  تواند به سيستم .*.*ايد استراحت  تواند به سيستم سعي كنيد زياد نگران نباشيد، استرس، فشار و نگراني مي  نباشيد، استرس، فشار و نگراني مي  سعي كنيد زياد نگران 

با كساني كه دوستشان داريد، با اعضاي خانواده، فرزندان و دوستان خود آرامتر با كساني كه دوستشان داريد، با اعضاي خانواده، فرزندان و دوستان خود آرامتر . . آرامتر باشيدآرامتر باشيد. . دفاعي بدن لطمه بزنددفاعي بدن لطمه بزند
دهيد. . باشيدباشيد دهيدكارهايي كه دوست داريد، انجام  با خود مهربان با خود مهربان .*.*، يا روزنامه و كتاب بخوانيد، يا روزنامه و كتاب بخوانيدمثالً موسيقي گوش دهيدمثالً موسيقي گوش دهيد. . كارهايي كه دوست داريد، انجام 
ورزش سبك ورزش سبك .* .* داشتن احساس خوب، بخشي از سالمتي استداشتن احساس خوب، بخشي از سالمتي است. . سعي كنيد نگاه مثبت به زندگي داشته باشيدسعي كنيد نگاه مثبت به زندگي داشته باشيد. . باشيدباشيد

با متخصصان با متخصصان . . از حمايت و توصيه هاي افراد آگاه استفاده كنيداز حمايت و توصيه هاي افراد آگاه استفاده كنيد.*.*ورزشي را انتخاب كنيد كه دوست داريدورزشي را انتخاب كنيد كه دوست داريد. . انجام دهيدانجام دهيد
اگر اگر .*.* كنيد، زيرا بسياري از مشكالت و ناراحتي هاي جسمي را مي توان با درمان بر طرف كرد كنيد، زيرا بسياري از مشكالت و ناراحتي هاي جسمي را مي توان با درمان بر طرف كردبهداشتي مشورتبهداشتي مشورت

سيگار به ريه ها و بسياري از سيگار به ريه ها و بسياري از . . سيگار نكشيدسيگار نكشيد.*.*طرح كنيد و اگر به شما كمك كردند، بپذيريدطرح كنيد و اگر به شما كمك كردند، بپذيريدمم، ، احتياج به كمك داريداحتياج به كمك داريد
مشروبات الكلي براي مشروبات الكلي براي .*.*ما آسانتر مي كندما آسانتر مي كنداندامهاي ديگر بدن آسيب مي رساند و كار عفونتها را براي حمله به بدن شاندامهاي ديگر بدن آسيب مي رساند و كار عفونتها را براي حمله به بدن ش

مي كند و ويتامين هاي بدن را . . بدن، به خصوص براي كبد مضر استبدن، به خصوص براي كبد مضر است مي كند و ويتامين هاي بدن را آسيب پذيري بدن را در برابر آلودگي بيشتر  رابر آلودگي بيشتر  آسيب پذيري بدن را در ب
ضمناً تاثير الكل ممكن است در روابط جنسي، ميزان ريسك پذيري رابطه غير محافظت شده را تشديد ضمناً تاثير الكل ممكن است در روابط جنسي، ميزان ريسك پذيري رابطه غير محافظت شده را تشديد . . نابود مي كندنابود مي كند

روري مصرف نكنيد، چون معموالً عوارض جانبي ناخواسته دارند و مي توانند روي تغذيه و روري مصرف نكنيد، چون معموالً عوارض جانبي ناخواسته دارند و مي توانند روي تغذيه و داروهاي غير ضداروهاي غير ض.*.*كندكند
منفي بگذارند اگر دارو مصرف مي كنيد، تحت نظر پزشك معالج مصرف كرده و دستورالعمل آن اگر دارو مصرف مي كنيد، تحت نظر پزشك معالج مصرف كرده و دستورالعمل آن . . مواد غذايي تاثير منفي بگذارندمواد غذايي تاثير 

  ..را به دقت بخوانيدرا به دقت بخوانيد
    

  خانهخانه يا مبتال به بيماري ايدز در  يا مبتال به بيماري ايدز در وو  HHIIVV  راقبت از فرد آلوده بهراقبت از فرد آلوده بهمم
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HH  انه يكي از بهترين مكانها جهت مراقبت فرد آلوده بهانه يكي از بهترين مكانها جهت مراقبت فرد آلوده بهخخ IIVV  يا مبتال به بيماري ايدز است چراكه بيمار توسط  يا مبتال به بيماري ايدز است چراكه بيمار توسط وو 
بسياري از بيماران براي مدتهاي طوالني قادرند زندگي فعالي، بدون بسياري از بيماران براي مدتهاي طوالني قادرند زندگي فعالي، بدون ..افرادي كه به او عالقه دارند پرستاري مي شودافرادي كه به او عالقه دارند پرستاري مي شود
رستاري از بيمار در خانه هم هزينه كمتري را در بر دارد و هم رستاري از بيمار در خانه هم هزينه كمتري را در بر دارد و هم پپ. . نياز به بستري شدن در بيمارستان داشته باشندنياز به بستري شدن در بيمارستان داشته باشند

همچنين مشاهده شده است همچنين مشاهده شده است . . احساس آرامش، آسايش و استقالل بيشتري براي بيماران به ارمغان خواهد آورداحساس آرامش، آسايش و استقالل بيشتري براي بيماران به ارمغان خواهد آورد
بيماراني كه در منزل تحت مراقبت همسر، والدين و يا ساير بستگان قراردارند خيلي سريعتر از بيماريهاي رايجي كه بيماراني كه در منزل تحت مراقبت همسر، والدين و يا ساير بستگان قراردارند خيلي سريعتر از بيماريهاي رايجي كه 

ر آآ  HHIIVV  ديگر افراد آلوده بهديگر افراد آلوده به ر لوده مي شوند، بهبود حاصل مي كنند و در كل، از سطح سالمت بيشتري برخوردا لوده مي شوند، بهبود حاصل مي كنند و در كل، از سطح سالمت بيشتري برخوردا
چند جهت مراقبت بيماران بايد از توصيه ها و داروهاي پزشكي سود جست بخاطر داشته باشيد هر چند جهت مراقبت بيماران بايد از توصيه ها و داروهاي پزشكي سود جست ..خواهند بودخواهند بود بخاطر داشته باشيد هر 

ريد رفتن ، تميز كردن منزل و يا ساير ريد رفتن ، تميز كردن منزل و يا ساير وليكن همراهي بيماران در انجام كارهاي بسيار جزيي روزمره از جمله خوليكن همراهي بيماران در انجام كارهاي بسيار جزيي روزمره از جمله خ
HH  كارهاي خانه نقش بسزايي در حفظ سالمت و روحيه فرد آلوده بهكارهاي خانه نقش بسزايي در حفظ سالمت و روحيه فرد آلوده به IIVV  همچنين به ياد داشته همچنين به ياد داشته .. تواند داشته باشد تواند داشته باشدميمي

HH  باشيد كه زندگي باباشيد كه زندگي با IIVV ، ،مراه با فشارهاي روحي فراواني هم براي فرد آلوده و هم براي شما كه مراقبت از او را مراه با فشارهاي روحي فراواني هم براي فرد آلوده و هم براي شما كه مراقبت از او را هه
HH  قبول مراقبت از فرد آلوده بهقبول مراقبت از فرد آلوده به. . يد، همراه استيد، همراه استبر عهده گرفته ابر عهده گرفته ا IIVV  يا مبتال به ايدز مسئوليت سنگيني است كه  يا مبتال به ايدز مسئوليت سنگيني است كه وو 

و . . نيازمند تالش بسيار استنيازمند تالش بسيار است دهيد؟  چه نوع كمكهايي و تا چه حدي به بيمار ارائه  و در ابتدا شما بايد بدانيد كه قادريد  دهيد؟  چه نوع كمكهايي و تا چه حدي به بيمار ارائه  در ابتدا شما بايد بدانيد كه قادريد 
اما به تدريج با قدم اما به تدريج با قدم .. ديگران بايد اقدام كنيد ديگران بايد اقدام كنيدهمچنين الزم است تا بتوانيد تشخيص بدهيد چه زماني براي كمك ازهمچنين الزم است تا بتوانيد تشخيص بدهيد چه زماني براي كمك از

شما مشاهده خواهيد كرد كه نيروهاي معنوي جديدي را كه شما مشاهده خواهيد كرد كه نيروهاي معنوي جديدي را كه ) ) مراقبت از عزيزان در منزلمراقبت از عزيزان در منزل((گذاشتن در اين مسير گذاشتن در اين مسير 
پيش از اين در خويش سراغ نداشته ايد در خود كشف خواهيد نمود و به نوعي رضايت و اغناء معنوي دست خواهيد پيش از اين در خويش سراغ نداشته ايد در خود كشف خواهيد نمود و به نوعي رضايت و اغناء معنوي دست خواهيد 

HH  اموش نكنيد؛ همانگونه كه از فرد آلوده بهاموش نكنيد؛ همانگونه كه از فرد آلوده بهاما هرگز فراما هرگز فر..يافتيافت IIVV  يا مبتال به ايدز مراقبت مي كنيد بايد به فكر  يا مبتال به ايدز مراقبت مي كنيد بايد به فكر وو 
  ..سالمت و شادابي خود نيز باشيدسالمت و شادابي خود نيز باشيد

  

  HHIIVV  فظ ايمني و بهداشت غذا براي افراد آلوده بهفظ ايمني و بهداشت غذا براي افراد آلوده بهحح
خورد، ممكن خورد، ممكن فردي كه چنين غذايي را بفردي كه چنين غذايي را ب. . ذا ممكن است بر اثر باكتريها و ويروس هاي مضر، آلوده و مسموم شودذا ممكن است بر اثر باكتريها و ويروس هاي مضر، آلوده و مسموم شودغغ

HH  از آنجا كهاز آنجا كه. . است مسموم و بيمار شوداست مسموم و بيمار شود IIVV  ر روي سيستم ايمني بدن اثر گذاشته و مقاومت بدن كم مي شود، لذا ر روي سيستم ايمني بدن اثر گذاشته و مقاومت بدن كم مي شود، لذا بب
افراد آلوده به آن، در برابر ميكروب ها و باكتري ها آسيب پذيرتر بوده و بايد از خوردن غذاهاي آلوده اجتناب افراد آلوده به آن، در برابر ميكروب ها و باكتري ها آسيب پذيرتر بوده و بايد از خوردن غذاهاي آلوده اجتناب 

، وزن بدنشان كاهش يافته و ضعيف تر مي شوند و مقاومت آن ها ، وزن بدنشان كاهش يافته و ضعيف تر مي شوند و مقاومت آن ها ين افراد اگر دچار مسموميت غذايي شوندين افراد اگر دچار مسموميت غذايي شونداا..كنندكنند
ا رعايت بعضي اصول بهداشتي، مي توان از بيشتر مسموميتهاي غذايي ا رعايت بعضي اصول بهداشتي، مي توان از بيشتر مسموميتهاي غذايي بب..در برابر عفونت هاي آتي، كمتر خواهد شددر برابر عفونت هاي آتي، كمتر خواهد شد

  ::ه دو منظور انجام مي شونده دو منظور انجام مي شوندبب، ، HHIIVV  تدابير بهداشتي براي افراد آلوده بهتدابير بهداشتي براي افراد آلوده به. . پيشگيري كردپيشگيري كرد
  
  گي محيط تهيه غذاگي محيط تهيه غذايشگيري از آلوديشگيري از آلودپپ  --11
  ..يشگيري از تكثير ميكروبها در غذا و رسيدن به مقدار خطرناكيشگيري از تكثير ميكروبها در غذا و رسيدن به مقدار خطرناكپپ  --22
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عايت اصول بهداشتي به صورتي كه در زير توصيه شده، سبب دستيابي به هر دو هدف شده و حداكثر حفاظت در عايت اصول بهداشتي به صورتي كه در زير توصيه شده، سبب دستيابي به هر دو هدف شده و حداكثر حفاظت در رر
  ..برابر خطر ميكروبهاي مضر را تضمين مي كندبرابر خطر ميكروبهاي مضر را تضمين مي كند

  

  ::فع بهداشتي مدفوع فع بهداشتي مدفوع دد
ه باعث مسموميت غذايي مي شوند از طريق مدفوع پخش مي شوند؛ بنابراين به نكات زير ه باعث مسموميت غذايي مي شوند از طريق مدفوع پخش مي شوند؛ بنابراين به نكات زير كثر ميكروب هايي ككثر ميكروب هايي كاا  

  ::دقت كنيددقت كنيد
  ..ز توالت استفاده كنيد، توالتي كه پاكيزه و بدون مگس و حشرات باشدز توالت استفاده كنيد، توالتي كه پاكيزه و بدون مگس و حشرات باشداا**
  ..مواره محيط اطراف خود را پاكيزه نگهداريدمواره محيط اطراف خود را پاكيزه نگهداريدهه**
  ..شده باشند را با آب داغ و صابون شستشو دهيدشده باشند را با آب داغ و صابون شستشو دهيدباس ها، ملحفه ها و رختخوابي را كه ممكن است به مدفوع آلوده باس ها، ملحفه ها و رختخوابي را كه ممكن است به مدفوع آلوده لل**
  

  عايت بهداشت فرديعايت بهداشت فرديرر
، هه** ، مواره قبل، در طول و بعد از تهيه يا خوردن غذا، در صورت رفتن به توالت، دستهاي خود را با آب تميز و صابون مواره قبل، در طول و بعد از تهيه يا خوردن غذا، در صورت رفتن به توالت، دستهاي خود را با آب تميز و صابون

  ..يا خاكستر بشوييد و با حوله يا پارچه تميز، خشك كنيديا خاكستر بشوييد و با حوله يا پارچه تميز، خشك كنيد
  .. مصرف غذا، روي كليه زخم ها را بپوشانيد مصرف غذا، روي كليه زخم ها را بپوشانيدراي پيشگيري از آلودگي در طول تهيه وراي پيشگيري از آلودگي در طول تهيه وبب**
ز آب سالم بهداشتي مانند آب لوله كشي، چشمه ها و چاه هاي حفاظت شده استفاده كنيد و اگر از سالمت آب ز آب سالم بهداشتي مانند آب لوله كشي، چشمه ها و چاه هاي حفاظت شده استفاده كنيد و اگر از سالمت آب اا**

در طول جمع آوري و ذخيره آب، مخزن آن را تميز و بدور از در طول جمع آوري و ذخيره آب، مخزن آن را تميز و بدور از . . اطمينان نداريد، قبل از مصرف آن را بجوشانيداطمينان نداريد، قبل از مصرف آن را بجوشانيد
مي شوند. . يديدهرگونه آلودگي نگهدارهرگونه آلودگي نگهدار مي شوندمخازن آب در منزل بر اثر فرو بردن ظروف يا دست كثيف در آن ها، آلوده  . . مخازن آب در منزل بر اثر فرو بردن ظروف يا دست كثيف در آن ها، آلوده 

  ..زماني كه افراد آب آلوده بنوشند، به بيماري هاي مختلف دچار خواهند شدزماني كه افراد آب آلوده بنوشند، به بيماري هاي مختلف دچار خواهند شد
  

  عايت بهداشت آشپزخانهعايت بهداشت آشپزخانهرر
 و خوردن غذا استفاده  و خوردن غذا استفاده از ظروف و لوازم تميز براي نگهداري، تهيه و آماده سازياز ظروف و لوازم تميز براي نگهداري، تهيه و آماده سازي. . حل تهيه غذا را پاكيزه نگهداريدحل تهيه غذا را پاكيزه نگهداريدمم**

  ..كنيدكنيد
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  ..بزيجات و ميوه ها را با آب پاكيزه و سالم بشوييدبزيجات و ميوه ها را با آب پاكيزه و سالم بشوييدسس**
  ..وي غذاها را بپوشانيد تا حشرات و گرد و غبار آنها را آلوده نكنندوي غذاها را بپوشانيد تا حشرات و گرد و غبار آنها را آلوده نكنندرر**
خالي كنيد، تا سبب ايجاد بوهاي نامطبوع و جذب حشرات كه خود زز** خود باله را در ظرفي در دار گذاشته و آن را مرتباً  خالي كنيد، تا سبب ايجاد بوهاي نامطبوع و جذب حشرات كه  باله را در ظرفي در دار گذاشته و آن را مرتباً 

  ..لوده شدن غذاها با ميكروبها خواهند شد، نشودلوده شدن غذاها با ميكروبها خواهند شد، نشودسبب آسبب آ
  

  شپزي و ذخيره كردن مواد غذاييشپزي و ذخيره كردن مواد غذاييآآ
نگهداري غذا در يخچال يا مكاني سرد، رشد ميكروب ها را نگهداري غذا در يخچال يا مكاني سرد، رشد ميكروب ها را . . يكروب ها به سرعت در غذاي گرم تكثير مي شونديكروب ها به سرعت در غذاي گرم تكثير مي شوندمم

 را به محض پخته  را به محض پخته غذاغذا. . پخت و پز در دماي باال نيز سبب كشته شدن اكثر ميكروب ها خواهد شدپخت و پز در دماي باال نيز سبب كشته شدن اكثر ميكروب ها خواهد شد. . كندتر خواهد كردكندتر خواهد كرد
  ..شدن بايستي خوردشدن بايستي خورد

  ..ذا را در ظرف هاي در بسته، دور از حشرات، موش و ساير حشرات نگهداري كنيدذا را در ظرف هاي در بسته، دور از حشرات، موش و ساير حشرات نگهداري كنيدغغ**
  ..ذاي تازه را در جاي سرد يا در صورت وجود در يخچال نگهداري كنيدذاي تازه را در جاي سرد يا در صورت وجود در يخچال نگهداري كنيدغغ**
  ..ذاها را به طور كامل پخته اما سبزيجات را زياد نپزيدذاها را به طور كامل پخته اما سبزيجات را زياد نپزيدغغ**
  ..كنيد و براي پيشگيري از تكثير ميكروب ها آن را در هواي اتاق رها نكنيدكنيد و براي پيشگيري از تكثير ميكروب ها آن را در هواي اتاق رها نكنيدذا را بالفاصله بعد از پخت ميل ذا را بالفاصله بعد از پخت ميل غغ**
  ..براي پيشگيري از تماس، آنها را در ظروف جداگانه بريزيدبراي پيشگيري از تماس، آنها را در ظروف جداگانه بريزيد. . واد خام و پخته را در كنار هم نگهداري نكنيدواد خام و پخته را در كنار هم نگهداري نكنيدمم**
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ك يا دو روز، ك يا دو روز، آنها را بيش از يآنها را بيش از ي. . ز نگهداري پس مانده غذاها، مگر در يخچال و يا مكاني سرد، خودداري كنيدز نگهداري پس مانده غذاها، مگر در يخچال و يا مكاني سرد، خودداري كنيداا**
  ..نگهداري نكنيد و هميشه دوباره با حرارت زياد گرم كنيدنگهداري نكنيد و هميشه دوباره با حرارت زياد گرم كنيد

  ذاهاي گوشتيذاهاي گوشتيغغ
  ..گوشت نبايد پس از پخت داراي خونابه باشدگوشت نبايد پس از پخت داراي خونابه باشد. . وشت و ماهي را خوب بپزيدوشت و ماهي را خوب بپزيدگگ**
  ..بل از تهيه غذاها، ابزار و سطوحي كه با فراورده هاي حيواني در تماس بوده اند را با آب گرم و صابون بشوييدبل از تهيه غذاها، ابزار و سطوحي كه با فراورده هاي حيواني در تماس بوده اند را با آب گرم و صابون بشوييدقق**
  .. و ماهي را جدا از ساير مواد غذايي نگهداري كنيد و ماهي را جدا از ساير مواد غذايي نگهداري كنيدوشتوشتگگ**
  ..تخم مرغ عسلي، خام، ترك خورده يا هيچ غذاي محتوي تخم مرغ خام نخوريدتخم مرغ عسلي، خام، ترك خورده يا هيچ غذاي محتوي تخم مرغ خام نخوريد. . خم مرغ را بايد كامالً جوشاندخم مرغ را بايد كامالً جوشاندتت**
انسان هر قدر دقت كند، باز ممكن است آلودگي غذايي و مسموميت اتفاق بيفتدبب انسان هر قدر دقت كند، باز ممكن است آلودگي غذايي و مسموميت اتفاق بيفتدا اين حال  در صورتي كه در صورتي كه . . ا اين حال 

ر مسموميت غذايي شمسموميت غذايي ش ر ديد باشد، براي اجتناب از كاهش وزن و ابتال به بيماري هاي ديگر، بايد بالفاصله به مددكا ديد باشد، براي اجتناب از كاهش وزن و ابتال به بيماري هاي ديگر، بايد بالفاصله به مددكا
  ..اجتماعي و يا پزشك مراجعه كرداجتماعي و يا پزشك مراجعه كرد

  

  
  

    غذيه در مبتاليان به ايدز بخش اولغذيه در مبتاليان به ايدز بخش اولتت
مي باشد ، جلوگيرى از ابتال به اين بيمارى استآآ مي باشد ، جلوگيرى از ابتال به اين بيمارى استنچه در رابطه با بيمارى ايدز بسيار حائز اهميت  ردى به ردى به ولى اگر فولى اگر ف. . نچه در رابطه با بيمارى ايدز بسيار حائز اهميت 

اين بيمارى مبتال شد، به دليل دوره طوالنى بيمارى مهمترين چيز كنار آمدن با اين بيمارى، مراقبت از انتقال اين اين بيمارى مبتال شد، به دليل دوره طوالنى بيمارى مهمترين چيز كنار آمدن با اين بيمارى، مراقبت از انتقال اين 
..بيمارى و سالم زيستى در كنار اين بيمارى استبيمارى و سالم زيستى در كنار اين بيمارى است هداشتى، اا     هداشتى، فراد مبتال به اين بيمارى بايد بدانند كه اگر مراقبت هاى ب فراد مبتال به اين بيمارى بايد بدانند كه اگر مراقبت هاى ب

ين بيمارى رعايت كنند، مى توانند در كنار ساير اعضاى خانواده خود به زندگى ين بيمارى رعايت كنند، مى توانند در كنار ساير اعضاى خانواده خود به زندگى پزشكى و تغذيه اى را در رابطه با اپزشكى و تغذيه اى را در رابطه با ا
ك زندگى سالم ك زندگى سالم يي  ادامه دهند و ارائه آموزش هاى جزئى به آنها و اعضاى خانواده شان كافى است تا آنها را بهادامه دهند و ارائه آموزش هاى جزئى به آنها و اعضاى خانواده شان كافى است تا آنها را به

..رهنمون شودرهنمون شود     
مبتال به ايدز كاهش مى يابد و ارتقاى مبتال به ايدز كاهش مى يابد و ارتقاى ز آنجايى كه سالمت بافت ها و قدرت مقابله با عوامل بيمارى زا، در بيماران ز آنجايى كه سالمت بافت ها و قدرت مقابله با عوامل بيمارى زا، در بيماران اا

سيستم ايمنى بدن بسيار حائز اهميت است ، تغذيه به عنوان يك اصل مهم در ارتقاى سطح سالمت اين افراد شايان سيستم ايمنى بدن بسيار حائز اهميت است ، تغذيه به عنوان يك اصل مهم در ارتقاى سطح سالمت اين افراد شايان 
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غذاى مغذى و آب سالم براى آنها فراهم شود، به خصوص وقتى كه مسافرت مى كنند يا بيرون غذا  غذاى مغذى و آب سالم براى آنها فراهم شود، به خصوص وقتى كه مسافرت مى كنند يا بيرون غذا ذكر بوده و بايد  ذكر بوده و بايد 
  ..مى خورندمى خورند

  
  ت تغذيه اى در اين بيمارىت تغذيه اى در اين بيمارىختالالختالالاا
PP  نرژى يانرژى يااا  ––كى از عوارض شايع در اين بيمارى سوءتغذيه پروتئين كى از عوارض شايع در اين بيمارى سوءتغذيه پروتئين يي EEMM عمده ترين علت كاهش وزن عمده ترين علت كاهش وزن . . ستستاا    11  

اين افراد دچار اختالل در حس چشايى اين افراد دچار اختالل در حس چشايى . . در افراد مبتال به ايدز كاهش دريافت انرژى است نه افزايش مصرف آندر افراد مبتال به ايدز كاهش دريافت انرژى است نه افزايش مصرف آن
از از . .  درصد حالت طبيعي تحليل مي يابد، اين افراد دچار مرگ خواهند شد درصد حالت طبيعي تحليل مي يابد، اين افراد دچار مرگ خواهند شد۵۵۵۵هستند و زماني كه توده عضالني بدن تا هستند و زماني كه توده عضالني بدن تا 

عمده ترين عمده ترين . . ديگر اختالالت مى توان به تهوع، استفراغ، اسهال، اختالالت تنفسى و بي اشتهايي عصبى  اشاره كرد ديگر اختالالت مى توان به تهوع، استفراغ، اسهال، اختالالت تنفسى و بي اشتهايي عصبى  اشاره كرد 
ها و نقايص ها و نقايص كاهش انرژى دريافتى، كاهش فعاليت، كاهش اشتكاهش انرژى دريافتى، كاهش فعاليت، كاهش اشت: : داليل كاهش وزن شديد در اين بيماران عبارتند ازداليل كاهش وزن شديد در اين بيماران عبارتند از

..متابوليكىمتابوليكى     

  

    نرژى و پروتئين مورد نيازنرژى و پروتئين مورد نيازاا
زدد مورد نيا زر افراد مبتال به ايدز انرژى توصيه شده براى نگهدارى وزن برابر است با انرژى پايه  مورد نيا ))  ر افراد مبتال به ايدز انرژى توصيه شده براى نگهدارى وزن برابر است با انرژى پايه    BBEEEE   )) رب در رب در ضض  

..۵/١۵/١ و براى افزايش وزن ضرب در  و براى افزايش وزن ضرب در ٣/١٣/١     
زاى هر كيلوگرم وزن بدن و براى بازسازى زاى هر كيلوگرم وزن بدن و براى بازسازى  گرم به ا گرم به ا11  --44//11ياز به پروتئين در اين بيماران براى حفظ وزن برابر ياز به پروتئين در اين بيماران براى حفظ وزن برابر نن

آرژنين در ايمنى سلولى بسيار مفيد است و بد آرژنين در ايمنى سلولى بسيار مفيد است و بد . . گرم به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن مى باشدگرم به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن مى باشد22  --  55//11برابر است با برابر است با 
PP  نيست بدانيم كه مصرف و عملكرد اسيد فوليك درنيست بدانيم كه مصرف و عملكرد اسيد فوليك در EEMM   ..سيب مى بيندسيب مى بيندآآ    

  

    وشت هاوشت هاگگ  
، گوشت ها هستند، بنابراين گوشت بوقلمون و انواع ماهى ها ، گوشت ها هستند، بنابراين گوشت بوقلمون و انواع ماهى ها ر مبحث پروتئين اولين چيزى كه به ذهن مى رسدر مبحث پروتئين اولين چيزى كه به ذهن مى رسددد

.                            .                            ماهى غذاى بسيار سالم و سودمندى است كه بايد حداقل دو بار در هفته مصرف شودماهى غذاى بسيار سالم و سودمندى است كه بايد حداقل دو بار در هفته مصرف شود. . بسيار توصيه مى شودبسيار توصيه مى شود
                                  

    خم مرغخم مرغتت  
نابع عالى پروتئين بوده كه مصرف آن براي بيماراني كه دوره نقاهت را مى گذرانند و ضعف بدني نابع عالى پروتئين بوده كه مصرف آن براي بيماراني كه دوره نقاهت را مى گذرانند و ضعف بدني خم مرغ يكى از مخم مرغ يكى از متت

بايد توانايى كبد را در استفاده از تخم مرغ در نظر بگيريم تا ميزان كلسترول آن در فرد بايد توانايى كبد را در استفاده از تخم مرغ در نظر بگيريم تا ميزان كلسترول آن در فرد . . دارند، بسيار سودمند استدارند، بسيار سودمند است
 عدد تخم مرغ در هفته  عدد تخم مرغ در هفته ٣٣يه مى شود كه بيشتر از يه مى شود كه بيشتر از ايجاد ناراحتى نكند، بنابراين به بيماران دچار ناراحتي كبدي توصايجاد ناراحتى نكند، بنابراين به بيماران دچار ناراحتي كبدي توص

زيرا سفيده زيرا سفيده ( ( البته اين محدوديت براى مصرف زرده ياد شده است و خوردن سفيده اى كامالً پخته شده البته اين محدوديت براى مصرف زرده ياد شده است و خوردن سفيده اى كامالً پخته شده . . ميل نكنندميل نكنند
به هر ميزان در به هر ميزان در ) ) خام داراى ماده اى به نام آويدين است كه ايجاد تداخل هاى تغذيه اى با ويتامين بيوتين مى كندخام داراى ماده اى به نام آويدين است كه ايجاد تداخل هاى تغذيه اى با ويتامين بيوتين مى كند

    ..مانعى نداردمانعى نداردهفته هفته 
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  يريرشش
ه عنوان يك منبع پروتئينى مناسب و غني براى جلوگيرى از سوء تغذيه بسيار مفيد است ، بنابراين سعي كنيد ه عنوان يك منبع پروتئينى مناسب و غني براى جلوگيرى از سوء تغذيه بسيار مفيد است ، بنابراين سعي كنيد بب

  ..روزانه يك ليوان شير به همراه يك قاشق غذاخورى عسل يا دو عدد خرما ميل كنيدروزانه يك ليوان شير به همراه يك قاشق غذاخورى عسل يا دو عدد خرما ميل كنيد
  

    دسدسعع  

عدس عدس . . هن و كلسيم استهن و كلسيم استآآ، ، BB  وتئين، حاوى ويتامينوتئين، حاوى ويتاميندس يكى ديگر از منابع عالى پروتئينى است و عالوه بر پردس يكى ديگر از منابع عالى پروتئينى است و عالوه بر پرعع
  ..پخته به همراه روغن زيتون غذايى كامل و پر انرژى استپخته به همراه روغن زيتون غذايى كامل و پر انرژى است

  

    ربى هاربى هاچچ
ضرورى يابب ضرورى يادن انسان نياز به يك سري اسيدهاى چرب به نام اسيدهاى چرب  EEFF  دن انسان نياز به يك سري اسيدهاى چرب به نام اسيدهاى چرب  AA22  ارد كه قادر به ساخت آنها ارد كه قادر به ساخت آنها دد

دهاى چرب در روغن هاى مايع مثل روغن زيتون، گردو، دهاى چرب در روغن هاى مايع مثل روغن زيتون، گردو، اين اسياين اسي. . نمي باشد و بايد از طريق رژيم غذايي تامين شوندنمي باشد و بايد از طريق رژيم غذايي تامين شوند
ال ، ساردين، سالمون و تن وجود دارند و ال ، ساردين، سالمون و تن وجود دارند و آآ  روغن سويا و انواع ماهى به خصوص ماهى هاى آب هاى سرد مثل قزلروغن سويا و انواع ماهى به خصوص ماهى هاى آب هاى سرد مثل قزل

ضرورى مى شود كه اين اختالل در  ضرورى مى شود كه اين اختالل در درصورتي كه به مقدار كم مصرف شوند، فرد دچار اختالل در اسيدهاي چرب  درصورتي كه به مقدار كم مصرف شوند، فرد دچار اختالل در اسيدهاي چرب 
..ايدز مشاهده مى شودايدز مشاهده مى شودافراد مبتال به افراد مبتال به      

MM  ر افراد مبتال به ايدز استفاده از چربي هايى به نامر افراد مبتال به ايدز استفاده از چربي هايى به نامدد CCTT  33  اين چربى ها در روغن نارگيل اين چربى ها در روغن نارگيل . . سيار مفيد مى باشدسيار مفيد مى باشدبب
اين چربى ها نياز به هضم ندارند و ميزان مصرف آنها بايد كنترل اين چربى ها نياز به هضم ندارند و ميزان مصرف آنها بايد كنترل . . وجود دارند و در داروخانه ها فروخته مى شوندوجود دارند و در داروخانه ها فروخته مى شوند

ضرورىدر ضمن اين نوع چردر ضمن اين نوع چر. . شده باشدشده باشد ضرورىبى، اسيدهاي چرب  انن  بى، اسيدهاي چرب  LLCCTT  دارد و بايد همراه بادارد و بايد همراه ب استفاده از استفاده از . . صرف شودصرف شودمم  44  
 التهاب را  التهاب را ۶۶ در مقايسه با امگا  در مقايسه با امگا ٣٣ عملكرد ايمنى را بهبود مي بخشد ، چون امگا  عملكرد ايمنى را بهبود مي بخشد ، چون امگا ٣٣روغن ماهى يا اسيد هاى چرب امگا روغن ماهى يا اسيد هاى چرب امگا 

  ..بيشتر كاهش مي دهدبيشتر كاهش مي دهد
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    ايعاتايعاتمم
، مگر اينكه دچار اسهال، استفراغ ، مگر اينكه دچار اسهال، استفراغ ) )  ليوان در روز  ليوان در روز 88  --1212( ( ادى است ادى است ر افراد مبتال به ايدز نياز به مايعات مثل افراد عر افراد مبتال به ايدز نياز به مايعات مثل افراد عدد

افزايش پيدا مى كند١٠١٠ درصد و نياز به پروتئين  درصد و نياز به پروتئين ١٣١٣به ازاى هر يك درجه تب، نياز به انرژى به ازاى هر يك درجه تب، نياز به انرژى . . يا تب باشند يا تب باشند  افزايش پيدا مى كند درصد    .. درصد 
    

  غذيه در مبتاليان به ايدز بخش دومغذيه در مبتاليان به ايدز بخش دومتت
مورد نيدد انرژي و پروتئين  مورد نير قسمت اول اين مطلب در مورد  انرژي و پروتئين  در اين قسمت در مورد در اين قسمت در مورد . . از بيماران ايدزي بحث كرديم از بيماران ايدزي بحث كرديم ر قسمت اول اين مطلب در مورد 

  ..ويتامين هاي مورد نياز اين بيماران صحبت خواهيم كردويتامين هاي مورد نياز اين بيماران صحبت خواهيم كرد
  

    يتامين هايتامين هاوو
بنابراين به افراد دچار اين بيمارى ياد بنابراين به افراد دچار اين بيمارى ياد . . ر افراد مبتال به ايدز، مصرف ويتامين ها و مواد معدني بسيار اهميت دارندر افراد مبتال به ايدز، مصرف ويتامين ها و مواد معدني بسيار اهميت دارنددد

.. ميوه هاي تازه غفلت نكنند ميوه هاي تازه غفلت نكنندآور مي شويم كه از خوردن سبزيجات وآور مي شويم كه از خوردن سبزيجات و     
سيار سيار بب  CC   ويتامين ويتامينوو  EE  يتامينيتامينوو، ،     AA  ياز افراد مبتال به ايدز به آنتى اكسيدان هايى مثل بتا كاروتن  پيش ساز ويتامينياز افراد مبتال به ايدز به آنتى اكسيدان هايى مثل بتا كاروتن  پيش ساز ويتاميننن

از اين رو مصرف يك ليوان آب هويج رنده شده همراه با يك قاشق غذاخورى روغن زيتون و آب از اين رو مصرف يك ليوان آب هويج رنده شده همراه با يك قاشق غذاخورى روغن زيتون و آب . . افزايش مي يابدافزايش مي يابد
مي تواند تا حدودي ويتامين هاى ياد شده را به بدن فرد برساند و سايرمنابع اين مي تواند تا حدودي ويتامين هاى ياد شده را به بدن فرد برساند و سايرمنابع اين ) )  در ميان  در ميان يك روزيك روز( ( ليموى تازه ليموى تازه 

ز زويتامين ها عبارتند ا   ::  ويتامين ها عبارتند ا
  

  ::تا كاروتنتا كاروتنبب
ميناا مينين آنتى اكسيدان يكى از قوى ترين آنتى اكسيدان هاى موجود در طبيعت است كه در بدن تبديل به ويتا ى ى مم  AA  ين آنتى اكسيدان يكى از قوى ترين آنتى اكسيدان هاى موجود در طبيعت است كه در بدن تبديل به ويتا

، . . ددشود و در هويج به وفور يافت مي شوشود و در هويج به وفور يافت مي شو ، همچنين در برگه زردآلو، ميوه زردآلو، سيب زمينى ، اسفناج ، طالبى  همچنين در برگه زردآلو، ميوه زردآلو، سيب زمينى ، اسفناج ، طالبى 
    ..كدوحلوايى و كاهو وگريپ فروت وجود داردكدوحلوايى و كاهو وگريپ فروت وجود دارد

  

  سيد آسكوربيكسيد آسكوربيكاا    CC  يتامينيتامينوو
HH  سترش ويروس ايدز ياسترش ويروس ايدز ياگگ  CC  يتامينيتامينوو IIVV  اين ويتامين كه يك از آنتي اكسيدان هاي مي باشد، به اين ويتامين كه يك از آنتي اكسيدان هاي مي باشد، به . . ا كند مى كندا كند مى كندرر

مثل ليموشيرين ، مثل ليموشيرين ، ( ( گوجه فرنگى ، جعفرى ، كلم، مركبات گوجه فرنگى ، جعفرى ، كلم، مركبات . .  سبزى هاى تازه وجود دارد سبزى هاى تازه وجود داردمقدار زياد در ميوه ها ومقدار زياد در ميوه ها و
بنابراين خوردن موادى مثل بنابراين خوردن موادى مثل . . منابع بسيار عالى اين ويتامين هستندمنابع بسيار عالى اين ويتامين هستند... ... ، فلفل دلمه و، فلفل دلمه و))ليموترش، پرتقال و نارنگي ليموترش، پرتقال و نارنگي 

 گل كلم و گوجه فرنگى خام را  گل كلم و گوجه فرنگى خام را هندوانه، كلم بروكلى ، گريپ فروت، پرتقال، توت فرنگى ، باميه، سيب زمينى، كدو،هندوانه، كلم بروكلى ، گريپ فروت، پرتقال، توت فرنگى ، باميه، سيب زمينى، كدو،
مبه شما توصيه مى كنيم ..به شما توصيه مى كني     
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ر خخ ر رد كردن، پختن، كوبيدن، فريز كردن و انجام ساير فرايندها بر روي ميوه ها و سبزي ها باعث كاهش مقدا رد كردن، پختن، كوبيدن، فريز كردن و انجام ساير فرايندها بر روي ميوه ها و سبزي ها باعث كاهش مقدا
  ..پس سعي كنيد تا جايي كه ممكن است به طور تازه آنها را مصرف كنيدپس سعي كنيد تا جايي كه ممكن است به طور تازه آنها را مصرف كنيد. . ر آنها مي شودر آنها مي شوددد  CC  زيادي ويتامينزيادي ويتامين

  

    EE  يتامينيتامينوو
مى شناسيماا مى شناسيمين ويتامين با عنوان ويتامين جوانى وضد پيرى و برطرف كننده تنش هاى قبل از قاعدگى در خانم ها  . . ين ويتامين با عنوان ويتامين جوانى وضد پيرى و برطرف كننده تنش هاى قبل از قاعدگى در خانم ها 

ضرورى ترين و حياتى ترين ويتامين هاى مورد نياز است كه در روغن ذرت، روغن سويا، روغناين ويتامين يكى از ضرورى ترين و حياتى ترين ويتامين هاى مورد نياز است كه در روغن ذرت، روغن سويا، روغن   اين ويتامين يكى از 
ولى به دليل محلول بودن اين ولى به دليل محلول بودن اين . .  جوانه گندم وجود دارد جوانه گندم وجود داردگندم، دانه كنجد و بادام زمينى، تخم آفتابگردان ، گردو وگندم، دانه كنجد و بادام زمينى، تخم آفتابگردان ، گردو و

بنابراين در مصرف مكمل هاى بنابراين در مصرف مكمل هاى . . ويتامين در چربى ، مصرف بيش از حد آن باعث ايجاد مسموميت در بدن مي شودويتامين در چربى ، مصرف بيش از حد آن باعث ايجاد مسموميت در بدن مي شود
اين ويتامين به شكل قرص، بايد جانب احتياط را رعايت كرد، اما چون منابع غذايى آن تا آن اندازه خورده نمى شوند اين ويتامين به شكل قرص، بايد جانب احتياط را رعايت كرد، اما چون منابع غذايى آن تا آن اندازه خورده نمى شوند 

، . . سموميت ايجاد كند جاى نگرانى نيستسموميت ايجاد كند جاى نگرانى نيستمم  كهكه منابع غذايي آن چربى ها و روغن ها مي باشند ينكه تمام  ، فقط به دليل ا غذايي آن چربى ها و روغن ها مي باشند منابع  ينكه تمام  فقط به دليل ا
  ..بايد از زياده روى در مصرف آنها پرهيز كردبايد از زياده روى در مصرف آنها پرهيز كرد

  

    BB  يتامين هاى گروهيتامين هاى گروهوو
..م اشتها را زياد مى كنند و هم توان بدنى را افزايش مى دهندم اشتها را زياد مى كنند و هم توان بدنى را افزايش مى دهندهه  BB  يتامين هاى گروهيتامين هاى گروهوو     
  

    يامينيامينتت    BB11  يتامينيتامينوو
مى شوددد مى شودرگوشت ها، نان، برنج، غالت سبوس دار و حبوبات يافت  خوشبختانه در شرقى ها به دليل مصرف سير و خوشبختانه در شرقى ها به دليل مصرف سير و . . رگوشت ها، نان، برنج، غالت سبوس دار و حبوبات يافت 

((aalliicciinn))  22پياز خام تا حد زيادى اين ويتامين تامين مى شود، زيرا اين دو ماده در حالت خام به دليل داشتن آليسينپياز خام تا حد زيادى اين ويتامين تامين مى شود، زيرا اين دو ماده در حالت خام به دليل داشتن آليسين   

چاى و ماهى خام داراى تركيبى به نام تياميناز است كه در واقع چاى و ماهى خام داراى تركيبى به نام تياميناز است كه در واقع ذب اين ويتامين را افزايش مى دهند، در مقابل ذب اين ويتامين را افزايش مى دهند، در مقابل جج
تيامين است و مصرف زياد اين مواد غذايي باعث كمبود اين ويتامين در بدن مي شوند تيامين است و مصرف زياد اين مواد غذايي باعث كمبود اين ويتامين در بدن مي شوندعامل تجزيه كننده  اين اين . . عامل تجزيه كننده 

ويتامين عالوه بر نقش اساسى كه در سيستم ايمنى به عهده دارد، در حفظ آرامش و برطرف كردن استرس هاى ويتامين عالوه بر نقش اساسى كه در سيستم ايمنى به عهده دارد، در حفظ آرامش و برطرف كردن استرس هاى 
بنابراين مصرف مكمل هاى اين ويتامين حتي براى افراد سالم بنابراين مصرف مكمل هاى اين ويتامين حتي براى افراد سالم . .  از مواجهه با بيمارى به شما كمك خواهد كرد از مواجهه با بيمارى به شما كمك خواهد كردناشىناشى

  ..توصيه مى شودتوصيه مى شود... ... يك هفته قبل از انجام فعاليت هاى استرس زا مثل زايمان، كنكور، امتحان رانندگى ويك هفته قبل از انجام فعاليت هاى استرس زا مثل زايمان، كنكور، امتحان رانندگى و
  

    يبوفالوينيبوفالوينرر    BB22  يتامينيتامينوو
    ..بسيار چشمگير در حفظ وضعيت مطلوب بدن داردبسيار چشمگير در حفظ وضعيت مطلوب بدن داردين ويتامين بنا به داليل عديده اى نقشى ين ويتامين بنا به داليل عديده اى نقشى اا
ا افزايش مى ا افزايش مى رر    BB22  اروى دزوكسى روبين هيدروكلرايد كه براي درمان ايدز مصرف مي شود، نياز به ويتاميناروى دزوكسى روبين هيدروكلرايد كه براي درمان ايدز مصرف مي شود، نياز به ويتاميندد

))  عالئم كمبود اين ويتامين، زخم و شكاف در لب ها و دهان و زبانعالئم كمبود اين ويتامين، زخم و شكاف در لب ها و دهان و زبان..دهددهد   CChheeiillooss iiss   ))   -- اطراف دد   اطراف رماتيت سبوره اى  رماتيت سبوره اى 
 زخم  زخم -- پر رنگ شدن سطحى قرنيه پر رنگ شدن سطحى قرنيه-- اشك ريزى اشك ريزى--) ) اراحتى پوستى شامل پوسته پوسته شدن پوست اراحتى پوستى شامل پوسته پوسته شدن پوست نن( ( بينى و حشفه بينى و حشفه 

.. احساس وجود شن در چشم و در نهايت كم خونى است احساس وجود شن در چشم و در نهايت كم خونى است--قرنيهقرنيه     
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اگر رژيم اگر رژيم . . جگر و قلوه ، غذاهاى گياهى ، سبزيجات و لبنيات به خصوص شيرجگر و قلوه ، غذاهاى گياهى ، سبزيجات و لبنيات به خصوص شير: : نابع غذايى اين ويتامين عبارتند از نابع غذايى اين ويتامين عبارتند از مم
باشد باشد ) ) قند شير قند شير ( ( و الكتوزو الكتوز) ) چيزى كه در ميوه ها وسبزى ها به وفور يافت مى شود چيزى كه در ميوه ها وسبزى ها به وفور يافت مى شود ((شاسته، فيبر شاسته، فيبر غذايى كه سرشار از نغذايى كه سرشار از ن

..چون باكترى هاى روده مقداري از اين ويتامين را توليد مى كنندچون باكترى هاى روده مقداري از اين ويتامين را توليد مى كنند((سنتز اين ويتامين را در روده افزايش مى دهد سنتز اين ويتامين را در روده افزايش مى دهد      
  يريدوكسينيريدوكسينپپBB  66يتامين يتامين وو
ون، ذرت، موز، توت فرنگى ، طالبى، لوبيا سبز، گوجه فرنگى، ون، ذرت، موز، توت فرنگى ، طالبى، لوبيا سبز، گوجه فرنگى، رگوشت هاى سفيد، تن ماهى، جوجه ، ماهى سالمرگوشت هاى سفيد، تن ماهى، جوجه ، ماهى سالمدد

منابع غذايى اين . . سيب زمينى و اسفناج وجود داردسيب زمينى و اسفناج وجود دارد عنوان بهترين  منابع غذايى اين به طور كلى اسفناج، موز،سيب زمينى و تن به  عنوان بهترين  به طور كلى اسفناج، موز،سيب زمينى و تن به 
  ..  داروي ايزونيازيد نياز به اين ويتامين را افزايش مى دهدداروي ايزونيازيد نياز به اين ويتامين را افزايش مى دهد. . ويتامين به شمار مى آيندويتامين به شمار مى آيند

  

    BB1122  يتامينيتامينوو
اگر سن بيمار باال باشد، به دليل اختالالت گوارشى نياز به اين اگر سن بيمار باال باشد، به دليل اختالالت گوارشى نياز به اين . . ، گوشت، ماهى و زرده تخم مرغ وجود دارد ، گوشت، ماهى و زرده تخم مرغ وجود دارد رجگررجگردد

  ..  ويتامين بيشتر خواهد بودويتامين بيشتر خواهد بود
  

    ::  سيد فوليكسيد فوليكاا
))    انرژى  انرژى--ه در سوء تغذيه پروتئين ه در سوء تغذيه پروتئين كك   PP EEMM   )) . . صرف و عملكرد آن آسيب مى بيند و نياز به آن افزايش مى يابد صرف و عملكرد آن آسيب مى بيند و نياز به آن افزايش مى يابد مم  

اين ويتامين در اسفناج، اين ويتامين در اسفناج، . .  عنوان عاملى كه مقاومت بدن را افزايش مي دهد، بايد مورد توجه قرار گيرد عنوان عاملى كه مقاومت بدن را افزايش مي دهد، بايد مورد توجه قرار گيرداين ويتامين بهاين ويتامين به
  ..آب پرتقال، گوشت ها به خصوص گوشت گوساله، مخمر ، قارچ، لبنيات مثل شير و پنير كم چرب وجود داردآب پرتقال، گوشت ها به خصوص گوشت گوساله، مخمر ، قارچ، لبنيات مثل شير و پنير كم چرب وجود دارد

  

  يدز و محروميت از حقوق اجتماعييدز و محروميت از حقوق اجتماعياا
افراد جامعه، فرد آلوده را افراد جامعه، فرد آلوده را . . وق اجتماعي افراد آلوده به ويروس مي شودوق اجتماعي افراد آلوده به ويروس مي شوددنامي بيماري ايدز باعث پايمال شدن حقدنامي بيماري ايدز باعث پايمال شدن حقبب

به او حتي در مراكز ارائه خدمات بهداشتي به او حتي در مراكز ارائه خدمات بهداشتي . . طرد ميكنند و در نتيجه او از فعاليتهاي اجتماعي و اشتغال محروم ميماندطرد ميكنند و در نتيجه او از فعاليتهاي اجتماعي و اشتغال محروم ميماند
، معضل اجتماعي نيز ، معضل اجتماعي نيز بنابراين ايدز، به همان اندازه كه يك مشكل بهداشتي استبنابراين ايدز، به همان اندازه كه يك مشكل بهداشتي است. . و درماني نيز بي توجهي مي شودو درماني نيز بي توجهي مي شود

ايدز ارتباط تنگاتنگي با مصرف مواد مخدر، همجنسگرايي و فحشا دارد كه، در تضاد با ارزشهاي مذهبي، ايدز ارتباط تنگاتنگي با مصرف مواد مخدر، همجنسگرايي و فحشا دارد كه، در تضاد با ارزشهاي مذهبي، . . هستهست
اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع، بيماران نه به عنوان افرادي دردمند، كه افرادي خاطي و گناهكار در اذهان اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع، بيماران نه به عنوان افرادي دردمند، كه افرادي خاطي و گناهكار در اذهان 

ن چنين اشخاصي نيز در معرض اتهام اند و رفتار تبعيض آميزي با آنها ن چنين اشخاصي نيز در معرض اتهام اند و رفتار تبعيض آميزي با آنها همسران و فرزنداهمسران و فرزندا. . عمومي محاكمه ميشوندعمومي محاكمه ميشوند
با وجود تالش فراوان مراكز بهداشتي و درماني براي با وجود تالش فراوان مراكز بهداشتي و درماني براي . . اينها همه پيامد ناآگاهي مردم از بيماري ايدز استاينها همه پيامد ناآگاهي مردم از بيماري ايدز است. . مي شودمي شود

نطينه ندارد و از طريق نطينه ندارد و از طريق ايدز قرايدز قر. . آگاه سازي مردم در مورد راههاي انتقال ايدز، متأسفانه سوءتفاهم ها هنوز وجود داردآگاه سازي مردم در مورد راههاي انتقال ايدز، متأسفانه سوءتفاهم ها هنوز وجود دارد
بنابراين اين كه خانواده بيمار مبتال به ايدز، او را در اوج درد و احساس نياز، طرد بنابراين اين كه خانواده بيمار مبتال به ايدز، او را در اوج درد و احساس نياز، طرد . . فعاليتهاي روزمره منتقل نمي شودفعاليتهاي روزمره منتقل نمي شود

..مي كنند بسيار غم انگيز استمي كنند بسيار غم انگيز است     
يجه، اطالعات الزم يجه، اطالعات الزم در نتدر نت. . رخوردهاي غلط افراد جامعه با مبتاليان به ايدز آنها را وادار به مخفي سازي بيماري مي كندرخوردهاي غلط افراد جامعه با مبتاليان به ايدز آنها را وادار به مخفي سازي بيماري مي كندبب

يك جوان يك جوان . . ايدز بيماري جوانان استايدز بيماري جوانان است. . در زمينه راههاي انتقال و پيشرفت بيماري در اختيار وي قرار نخواهد گرفتدر زمينه راههاي انتقال و پيشرفت بيماري در اختيار وي قرار نخواهد گرفت
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خود را از دست ي دهد و از كسب درآمد براي امرار معاش خود و خانواده ي دهد و از كسب درآمد براي امرار معاش خود و خانواده مم  موفق ناگهان تمام حقوق اجتماعي خود را از دستموفق ناگهان تمام حقوق اجتماعي 
از دست دادن از دست دادن . . تواني است كه گريبانگير او و اعضاي خانوادهاش ميشودتواني است كه گريبانگير او و اعضاي خانوادهاش ميشودنتيجه چنين روندي فقر و نانتيجه چنين روندي فقر و نا. . محروم مي ماندمحروم مي ماند

شغل و محروميت از حق استخدام، مبتاليان به ايدز را از زندگي طبيعي باز داشته است، از اين رو، سازمان بين المللي شغل و محروميت از حق استخدام، مبتاليان به ايدز را از زندگي طبيعي باز داشته است، از اين رو، سازمان بين المللي 
    ::كار حقوق زير را براي كاركنان در نظر گرفته استكار حقوق زير را براي كاركنان در نظر گرفته است

  ..خواهندخواهندبب  HHIIVV   حين اشتغال آنها نبايد از افراد آزمايش حين اشتغال آنها نبايد از افراد آزمايشارفرمايان پيش از استخدام افراد يا درارفرمايان پيش از استخدام افراد يا دركك
عدم ابتال به ايدز نبايد مالك استخدام يا اشتغال آنان قرار گيرد و كاركنان مبتال به ايدز وو عدم ابتال به ايدز نبايد مالك استخدام يا اشتغال آنان قرار گيرد و كاركنان مبتال به ايدز ضعيت افراد از نظر ابتال يا  ضعيت افراد از نظر ابتال يا 

افشاي جواب آزمايش افشاي جواب آزمايشموظف به    ..ثبت خود نيستندثبت خود نيستندمم  HHIIVV  موظف به 
هداشتي و درماني و متخصصاحح هداشتي و درماني و متخصصاتي كاركنان مراكز ب ن رشتههاي علوم پزشكي نيز با مبتاليان به ايدز رفتار تبعيض ن رشتههاي علوم پزشكي نيز با مبتاليان به ايدز رفتار تبعيض تي كاركنان مراكز ب

  ..اجتناب از ارائه خدمات، ايزوله كردن بي مورد، بي حرمتي و بي توجهي از جمله اين رفتارهاستاجتناب از ارائه خدمات، ايزوله كردن بي مورد، بي حرمتي و بي توجهي از جمله اين رفتارهاست. . آميزي دارندآميزي دارند
ئيس اداره ايدز وزارت بهداشت از وجود بخشنامه اي خبر مي دهد كه مراكز درماني و گروه پزشكي را ملزم به ئيس اداره ايدز وزارت بهداشت از وجود بخشنامه اي خبر مي دهد كه مراكز درماني و گروه پزشكي را ملزم به رر

بخش نامه ها به تنهايي بي بخش نامه ها به تنهايي بي ««: : او مي گويداو مي گويد. . پذيرش افراد آلوده به ويروس ايدز و ارائه خدمات پزشكي به آنها مي كندپذيرش افراد آلوده به ويروس ايدز و ارائه خدمات پزشكي به آنها مي كند
تدوين قانون هم به تنهايي نمي تواند هه  ..شايد در اين زمينه به قوانيني احتياج داريمشايد در اين زمينه به قوانيني احتياج داريم. . فايده اندفايده اند تدوين قانون هم به تنهايي نمي تواند رچند به نظر مي رسد  رچند به نظر مي رسد 

د برخوردهاي ناشايست با مبتاليان به ايدز يا اجتناب از ارائه د برخوردهاي ناشايست با مبتاليان به ايدز يا اجتناب از ارائه متأسفانه به كرات شاهمتأسفانه به كرات شاه. . مشكالت را برطرف كندمشكالت را برطرف كند
  ..خدمات پزشكي و دندان پزشكي همكاران هستيمخدمات پزشكي و دندان پزشكي همكاران هستيم

كودكي كه از مادر آلوده متولد شده، از حمايت والدين و اجتماع محروم كودكي كه از مادر آلوده متولد شده، از حمايت والدين و اجتماع محروم . . ما مظلوم ترين قربانيان ايدز كودكان اندما مظلوم ترين قربانيان ايدز كودكان انداا
. .  گاه اين كودكان مسئوليتهايي نظير مراقبت از والدين بيمار و كسب درآمد براي خانواده را برعهده دارند گاه اين كودكان مسئوليتهايي نظير مراقبت از والدين بيمار و كسب درآمد براي خانواده را برعهده دارند..مي ماندمي ماند

برخورداري از حق آموزش و تحصيل در مراكز عمومي از جمله نيازهاي اوليه كودكان بيمار محسوب ميشود كه در برخورداري از حق آموزش و تحصيل در مراكز عمومي از جمله نيازهاي اوليه كودكان بيمار محسوب ميشود كه در 
وم كردن يك كودك از آموزش و تحصيل به وم كردن يك كودك از آموزش و تحصيل به برطبق اعالميه حقوق بشر، محربرطبق اعالميه حقوق بشر، محر. . بسياري از كشورها از آن محروماندبسياري از كشورها از آن محروماند

  ..علت ابتالي وي به بيماري ايدز تجاوز به حقوق اوليه بشر استعلت ابتالي وي به بيماري ايدز تجاوز به حقوق اوليه بشر است
پنج ميليون كودك در هشت كشور پنج ميليون كودك در هشت كشور ««: : كتر صادق راشد، مدير منطقه اي يونيسف در جنوب آسيا، اعالم كرده استكتر صادق راشد، مدير منطقه اي يونيسف در جنوب آسيا، اعالم كرده استدد

بي سرشناس پنج دين بزرگ الهي را فرا مي بي سرشناس پنج دين بزرگ الهي را فرا مي وي رهبران مذهوي رهبران مذه» » ..جنوب آسيا مبتال به ايدز هستند بدون آنكه بدانند چراجنوب آسيا مبتال به ايدز هستند بدون آنكه بدانند چرا
  ..خواند تا با كمك هم به جنگ همه جانبه با اين بحران خانمانسوز بروندخواند تا با كمك هم به جنگ همه جانبه با اين بحران خانمانسوز بروند
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  اخبار مربوط به ايدزاخبار مربوط به ايدز
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  تالش پنج ساله دانشمندان ايراني به بار نشستتالش پنج ساله دانشمندان ايراني به بار نشست

  هاي نقص ايمني بدنهاي نقص ايمني بدن  كشف روش نوين درمان ايدز و بيماريكشف روش نوين درمان ايدز و بيماري
  

هشگران پزشكي كشورمان در طرحي پنج ساله با ساخت تركيبات دارويي جديد به روش نويني براي تقويت هشگران پزشكي كشورمان در طرحي پنج ساله با ساخت تركيبات دارويي جديد به روش نويني براي تقويت پژوپژو
هاي ناشي از ضعف ايمني بدن هاي ناشي از ضعف ايمني بدن   اند كه به درمان بيماري ايدز و ساير بيمارياند كه به درمان بيماري ايدز و ساير بيماري  سيستم ايمني بدن در بيماران دست يافتهسيستم ايمني بدن در بيماران دست يافته

  . . شودشود  منجر ميمنجر مي

  
) ) ايسناايسنا((خبرگزاري دانشجويان ايران خبرگزاري دانشجويان ايران » » پژوهشيپژوهشي««با خبرنگار با خبرنگار وگو وگو   دكتر محمد فرهادي، سرپرست اين پروژه در گفتدكتر محمد فرهادي، سرپرست اين پروژه در گفت

 نفر از پژوهشگران و متخصصان داخلي و  نفر از پژوهشگران و متخصصان داخلي و 6060اين يافته علمي كه حاصل حدود پنج سال تالش بيش از اين يافته علمي كه حاصل حدود پنج سال تالش بيش از : : اظهار داشتاظهار داشت
تقويت سيستم  همكاري جمعي از محققان خارجي است، يك روش جديد همراه با تركيب دارويي جديد است كه به تقويت سيستم همكاري جمعي از محققان خارجي است، يك روش جديد همراه با تركيب دارويي جديد است كه به 

  . . شودشود  كنند منجر ميكنند منجر مي  هايي كه سيستم ايمني بدن را تضعيف ميهايي كه سيستم ايمني بدن را تضعيف مي  بتاليان به بيماريبتاليان به بيماريايمني بدن مايمني بدن م

  
هاي ضعف ايمني، هاي ضعف ايمني،   در نتيجه تقويت سيستم دفاعي بدن در بيماران مبتالء به ايدز و ساير بيماريدر نتيجه تقويت سيستم دفاعي بدن در بيماران مبتالء به ايدز و ساير بيماري: : وي تصريح كردوي تصريح كرد

افزايش يافته و توان فعال شدن ويروس يا ساير عوا افزايش يافته و توان فعال شدن ويروس يا ساير عواقدرت دفاعي بدن در برابر عامل بيماري  زا به شدت زا به شدت   مل بيماريمل بيماريقدرت دفاعي بدن در برابر عامل بيماري 
ابود مي  كاهش يافته و در نتيجه عالئم كشنده بيماري بروز نميكاهش يافته و در نتيجه عالئم كشنده بيماري بروز نمي ابود ميكند و به تدريج عامل بيماري ن   . . شوندشوند  كند و به تدريج عامل بيماري ن

  
اين روش جديد درماني در مرحله ثبت بين اين روش جديد درماني در مرحله ثبت بيندكتر فرهادي با اشاره به اين كه  دارو و روش دارو و روش : : المللي است به ايسنا گفتالمللي است به ايسنا گفت  دكتر فرهادي با اشاره به اين كه 

احل تحقيقاتي قبلي، در حال حاضر در فاز سه مطالعه باليني بر روي احل تحقيقاتي قبلي، در حال حاضر در فاز سه مطالعه باليني بر روي جديد تقويت سيستم ايمني با موفقيت در مرجديد تقويت سيستم ايمني با موفقيت در مر
  . . تعدادي از بيماران در حال آزمايش است و پس از ثبت نهايي جزئيات بيشتري از طرح اعالم خواهد شدتعدادي از بيماران در حال آزمايش است و پس از ثبت نهايي جزئيات بيشتري از طرح اعالم خواهد شد

  
ها و داروهاي مختلف براي درمان ايدز در ها و داروهاي مختلف براي درمان ايدز در   استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران در پايان با اشاره به وجود روشاستاد دانشگاه علوم پزشكي ايران در پايان با اشاره به وجود روش

هاي نقص ايمني هاي نقص ايمني   در روش ابداعي از مسير ديگري براي درمان ايدز و ساير بيماريدر روش ابداعي از مسير ديگري براي درمان ايدز و ساير بيماري: : ورهاي ديگر، تصريح كردورهاي ديگر، تصريح كردكشكش
  . . هاي موجود داردهاي موجود دارد  هايي نسبت به روشهايي نسبت به روش  استفاده شده كه مزايا و برترياستفاده شده كه مزايا و برتري

  

  چگونگي پنهان شدن ويروس ايدز دربدنچگونگي پنهان شدن ويروس ايدز دربدن
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ايمني بدن در امان بماند خود را در نتايج تازه ترين تحقيقات نشان ميدهد ويروس ايدز براي آنكه از حملنتايج تازه ترين تحقيقات نشان ميدهد ويروس ايدز براي آنكه از حمل ايمني بدن در امان بماند خود را در ه دستگاه  ه دستگاه 
برغم درمانهاي متعددي كه در حال حاضر براي درمان عفونت ايدز بكار گرفته برغم درمانهاي متعددي كه در حال حاضر براي درمان عفونت ايدز بكار گرفته . . دستگاه گوارشي پنهان ميكنددستگاه گوارشي پنهان ميكند

ميشود همچنان درمان اين عفونت با موفقيت چنداني همراه نيست و به نظر ميرسد عالوه بر مقاومت ويروس، به ميشود همچنان درمان اين عفونت با موفقيت چنداني همراه نيست و به نظر ميرسد عالوه بر مقاومت ويروس، به 
نتايج تحقيقات جديد در كاليفرنيا نشان نتايج تحقيقات جديد در كاليفرنيا نشان .  .  د ديگري را نيز اين ويروس هوشمند داشته باشد د ديگري را نيز اين ويروس هوشمند داشته باشد داروهاي مختلف راهبرداروهاي مختلف راهبر

ميدهد ويروس ايدز ميتواند خود را در سلولهاي پوششي مخاط روده پنهان كند در اين صورت امكان دستيابي ميدهد ويروس ايدز ميتواند خود را در سلولهاي پوششي مخاط روده پنهان كند در اين صورت امكان دستيابي 
ينكه ايدز ميتواند بدون اينكه دستگاه ايمني بدن به ويروس ها به منظور مقابله با آنها وجود نخواهد داشت و ويروس دستگاه ايمني بدن به ويروس ها به منظور مقابله با آنها وجود نخواهد داشت و ويروس  ايدز ميتواند بدون ا

  ..آسيب ببيند در بدن باقي بماندآسيب ببيند در بدن باقي بماند
  ..عالوه بر اين ويروس ايدز اين توانايي را دارد كه در درون سلولهاي پوششي درون روده تكثير انجام دهدعالوه بر اين ويروس ايدز اين توانايي را دارد كه در درون سلولهاي پوششي درون روده تكثير انجام دهد

  

  !!فائق آمدفائق آمد. . ويوي. . آيآي. . راي اولين بار انساني بر ويروس اچراي اولين بار انساني بر ويروس اچبب
    
فائق آمده و سالمت خود را مجدداً به دست فائق آمده و سالمت خود را مجدداً به دست . . ويوي. . آيآي. . س اچس اچك مرد جوان اسكاتلندي بدون استفاده از دارو بر ويروك مرد جوان اسكاتلندي بدون استفاده از دارو بر ويرويي

..آورده استآورده است     
 رسانه هاي جمعي اروپايي خبري را انتشار داده اند مبني بر اينكه در انگلستان مرد  رسانه هاي جمعي اروپايي خبري را انتشار داده اند مبني بر اينكه در انگلستان مرد 20052005 نوامبر  نوامبر 1414وز يكشنبه وز يكشنبه رر

ييد اين خبر ييد اين خبر در صورت صحت و تادر صورت صحت و تا. . فائق آمده استفائق آمده است. . ويوي. . آيآي. . جوان اسكاتلندي بدون استفاده از دارو بر ويروس اچجوان اسكاتلندي بدون استفاده از دارو بر ويروس اچ
از سوي مراكز علمي، اين مورد مي تواند روزنه اميدي به روي پزشكان بگشايد تا از طريق مطالعه سيستم دفاعي بدن از سوي مراكز علمي، اين مورد مي تواند روزنه اميدي به روي پزشكان بگشايد تا از طريق مطالعه سيستم دفاعي بدن 

..بيابندبيابند. . ويوي. . آيآي. . وي، درماني براي پيروزي بر ويروس و در نتيجه درمان اچوي، درماني براي پيروزي بر ويروس و در نتيجه درمان اچ     
جواب آزمايش اچ20022002رماه آگوست سال رماه آگوست سال دد جواب آزمايش اچ  ود، چهارده ماه بعد تست ود، چهارده ماه بعد تست آقاي اندرو سيمپسون مثبت بآقاي اندرو سيمپسون مثبت ب. . ويوي. . آيآي. .  

بعد از انجام سه مرتبه ديگر تست اضافي وتكميلي، از جمله يك تست دي ان آ بعد از انجام سه مرتبه ديگر تست اضافي وتكميلي، از جمله يك تست دي ان آ . . ديگري بر روي خون او انجام گرفتديگري بر روي خون او انجام گرفت
""..وجود ندارد و خوب شده استوجود ندارد و خوب شده است. . ويوي. . آيآي. . ديگر در خونش ويروس اچديگر در خونش ويروس اچ"": : ، حاال او مي تواند ادعا كند، حاال او مي تواند ادعا كند     

. . رش شده كه بدون معالجه دارويي، سالمت خود را باز يافته استرش شده كه بدون معالجه دارويي، سالمت خود را باز يافته استندرو سيمپسون اولين انساني است كه رسماً گزاندرو سيمپسون اولين انساني است كه رسماً گزااا
و  و پيش از او يك ورزشكار سياه پوست آمريكايي نيز چنين ادعايي كرده بود ولي او از درمان هاي دارويي پيشرفته  پيش از او يك ورزشكار سياه پوست آمريكايي نيز چنين ادعايي كرده بود ولي او از درمان هاي دارويي پيشرفته 

..قوي استفاده كرده بودقوي استفاده كرده بود     
جهت كمك به جستجوي راه جهت كمك به جستجوي راه زشكان معالج آقاي سيمپسون ، از او درخواست كرده اند كه براي تحقيقات بيشتر زشكان معالج آقاي سيمپسون ، از او درخواست كرده اند كه براي تحقيقات بيشتر پپ

..ايدز با آنان همكاري كندايدز با آنان همكاري كند  ––. . ويوي. . آيآي. . هاي درماني ممكن اچهاي درماني ممكن اچ     
هر چند هر چند . . من حيرت زده نيستم از اينكه خوب شده اممن حيرت زده نيستم از اينكه خوب شده ام"": : او مي گويداو مي گويد. .  ساله و ساكن لندن مي باشد ساله و ساكن لندن مي باشد2525ندرو سيمپسون ندرو سيمپسون اا

  "".. من داده است من داده استايدز بسيار وحشتناك و مخرب است و اين مسئله احساس بسيار عجيبي بهايدز بسيار وحشتناك و مخرب است و اين مسئله احساس بسيار عجيبي به  ––. . ويوي. . آيآي. . اچاچ
..ايدز نمايدايدز نمايد  ––. . ويوي. . آيآي. . قاي سيمپسون مي خواهد وقت خود را وقف حمايت از بيماران و كمك به يافتن درمان اچقاي سيمپسون مي خواهد وقت خود را وقف حمايت از بيماران و كمك به يافتن درمان اچآآ     
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  سلمانان در انكاري كشنده؛ ايدزسلمانان در انكاري كشنده؛ ايدزمم
  
ولي با گسترش اين بيماري در جوامع مسلمان، ولي با گسترش اين بيماري در جوامع مسلمان، . . ايد در جامعه آمريكا خودكشي بر اثر ابتال به ايدز بي معنا باشدايد در جامعه آمريكا خودكشي بر اثر ابتال به ايدز بي معنا باشدشش
از مبتاليان، به فاصله كمتر يك سال پس از از مبتاليان، به فاصله كمتر يك سال پس از % % 6060در بخشهايي از ايران حدود در بخشهايي از ايران حدود . . ن عمل چندان دور از ذهن نيستن عمل چندان دور از ذهن نيستاياي

ـ  به خاطر ابتال به 2323چندي پيش در كرمان، پدري فرزند چندي پيش در كرمان، پدري فرزند . . تشخيص بيماري، دست به خودكشي ميزنندتشخيص بيماري، دست به خودكشي ميزنند ـ  به خاطر ابتال به  ساله اش را  ساله اش را
  ..ايدز ـ با تبر قطعه قطعه كردايدز ـ با تبر قطعه قطعه كرد

هيچ دلم نميخواد برا خانواده ام مشكل به هيچ دلم نميخواد برا خانواده ام مشكل به ... ... ئم بيشتري از بيماريم بروز كنه بميرمئم بيشتري از بيماريم بروز كنه بميرمقط دعا ميكنم قبل از اينكه عالقط دعا ميكنم قبل از اينكه عالفف
..وجود بيارموجود بيارم     

پزشكان براي گوينده اين سخنان تشخيص20012001ا پيش از آنكه در سال ا پيش از آنكه در سال تت پزشكان براي گوينده اين سخنان تشخيص     HHIIVV++  دهند، اين مهندس مصري فكر دهند، اين مهندس مصري فكر بب
او حتي تصورش را هم نميكرد او حتي تصورش را هم نميكرد . . له داردله داردميكرد كه بيماري ايدز تنها گريبان خارجيها را ميگيرد و كيلومترها از وي فاصميكرد كه بيماري ايدز تنها گريبان خارجيها را ميگيرد و كيلومترها از وي فاص

گير به خانه صحرايي كوچك او نيز راه يابد گير به خانه صحرايي كوچك او نيز راه يابدكه اين بيماري همه  خود را بكشد تا اينكه دوستان . . كه اين بيماري همه  خود را بكشد تا اينكه دوستان او حاال ترجيح ميدهد  او حاال ترجيح ميدهد 
و همسايه هايشـ  كه بيماري ايدز را مظهري از گناه و اسباب شرمندگي ميدانند ـ او و خانوادهاش را از خود طرد و همسايه هايشـ  كه بيماري ايدز را مظهري از گناه و اسباب شرمندگي ميدانند ـ او و خانوادهاش را از خود طرد 

  ..كنندكنند
دقيقي از تعداد مبتاليان در سرزمينهاي مسلمان وجود ندارده عله علبب دقيقي از تعداد مبتاليان در سرزمينهاي مسلمان وجود نداردت وجود چنين مسائلي، هيچ آمار  بر اساس طرح بر اساس طرح . . ت وجود چنين مسائلي، هيچ آمار 

 نفر، در  نفر، در 7500075000مشترك ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در مورد اين بيماري  تعداد مبتاليان در ايران حدود مشترك ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در مورد اين بيماري  تعداد مبتاليان در ايران حدود 
حدود 200000200000اندونزي اندونزي  حدود  نفر و در پاكستان در  نشين آفريقايي اين رقم، نشين آفريقايي اين رقم،   كشورهاي مسلمانكشورهاي مسلمانر ر دد  .. نفر است نفر است180000180000 نفر و در پاكستان در 

در جدول سازمان ملل، بسياري در جدول سازمان ملل، بسياري . .  نفر مبتال را در خود جاي داده است نفر مبتال را در خود جاي داده است500000500000بسياربسيار بيشتر است؛ مالي به تنهايي بسياربسيار بيشتر است؛ مالي به تنهايي 
  ..از ستونها ـ به علت نبود اطالعات ـ خالي مانده است كه در ارائه آمار، همه حمل بر عدم وجود بيماري شده است از ستونها ـ به علت نبود اطالعات ـ خالي مانده است كه در ارائه آمار، همه حمل بر عدم وجود بيماري شده است 

مناسب، هر روز نچه واضحنچه واضحآآ مناسب، هر روز  است، اينست كه بيماري به سرعت در حال گسترش است و با نبود پيشگيري و درمان   است، اينست كه بيماري به سرعت در حال گسترش است و با نبود پيشگيري و درمان 
  ..عده بيشتري از مسلمانان مبتال شده و ديگران را مبتال خواهند كرد و از بين خواهند رفتعده بيشتري از مسلمانان مبتال شده و ديگران را مبتال خواهند كرد و از بين خواهند رفت

  8080 اواسط دهه   اواسط دهه  اولين نمونههاي بيماري در اين مناطق، دراولين نمونههاي بيماري در اين مناطق، در. . دز در سرزمينهاي مسلمان، پديده اي نوظهور نيستدز در سرزمينهاي مسلمان، پديده اي نوظهور نيستاياي
با اين وجود تنها در تعداد بسيار كمي از اين مناطق برنامه هاي جامعي جهت كنترل بيماري شكل با اين وجود تنها در تعداد بسيار كمي از اين مناطق برنامه هاي جامعي جهت كنترل بيماري شكل . . ديده شده استديده شده است

. . و گامهاي مؤثري كه در راه پيشگيري يا درمان بيماري برداشته شده است نيز بسيار كمتر از آن استو گامهاي مؤثري كه در راه پيشگيري يا درمان بيماري برداشته شده است نيز بسيار كمتر از آن است. . گرفته استگرفته است
بسياري از اين كشورها بر عدم وجود روابط جنسي قبل از ازدواج، زنا، فحشا، بسياري از اين كشورها بر عدم وجود روابط جنسي قبل از ازدواج، زنا، فحشا، يكي از داليل عمده  اين امر، پافشاري   يكي از داليل عمده  اين امر، پافشاري   

اين كشورها، با خودداري از تالش جهت جلوگيري اين كشورها، با خودداري از تالش جهت جلوگيري . . همجنسگرايي و مصرف مخدر از راه تزريق در آن كشورها استهمجنسگرايي و مصرف مخدر از راه تزريق در آن كشورها است
يافتد كه نرخ يافتد كه نرخ سترش بيماري، سعي دارند ثابت كنند اين اعمال خالف دين، آنقدر به ندرت در كشورشان اتفاق مسترش بيماري، سعي دارند ثابت كنند اين اعمال خالف دين، آنقدر به ندرت در كشورشان اتفاق مگگ  ازاز

ابتال به ايدز در آنجا بسيار كمتر از آن است كه نياز به اقدام خاصي داشته باشد آنها مانند كبكي هستند كه سر خود ابتال به ايدز در آنجا بسيار كمتر از آن است كه نياز به اقدام خاصي داشته باشد آنها مانند كبكي هستند كه سر خود 
  ..را زير برف پنهان كرده اندرا زير برف پنهان كرده اند

مين امر باعث ميشود تا نه تنها افرادي كه در معرض خطر باالي ابتال قرار دارند، به بيماري دچار شوند كه حتي مين امر باعث ميشود تا نه تنها افرادي كه در معرض خطر باالي ابتال قرار دارند، به بيماري دچار شوند كه حتي هه
افرادي كه در معرض خطر كمتري هستند نيز سرايت كندبيمابيما افرادي كه در معرض خطر كمتري هستند نيز سرايت كندري به  مونه ميتوان به گزارشي از تمنراست . . ري به  مونه ميتوان به گزارشي از تمنراست به عنوان ن به عنوان ن
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از زناني كه جهت انجام معاينات معمول به مراكز بهداشتي مراجعه از زناني كه جهت انجام معاينات معمول به مراكز بهداشتي مراجعه % % 11اشاره كرد؛ مبني بر اينكه اشاره كرد؛ مبني بر اينكه ) ) در الجزيرهدر الجزيره((
HH  ميكنندميكنند IIVV++  يماري آنقدر در اين منطقه گسترش يافته است يماري آنقدر در اين منطقه گسترش يافته است اين موضوع، نشان ميدهد كه باين موضوع، نشان ميدهد كه ب. . شخيص داده ميشوندشخيص داده ميشوندتت

  ..كه به راحتي دامان زنان ازدواج كرده را هم كه از عوامل خطرزا مطلع نيستند، مي گيردكه به راحتي دامان زنان ازدواج كرده را هم كه از عوامل خطرزا مطلع نيستند، مي گيرد
در بنگالدش، در بنگالدش، . . ا به امروز، دو كشور اسالمي موفقيتهايي در زمينه  مبارزه با ايدز كسب كرده اند؛ بنگالدش و ايرانا به امروز، دو كشور اسالمي موفقيتهايي در زمينه  مبارزه با ايدز كسب كرده اند؛ بنگالدش و ايرانتت

ي غيردولتي صورت گرفته است و در ايران، دولت محمد خاتمي عهده دار مبارزه با ي غيردولتي صورت گرفته است و در ايران، دولت محمد خاتمي عهده دار مبارزه با بيشتر اقدامات توسط سازمانهابيشتر اقدامات توسط سازمانها
در تهران، برنامه هايي جهت آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از ابتال به ايدز، بيان مضرات استفاده از در تهران، برنامه هايي جهت آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از ابتال به ايدز، بيان مضرات استفاده از . . ايدز بودايدز بود

ماتي جهت تقويت دارو  درماني نبراي جوانان ترتيب داده شد و اقداماتي جهت تقويت دارو  درماني ن... ... سرنگ مشترك وسرنگ مشترك و همچنين همچنين . . يز صورت گرفتيز صورت گرفتبراي جوانان ترتيب داده شد و اقدا
قوانيني جهت حمايت مبتاليان، تضمين وضعيت درماني آنها در بيمارستانها و حتي امنيت شغلي آنان در ايران قوانيني جهت حمايت مبتاليان، تضمين وضعيت درماني آنها در بيمارستانها و حتي امنيت شغلي آنان در ايران 

  ..تصويب شدتصويب شد
يكي از يكي از ((تاسفانه در بسياري ديگر از كشورهاي اسالمي از جمله عراق و افغانستان و كشورهاي حوزه خليج فارس تاسفانه در بسياري ديگر از كشورهاي اسالمي از جمله عراق و افغانستان و كشورهاي حوزه خليج فارس مم

كه داراي خطر ابتالي بسيار بيشتري نيز هستند هيچيك از كه داراي خطر ابتالي بسيار بيشتري نيز هستند هيچيك از ) )  مسافران به اين مناطق مسافران به اين مناطقآلوده ترين مناطق، قابل توجهآلوده ترين مناطق، قابل توجه
مات انجام نشد عربستان و بسياري از كشورهاي همجوار خليج فارس پس از سالها سرزنش كاركنان و عربستان و بسياري از كشورهاي همجوار خليج فارس پس از سالها سرزنش كاركنان و . . اين اقدامات انجام نشداين اقدا

شورشان نيز افراد شورشان نيز افراد مسافران خارجي براي وارد كردن بيماري به منطقه، حال پذيرفته اند كه در ميان افراد بومي كمسافران خارجي براي وارد كردن بيماري به منطقه، حال پذيرفته اند كه در ميان افراد بومي ك
كثير در مناطق شرقي تر با وجود آمار باالي فحشا و بيمارن كثير . . مبتال به ايدز ديده ميشوند كه نياز به كمك دارندمبتال به ايدز ديده ميشوند كه نياز به كمك دارند در مناطق شرقي تر با وجود آمار باالي فحشا و بيمارن 

  ..همچنان اقدام ويژه اي صورت نگرفته استهمچنان اقدام ويژه اي صورت نگرفته است
كنون ديگر وقت آن رسيده است كه كشورهاي اسالمي دست به تشكيل سازمانهايي جهت نظارت بر سالمت تمام كنون ديگر وقت آن رسيده است كه كشورهاي اسالمي دست به تشكيل سازمانهايي جهت نظارت بر سالمت تمام اا

  ..حتي افرادي چون روسپيان و معتادانحتي افرادي چون روسپيان و معتادان. . ندان و نه فقط افراد داوطلب و يا افراد مشكوك به ابتال   بزنندندان و نه فقط افراد داوطلب و يا افراد مشكوك به ابتال   بزنندشهروشهرو
ماند تمام اين مناطق را در بر ميگيرد، نظام خانواده ها را  از اياي ماند تمام اين مناطق را در بر ميگيرد، نظام خانواده ها را  از دز، در صورتي كه در جوامع اسالمي بدون كنترل باقي ب دز، در صورتي كه در جوامع اسالمي بدون كنترل باقي ب

با گسترش روزافزون اين بيماري، ديگر نميتوان با گسترش روزافزون اين بيماري، ديگر نميتوان . . پيش ميرودپيش ميرودهم مي پاشد و تا از هم گسستن تار و پود تمام جامعه هم مي پاشد و تا از هم گسستن تار و پود تمام جامعه 
با پيشرفت وسيع ايدز، مسئله   مبارزه با آن به دغدغه اي با پيشرفت وسيع ايدز، مسئله   مبارزه با آن به دغدغه اي . . كمك به مبتاليان را تنها حركتي انساني يا اخالقي خواندكمك به مبتاليان را تنها حركتي انساني يا اخالقي خواند

  ..وگرنه، ايدز پيروز اين ميدان خواهد بودوگرنه، ايدز پيروز اين ميدان خواهد بود. . جهاني مبدل شده است كه همكاري همه  كشورها را مي طلبدجهاني مبدل شده است كه همكاري همه  كشورها را مي طلبد
  

  مار بيماران ايراني ايدز در پاييز افزايش يافتمار بيماران ايراني ايدز در پاييز افزايش يافتشش
  
گذشته مم  برابر شده است و تازه ترين آمار وزارت بهداشت ايران در  برابر شده است و تازه ترين آمار وزارت بهداشت ايران در 1010يزان ثبت بيماري ايدز در ايران طي سه ماه گذشته يزان ثبت بيماري ايدز در ايران طي سه ماه 

  ..باره موارد ابتال به ويروس اچ آي وي و بيماري ايدز براي سه ماه پاييز نشان دهنده افزايشي ناگهاني استباره موارد ابتال به ويروس اچ آي وي و بيماري ايدز براي سه ماه پاييز نشان دهنده افزايشي ناگهاني است
خبرگزاري فارس در ايران از قول خبرگزاري فارس در ايران از قول . . داشت هر سه ماه گزارشي از روند ابتال به ايدز در ايران تهيه مي كندداشت هر سه ماه گزارشي از روند ابتال به ايدز در ايران تهيه مي كندزارت بهزارت بهوو

مبارزه با ايدز گفته است در حالي كه در  مبارزه با ايدز گفته است در حالي كه در دكتر مينو محرز متخصص ايذر و بيماريهاي عفوني در ايران، و عضو كميته  دكتر مينو محرز متخصص ايذر و بيماريهاي عفوني در ايران، و عضو كميته 
 نفر  نفر 25002500وده مي شد اين رقم در پاييز امسال به وده مي شد اين رقم در پاييز امسال به ده افزده افزشش   بيمار به بيماران ثبت بيمار به بيماران ثبت300300 تا  تا 200200هر سه ماه معموال هر سه ماه معموال 
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در عين حال در عين حال . .  هزار نفر دانست هزار نفر دانست1010دكتر محرز رقم كنوني بيماران ثبت شده ايدز در ايران را نزديك به دكتر محرز رقم كنوني بيماران ثبت شده ايدز در ايران را نزديك به . . رسيده استرسيده است
  ..او مي گويد كه مسئوالن و مديران رسانه ها لزوم اطالع رساني در اين زمينه را جدي نگرفته انداو مي گويد كه مسئوالن و مديران رسانه ها لزوم اطالع رساني در اين زمينه را جدي نگرفته اند

ا رشدي انم محرز تاكيد كردانم محرز تاكيد كردخخ يران ب ابتال به ايدز در ا ا رشدي  كه انتظار مي رود در سالهاي آينده  يران ب ابتال به ايدز در ا . .  روبرو باشد روبرو باشد""وحشتناكوحشتناك"" كه انتظار مي رود در سالهاي آينده 
اعتياد هنوز از عوامل اصلي رشد ايدز در ايران است اما روابط جنسي غير ايمن و خارج از عرف و شرع نيز درصد اعتياد هنوز از عوامل اصلي رشد ايدز در ايران است اما روابط جنسي غير ايمن و خارج از عرف و شرع نيز درصد 

جوانان و مشكالت اقتصادي بااليي را نشان مي دهد و روز به روز به علت مشكالت اجتماعي مانند عدم ابااليي را نشان مي دهد و روز به روز به علت مشكالت اجتماعي مانند عدم ا جوانان و مشكالت اقتصادي مكان ازدواج  مكان ازدواج 
 درصد مبتاليان به ايدز از طريق  درصد مبتاليان به ايدز از طريق 5555به گفته وي، آمار پيشين وزارت بهداشت نشان مي داد كه حدود به گفته وي، آمار پيشين وزارت بهداشت نشان مي داد كه حدود . . بيشتر مي شودبيشتر مي شود

  .. درصد از بيماران نيز از راه تماس جنسي مبتال شده اند درصد از بيماران نيز از راه تماس جنسي مبتال شده اند3030سرنگ آلوده مبتال شده اند ولي سرنگ آلوده مبتال شده اند ولي 
معتقد است كه روند ابتال به ايدز در ايران اكنون از اعتياد به سمت روابط معتقد است كه روند ابتال به ايدز در ايران اكنون از اعتياد به سمت روابط انم محرز در گفتگويي با بي بي سي انم محرز در گفتگويي با بي بي سي خخ

بايد به طور وسيع رسانه ها همكاري كنند بايد به طور وسيع رسانه ها همكاري كنند . . جنسي ميل مي كند و سهم اين روابط در گسترش بيماري افزايش مي يابدجنسي ميل مي كند و سهم اين روابط در گسترش بيماري افزايش مي يابد
تآآ  و به صورت مستمر و با گفتن واقعيت ها مردم راو به صورت مستمر و با گفتن واقعيت ها مردم را جنسي نيز مي  تگاه سازند كه از راه آميزش  جنسي نيز مي  وانند به اين بيماري وانند به اين بيماري گاه سازند كه از راه آميزش 

  ..ايجاد مراكز مشاوره براي جوانان نيز از راههاي ديگري است كه خانم محرز بر آن تاكيد داردايجاد مراكز مشاوره براي جوانان نيز از راههاي ديگري است كه خانم محرز بر آن تاكيد دارد""..مبتال شوندمبتال شوند

  
  وشش هاي اخير در آگاهي نسبت به ايدزوشش هاي اخير در آگاهي نسبت به ايدزكك

  
دز از دز از ر اواسط پاييز مقامات آموزش و پرورش ايران براي اولين بار ضمن اعالم آمار رسمي دانش آموزان مبتال به اير اواسط پاييز مقامات آموزش و پرورش ايران براي اولين بار ضمن اعالم آمار رسمي دانش آموزان مبتال به ايدد

اعالم آمار رسمي تعداد دانش آموزان مبتال به ايدز اعالم آمار رسمي تعداد دانش آموزان مبتال به ايدز . . گنجاندن مطالبي درباره اين بيماري در كتابهاي درسي خبر دادندگنجاندن مطالبي درباره اين بيماري در كتابهاي درسي خبر دادند
هد با وجود پنهان كاري هاي معمول در ايران در مورد هد با وجود پنهان كاري هاي معمول در ايران در مورد دد  در ايران توسط مقامات آموزش و پرورش نشان ميدر ايران توسط مقامات آموزش و پرورش نشان مي

  ٢٠٠٢٠٠گرچه مقامات مي گويند تنها گرچه مقامات مي گويند تنها . . بل انكار رسيده استبل انكار رسيده استگسترش بيماري ايدز، شيوع اين بيماري به سطحي غير قاگسترش بيماري ايدز، شيوع اين بيماري به سطحي غير قا
 ميليون دانش آموز  ميليون دانش آموز ٩٩دانش آموز مبتال به ايدز در مدارس ايران شناسايي شده اند و اين تعداد در قياس با رقم حدود دانش آموز مبتال به ايدز در مدارس ايران شناسايي شده اند و اين تعداد در قياس با رقم حدود 

مي مي در ايران ، درصدي اندك به نظر مي رسد، اما طرح اين مساله از جانب مسئوالن از آن جهت اهميت دارد كه نشان در ايران ، درصدي اندك به نظر مي رسد، اما طرح اين مساله از جانب مسئوالن از آن جهت اهميت دارد كه نشان 
دهد شيوه اي كه در برخورد با بيماري رو به گسترش ايدز در پيش گرفته شده بود، نتيجه مطلوب نداده و اين دهد شيوه اي كه در برخورد با بيماري رو به گسترش ايدز در پيش گرفته شده بود، نتيجه مطلوب نداده و اين 

..بيماري به مدارس هم سرايت كرده استبيماري به مدارس هم سرايت كرده است     
  

  اورهاي غلط عامل رشد ايدزاورهاي غلط عامل رشد ايدزبب
  
چهره اي موجه چهره اي موجه ر ايران به دليل باورهاي عمومي غلط در مورد ايدز از يك سو و نيز تالش مسئوالن براي نشان دادن ر ايران به دليل باورهاي عمومي غلط در مورد ايدز از يك سو و نيز تالش مسئوالن براي نشان دادن دد

و پاك از جامعه كه به اعتقاد مسئوالن با پرداختن به بيماري ايدز مخدوش مي شود، از سوي ديگر، همچنان از طرح و پاك از جامعه كه به اعتقاد مسئوالن با پرداختن به بيماري ايدز مخدوش مي شود، از سوي ديگر، همچنان از طرح 
  ..مسايل مرتبط با ايدز و ويروس اچ آي وي و آموزش مستقيم راههاي انتقال آن به طور شفاف خودداري مي شودمسايل مرتبط با ايدز و ويروس اچ آي وي و آموزش مستقيم راههاي انتقال آن به طور شفاف خودداري مي شود
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 سال سن دارند و در همين راستا، آموزش و  سال سن دارند و در همين راستا، آموزش و ٣٠٣٠ به ايدز كمتر از  به ايدز كمتر از  درصد بيماران مبتال درصد بيماران مبتال٨٠٨٠قامات مي گويند بيش از قامات مي گويند بيش از مم
اطالعات الزم درباره بيماري ايدز را در كتابهاي درسي  اطالعات الزم درباره بيماري ايدز را در كتابهاي درسي پرورش با اينكه پيشتر هم اعالم كرده بود كه قصد دارد  پرورش با اينكه پيشتر هم اعالم كرده بود كه قصد دارد 

  ..دانش آموزان بگنجاند امسال نيز با تكرار آن از عملي شدن اين وعده در سال آينده تحصيلي خبر داده استدانش آموزان بگنجاند امسال نيز با تكرار آن از عملي شدن اين وعده در سال آينده تحصيلي خبر داده است
ه گفته آرش عاليي كارشناس آموزش ايدز در ايران، اين آموزش ها كه هم اكنون به طور آزمايشي و محدود در ه گفته آرش عاليي كارشناس آموزش ايدز در ايران، اين آموزش ها كه هم اكنون به طور آزمايشي و محدود در بب

يه خواهد شد و كمتر  مي شود، با تكيه بر شناخت و باالبردن سطح آگاهي در مورد بيماري ايدز ارا يه خواهد شد و كمتر چند مدرسه اجرا  چند مدرسه اجرا مي شود، با تكيه بر شناخت و باالبردن سطح آگاهي در مورد بيماري ايدز ارا
..به مسايل جنسي خواهد پرداختبه مسايل جنسي خواهد پرداخت     

ل گسترش ايدز در مدارس را انتقال از طريق والدين اعالم كرده اند و اين نشان مي ل گسترش ايدز در مدارس را انتقال از طريق والدين اعالم كرده اند و اين نشان مي قامات آموزش و پرورش دليقامات آموزش و پرورش دليمم
    ..دهد كه كنترل مناسبي بر زوج هاي مبتال به ايدز انجام نمي گيرددهد كه كنترل مناسبي بر زوج هاي مبتال به ايدز انجام نمي گيرد

  
  

  يدز از اعتياد تا دختران خيابانييدز از اعتياد تا دختران خيابانياا
  
گزارش ها و آمار موجود، ايدز در ايران بيشتر ميان معتادان تزريقي شايع است اما بب گزارش ها و آمار موجود، ايدز در ايران بيشتر ميان معتادان تزريقي شايع است اما نابر  كارشناسان هشدار مي دهند كارشناسان هشدار مي دهند نابر 

. . كه آمار انتقال ويروس اين بيماري از راه مقاربت جنسي از مادر آلوده به جنين به شدت رو به افزايش استكه آمار انتقال ويروس اين بيماري از راه مقاربت جنسي از مادر آلوده به جنين به شدت رو به افزايش است
علت غير قانوني بودن آن نن  همجنس بازي كه از ديگر عوامل گسترش ايدز استهمجنس بازي كه از ديگر عوامل گسترش ايدز است دارد اما به  ايران وجود  علت غير قانوني بودن آن يز در  دارد اما به  يز در ايران وجود 

ت يك ديگر از مشكالتي كه جامعه ايران با آن روبروست كودكان ت يك ديگر از مشكالتي كه جامعه ايران با آن روبروست كودكان او همچنين گفاو همچنين گف. . بصورت زير زميني فعال استبصورت زير زميني فعال است
  ..خياباني هستند كه مورد تجاوز قرار مي گيرند و خطر آلودگي ايدز را افزايش مي دهندخياباني هستند كه مورد تجاوز قرار مي گيرند و خطر آلودگي ايدز را افزايش مي دهند

كارشناسان با تكيه برعدم آگاهي عمومي درباره اين بيماري، معتقدند ، اين باور كه تنها كساني كه دچار ناهنجاري كارشناسان با تكيه برعدم آگاهي عمومي درباره اين بيماري، معتقدند ، اين باور كه تنها كساني كه دچار ناهنجاري   
رابطه با مسائل جنسي هستند، دچار اين بيماري مي شوند در ايران نهادينه شده است و ناخودآگاه رابطه با مسائل جنسي هستند، دچار اين بيماري مي شوند در ايران نهادينه شده است و ناخودآگاه هاي رفتاري در هاي رفتاري در 

باعث مي شود كساني كه دچار اين بيماري هستند، از عنوان كردن آن خودداري كنند و براي درمان بيماري خود باعث مي شود كساني كه دچار اين بيماري هستند، از عنوان كردن آن خودداري كنند و براي درمان بيماري خود 
  ..اقدام نكنند و همين يكي از داليل گسترش اين بيماري محسوب مي شوداقدام نكنند و همين يكي از داليل گسترش اين بيماري محسوب مي شود

سال سال . . حال آمار درستي از ايدز هنوز وجود ندارد و ارقام رسمي و غير رسمي تفاوت فاحشي با هم دارندحال آمار درستي از ايدز هنوز وجود ندارد و ارقام رسمي و غير رسمي تفاوت فاحشي با هم دارندر عين ر عين دد
هزار نفر اعالم كرد ٣٠٣٠گذشته يك مقام رسمي وزارت بهداشت، آمار غير رسمي مبتاليان به ايدز در ايران را حدود گذشته يك مقام رسمي وزارت بهداشت، آمار غير رسمي مبتاليان به ايدز در ايران را حدود  هزار نفر اعالم كرد    

يني گزارش كرد كه اين رقم امسال به حدود يني گزارش كرد كه اين رقم امسال به حدود اما خبرگزاري ايسنا به نقل از رييس بخش عفوني بيمارستان امام خماما خبرگزاري ايسنا به نقل از رييس بخش عفوني بيمارستان امام خم
  .. هزار نفر رسيده است هزار نفر رسيده است5050
 نفر به شمار مبتاليان به  نفر به شمار مبتاليان به ۴٠۴٠عالوه پيش از اين دست اندر كاران امور بهداشت و درمان ايران مي گفتند در هر سه ماه عالوه پيش از اين دست اندر كاران امور بهداشت و درمان ايران مي گفتند در هر سه ماه بب

ماه بوده است كه ماه بوده است كه  نفر براي هر سه  نفر براي هر سه 300300 تا  تا 200200اما طبق گفته دكتر محرز رقم عادي آن اما طبق گفته دكتر محرز رقم عادي آن . . اين بيماري اضافه مي شوداين بيماري اضافه مي شود
  .. برابر رسيده است برابر رسيده است1010اكنون با افزايشي ناگهاني به اكنون با افزايشي ناگهاني به 
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مه اي تهيه مم مه اي تهيه قامات وزارت بهداشت ايران مي گويند براي مقابله با گسترش بيماري ايدز و ساماندهي اوضاع، برنا قامات وزارت بهداشت ايران مي گويند براي مقابله با گسترش بيماري ايدز و ساماندهي اوضاع، برنا
اجراي آن  خواهد شد، اما تاكنون جزئيات روشني از اين طرح و چگونگي  اجراي آن كرده اند كه طي پنج سال اجرا  خواهد شد، اما تاكنون جزئيات روشني از اين طرح و چگونگي  اعالم نشده اعالم نشده كرده اند كه طي پنج سال اجرا 

  ..استاست
ه نظر مي رسد عدم اتفاق نظر، نا آگاهي و خودسانسوري حتي از سوي مسئوالن از يك سو و گسترش پديده هاي ه نظر مي رسد عدم اتفاق نظر، نا آگاهي و خودسانسوري حتي از سوي مسئوالن از يك سو و گسترش پديده هاي بب

اندركاران در اطالع  اندركاران در اطالع ناهنجار اجتماعي مثل افزايش كودكان و زنان خياباني از سوي ديگر به همراه كوتاهي دست  ناهنجار اجتماعي مثل افزايش كودكان و زنان خياباني از سوي ديگر به همراه كوتاهي دست 
 بيماري را هر روز سخت تر و تعداد مبتاليان به آن را در ايران هر روز  بيماري را هر روز سخت تر و تعداد مبتاليان به آن را در ايران هر روز رساني و ارائه آموزش هاي الزم، مقابله با اينرساني و ارائه آموزش هاي الزم، مقابله با اين

  ..افزايش مي دهدافزايش مي دهد
  

  يدز پسر ماندال را از پاي درآورديدز پسر ماندال را از پاي درآورداا
  
ماگاكاتو ماندال ماگاكاتو ماندال . . لسون ماندال رئيس جمهور سابق آفريقاي جنوبي پسر خود را در اثر بيماري ايدز از دست داده استلسون ماندال رئيس جمهور سابق آفريقاي جنوبي پسر خود را در اثر بيماري ايدز از دست داده استنن

..ر شرايطي بحراني به سر مي بردر شرايطي بحراني به سر مي برد سال داشت و از چندين هفته پيش د سال داشت و از چندين هفته پيش د5454 لسون ماندال به دنبال مرگ پسرش بار لسون ماندال به دنبال مرگ پسرش بار نن  
  ..ديگر خواستار تالش هاي مجدانه براي مبارزه با ايدز و تابوهاي پيرامون اين بيماري مهلك شدديگر خواستار تالش هاي مجدانه براي مبارزه با ايدز و تابوهاي پيرامون اين بيماري مهلك شد

در آن زمان در آن زمان . . سر كوچكتر آقاي ماندال نيز در هنگامي كه پدر در زندان بود در يك تصادف اتومبيل درگذشته بودسر كوچكتر آقاي ماندال نيز در هنگامي كه پدر در زندان بود در يك تصادف اتومبيل درگذشته بودپپ
قاي ماندال چندين برنامه خود را براي قاي ماندال چندين برنامه خود را براي آآ..م آپارتايد به او اجازه نداد تا در مراسم خاكسپاري پسرش حضور يابدم آپارتايد به او اجازه نداد تا در مراسم خاكسپاري پسرش حضور يابدرژيرژي

..حضور داشتن بر بالين پسرش ماگاكاتو لغو كرده بودحضور داشتن بر بالين پسرش ماگاكاتو لغو كرده بود     
ز 19991999لسون ماندال از زمان كناره گيري از قدرت در لسون ماندال از زمان كناره گيري از قدرت در نن ز  فعاليت گسترده اي را براي آگاهي بخشي در مورد ايدز آغا  فعاليت گسترده اي را براي آگاهي بخشي در مورد ايدز آغا

بگذاريد از ايدز آشكارا سخن بگوييم و آن را بگذاريد از ايدز آشكارا سخن بگوييم و آن را "": :  ساله در باره دليل مرگ پسرش گفت ساله در باره دليل مرگ پسرش گفت8686ماندالي ماندالي .  .   است استكردهكرده
""..اين بهترين راه براي عادي ساختن اين بيماري و عالج جستن براي آن استاين بهترين راه براي عادي ساختن اين بيماري و عالج جستن براي آن است. . نپوشانيمنپوشانيم     

  ..ايدز استايدز است/  /   ميليون بيمار اچ آي وي ميليون بيمار اچ آي وي55عاالن مبارزه با ايدز مي گويند آفريقاي جنوبي داراي بيش از عاالن مبارزه با ايدز مي گويند آفريقاي جنوبي داراي بيش از فف
  .. كنسرت بزرگي در كيپ تاون به دعوت آقاي ماندال براي مبارزه با ايدز برگزار شد  كنسرت بزرگي در كيپ تاون به دعوت آقاي ماندال براي مبارزه با ايدز برگزار شد 20032003ر سال ر سال دد
  ..ا از دست دادن ماگاكاتو، آقاي ماندال اكنون سه دختر داردا از دست دادن ماگاكاتو، آقاي ماندال اكنون سه دختر داردبب
  

  راكز ساماندهى معتادان تزريقى در نقاط آلوده تهران تاسيس ميشودراكز ساماندهى معتادان تزريقى در نقاط آلوده تهران تاسيس ميشودمم
  
ى تهران از تاسيس مراكز ساماندهى معتادان تزريقى درنقاط تجمع ى تهران از تاسيس مراكز ساماندهى معتادان تزريقى درنقاط تجمع  هنرى شهردار هنرى شهردار--شاور رئيس سازمان فرهنگىشاور رئيس سازمان فرهنگىمم

  ..افراد با هدف كاهش خسارات خبر دادافراد با هدف كاهش خسارات خبر داد
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اعتياد يكى از عمده ترين اعتياد يكى از عمده ترين : :  روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان تهران افزود روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان تهران افزود""باس تقى زاده باس تقى زاده عع""
عتادان كه سالمت جامعه را از حيث عتادان كه سالمت جامعه را از حيث در اين طرح گروهى از مدر اين طرح گروهى از م: : ى اظهارداشتى اظهارداشتوو..معضالت شهرى محسوب مىشودمعضالت شهرى محسوب مىشود

  ..شيوع هپاپيت و ايدز تهديد مي كنند، تحت پوشش قرار مي گيرندشيوع هپاپيت و ايدز تهديد مي كنند، تحت پوشش قرار مي گيرند
 نقطه آلوده و محل تجمع معتادان تزريقى شناسايى شده است و سعى مي  نقطه آلوده و محل تجمع معتادان تزريقى شناسايى شده است و سعى مي ١٠١٠تاكنون درسطح تهران تاكنون درسطح تهران : : ى تصريح كردى تصريح كردوو

  ..رف خوراكى تبديل كنيمرف خوراكى تبديل كنيمشود با ايجاد مركزى در اين اماكن ، اعتياد تزريقى افراد مذكور را به مصشود با ايجاد مركزى در اين اماكن ، اعتياد تزريقى افراد مذكور را به مص
قى زاده به همكارى ارگان هاى ديگرى چون بهزيستى، وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين طرح قى زاده به همكارى ارگان هاى ديگرى چون بهزيستى، وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين طرح تت

 به پايان رسيده و در  به پايان رسيده و در ١٣١٣ و و١۵١۵ ، ،١۶١۶ ، ،١٢١٢از نقاط شناسايى شده تاكنون جانمايى اماكن موجود در مناطق از نقاط شناسايى شده تاكنون جانمايى اماكن موجود در مناطق : : تصريح كردتصريح كرد
  ..حال تجهيز مى باشندحال تجهيز مى باشند

بسيارى از معتادان بسيارى از معتادان : :  هنرى شهردارى تهران در خصوص وظايف اين مراكز گفت  هنرى شهردارى تهران در خصوص وظايف اين مراكز گفت --زمان فرهنگى زمان فرهنگى شاور رئيس ساشاور رئيس سامم
هاى ويژه اى براى  هاى ويژه اى براى تزريقى سالهاى زيادى است كه در كنار خيابان و پارك ها زندگى مى كنند، در اولين مرحله تيم  تزريقى سالهاى زيادى است كه در كنار خيابان و پارك ها زندگى مى كنند، در اولين مرحله تيم 

مى كنند و سپس در مركز مورد نظافت ق مى كنند و سپس در مركز مورد نظافت قجمع آورى آنها از سطح نقاط آلوده اقدام  رارگرفته و پوشاك تميز و غذا به رارگرفته و پوشاك تميز و غذا به جمع آورى آنها از سطح نقاط آلوده اقدام 
  ..آنها داده مى شودآنها داده مى شود

پس از ساماندهى اوليه، اين افراد به تدريج ، زير نظر پزشك و گروه مشاور با كمك داروى پس از ساماندهى اوليه، اين افراد به تدريج ، زير نظر پزشك و گروه مشاور با كمك داروى : : قى زاده بيان داشتقى زاده بيان داشتتت
متادين از اعتياد تزريقى رها شده و از طريق مصرف خوراكى مواد مورد نيازشان تامين مى شود و همين طور به متادين از اعتياد تزريقى رها شده و از طريق مصرف خوراكى مواد مورد نيازشان تامين مى شود و همين طور به 

  ..از مصرف آنها در طول يك مدت زمانى كاسته مى شوداز مصرف آنها در طول يك مدت زمانى كاسته مى شودتدريج تدريج 
  

دهندزز دهندنان جوان ، حدود نيمى از افراد بالغ مبتال به ايدز جهان را تشكيل مى    نان جوان ، حدود نيمى از افراد بالغ مبتال به ايدز جهان را تشكيل مى 
    
راساس گزارشى كه اخيرا از سوى سازمان ملل درسراسر جهان انتشاريافته است ، هم اكنون تعداد افراد بالغى كه راساس گزارشى كه اخيرا از سوى سازمان ملل درسراسر جهان انتشاريافته است ، هم اكنون تعداد افراد بالغى كه بب

ايدز هستند به رقم در تمامى مناطق جهان حامل ويروس بدر تمامى مناطق جهان حامل ويروس ب ايدز هستند به رقم يمارى   ميليون نفر رسيده كه نيمى از آنان را زنان بين  ميليون نفر رسيده كه نيمى از آنان را زنان بين 4242يمارى 
.. سال تشكيل مى دهند سال تشكيل مى دهند۴٩۴٩ تا تا١۵١۵سنين سنين      

  ه گزارش مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران به نقل از گزارش مشترك سازمان جهانى بهداشت وه گزارش مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران به نقل از گزارش مشترك سازمان جهانى بهداشت وبب

UU NNAA IIDD SS  جنوب ) ) ذر ماهذر ماه آ آ١١١١اول دسامبر برابر با اول دسامبر برابر با ((ه به مناسبت روز جهانى ايدز ه به مناسبت روز جهانى ايدز كك انتشار يافته بود، در منطقه جنوب انتشار يافته بود، در منطقه 
HH  صحراى آفريقا كه بيشترين افراد آلوده بهصحراى آفريقا كه بيشترين افراد آلوده به IIVV  ميليون  ميليون ١٣١٣ درصد از زنان بالغ يعنى  درصد از زنان بالغ يعنى ۶٠۶٠ه سر مى برند،ه سر مى برند،بب  ر آنجار آنجادد 

شامل كودكان و شامل كودكان و ( ( تعداد افراد مبتال به ايدز تعداد افراد مبتال به ايدز : : در اين گزارش آمده استدر اين گزارش آمده است. .  هزار زن ناقل ويروس ايدز هستند هزار زن ناقل ويروس ايدز هستند٣٠٠٣٠٠وو
  ۶۶٠٠٠٠ ميليون و ميليون و٣۶٣۶ ، ،٢٠٠٢٢٠٠٢ ميليون نفر رسيده است كه اين رقم در سال  ميليون نفر رسيده است كه اين رقم در سال 4242ر جهان به رقم خطرناك ر جهان به رقم خطرناك دد) ) افراد بالغ افراد بالغ 

..زار نفر بودزار نفر بودهه           
انتقالاا انتقالين در حالى است كه تعداد زنانى كه خدمات جلوگيرى  HH  ين در حالى است كه تعداد زنانى كه خدمات جلوگيرى  IIVV  درصد  درصد ٧٠٧٠ز مادر به كودك به آنها ارائه شده تا ز مادر به كودك به آنها ارائه شده تا اا 

ا ٢٠٠١٢٠٠١ درصد بين سالهاى  درصد بين سالهاى ۵۶۵۶ دريافت مى كنند تا  دريافت مى كنند تا افزايش داشته و تعداد مردمى كه درمان ضد ريترو ويروسافزايش داشته و تعداد مردمى كه درمان ضد ريترو ويروس ا  ت  ت
.. افزايش يافته اند افزايش يافته اند٢٠٠٣٢٠٠٣     
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با وجود بهبود وضعيت، پوشش پيشگيرى و درمان هنوز در بسيارى از مناطق با وجود بهبود وضعيت، پوشش پيشگيرى و درمان هنوز در بسيارى از مناطق : : ر اين گزارش همچنين آمده استر اين گزارش همچنين آمده استدد
HH  كمتر از يك نفر از هر پنج نفر به خدمات پيشگيرىكمتر از يك نفر از هر پنج نفر به خدمات پيشگيرى. . نابرابر استنابرابر است IIVV  ى درآمد ى درآمد ر كشورهاى كم درآمد يا دارار كشورهاى كم درآمد يا دارادد

..متوسط دسترسى داردمتوسط دسترسى دارد     
، مديركل سازمان بهداشت جهانى مى گويد، درمان ايدز فقط ، مديركل سازمان بهداشت جهانى مى گويد، درمان ايدز فقط ""لى جونگ ووكلى جونگ ووك""ين گزارش افزوده است كه دكتر ين گزارش افزوده است كه دكتر اا

زمانى ممكن است كه تالش هاى پيشگيرى تقويت شود و با اتصال پيشگيرى به درمان مى توان گسترش ايدز را در زمانى ممكن است كه تالش هاى پيشگيرى تقويت شود و با اتصال پيشگيرى به درمان مى توان گسترش ايدز را در 
..جهان متوقف كردجهان متوقف كرد     

پيشگيرى و درمان موثر است و ابزار اجراى ما ما : : ى مى افزايد ى مى افزايد وو مى دانيم  پيشگيرى و درمان موثر است و ابزار اجراى هنوز واكسنى براى بيمارى ايدز نداريم ولى  مى دانيم  هنوز واكسنى براى بيمارى ايدز نداريم ولى 
آنها را داريم و رهبران دولت ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى همگى تحت تاثير ايدز هستند و همگى بايد براى آنها را داريم و رهبران دولت ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى همگى تحت تاثير ايدز هستند و همگى بايد براى 

..حفظ جان افراد بسيج شوندحفظ جان افراد بسيج شوند     
HH   مردان آسيب پذيرتر هستند، انتقال مردان آسيب پذيرتر هستند، انتقالراساس اين گزارش، از نظر فيزيكى زنان نسبت بهراساس اين گزارش، از نظر فيزيكى زنان نسبت بهبب IIVV  ز مرد به زن در ز مرد به زن در اا

    ..  زمان آميزش جنسى دو برابر بيشتر از زن به مرد استزمان آميزش جنسى دو برابر بيشتر از زن به مرد است
توسعهبب توسعهراى بسيارى از زنان در كشورهاى در حال  AA  راى بسيارى از زنان در كشورهاى در حال  BBCC  يشگيرييشگيريپپ ،  ، AAbbss tt iinneennccee  رهيزكارىرهيزكارىپپ ، ،BBeeiinngg  

FFaaiitt hhffuull    فادار بودن و كاهش شركاى جنسى، و استفاده ازفادار بودن و كاهش شركاى جنسى، و استفاده ازوو  CCoonnddoomm  نيستنيستافى افى كك  ..     
UU   مدير اجرايى مدير اجرايى""پيترپيوت پيترپيوت ""كتركتردد NN AA IIDDSS  ر اين زمينه ميگويد اگر بخواهيم روند گسترش بيمارى ايدز را ر اين زمينه ميگويد اگر بخواهيم روند گسترش بيمارى ايدز را دد

  .. مورد نياز هستند مورد نياز هستند""معكوس كنيم، خط مشى هايى كه نابرابرى جنسيتى را حل نمايد، فورامعكوس كنيم، خط مشى هايى كه نابرابرى جنسيتى را حل نمايد، فورا
ق تملك و ارث ، آموزش ق تملك و ارث ، آموزش اقدام قاطع براى جلوگيرى از خشونت عليه زنان و تضمين دسترسى به حاقدام قاطع براى جلوگيرى از خشونت عليه زنان و تضمين دسترسى به ح: : ى مي افزايدى مي افزايدوو

  ..  اساسى و فرصت هاى استخدام براى دختران و زنان بايد انجام شوداساسى و فرصت هاى استخدام براى دختران و زنان بايد انجام شود
  ..نترل ايدز مستلزم تقويت ارتباطات بين خانوادگي استنترل ايدز مستلزم تقويت ارتباطات بين خانوادگي استكك  ::ستاد دانشگاه جان هاپكينزستاد دانشگاه جان هاپكينزاا
خبرنگار بب خبرنگار ه گزارش  اندروود استاد دانشگاه جان هاپكي» » بهداشت و درمانبهداشت و درمان««ه گزارش  دانشجويان ايران، كارل  اندروود استاد دانشگاه جان هاپكيخبرگزاري  دانشجويان ايران، كارل  نز در نز در خبرگزاري 

نشستي با مديران و مسؤوالن وزارت بهداشت با بيان اين كه پيوندهاي خانوادگي در ايران قوي است، خاطرنشان نشستي با مديران و مسؤوالن وزارت بهداشت با بيان اين كه پيوندهاي خانوادگي در ايران قوي است، خاطرنشان 
همچنين براي كنترل ايدز بايد ارتباطات بين خانوادگي را تقويت كرد تا نوجوان احساس كند ميتواند به راحتي همچنين براي كنترل ايدز بايد ارتباطات بين خانوادگي را تقويت كرد تا نوجوان احساس كند ميتواند به راحتي : : كردكرد

  ..با معلمان و مربيان خود ارتباط برقرار كندبا معلمان و مربيان خود ارتباط برقرار كند
عتقاد دارد براي اين منظور صحبت با سازمانهاي همكار براي رسيدن به يك روش واحد و كارآمد براي اطالع عتقاد دارد براي اين منظور صحبت با سازمانهاي همكار براي رسيدن به يك روش واحد و كارآمد براي اطالع ي اي اوو

  ..رساني الزام استرساني الزام است
اطالع رساني تمركز صرف بر روي افراد جواب مناسبي نخواهد داد و در ارتباط با ايدز : : كتر اندروود ادامه دادكتر اندروود ادامه داددد اطالع رساني تمركز صرف بر روي افراد جواب مناسبي نخواهد داد و در ارتباط با ايدز براي  براي 

پيشگيري آموزش مهارتهاي زندگي به نوجوانان در آموزش مهارتهاي زندگي به نوجوانان در  پيشگيري ارتباطات و تصميم گيري براي زندگي نقش بسيار مهمي در امر  ارتباطات و تصميم گيري براي زندگي نقش بسيار مهمي در امر 
  ..دارددارد

ايد دو طرفه و فقط به : : ين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه متاسفانه اطالع رساني يك سويه است، گفتين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه متاسفانه اطالع رساني يك سويه است، گفتاا ايد دو طرفه و فقط به تبادل نظر ب تبادل نظر ب
ضروري به نظر مي ضروري به نظر مينكات منفي توجه نشود و سرمايه گذاري روي نكات مثبت در اطالع رساني    ..رسدرسدنكات منفي توجه نشود و سرمايه گذاري روي نكات مثبت در اطالع رساني 
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اطالع رساني به تنهايي سبب تغيير رفتار آني نميشود، يادآور شدوو اطالع رساني به تنهايي سبب تغيير رفتار آني نميشود، يادآور شدي با بيان اين كه  جز در يك مورد استثنا كه پس جز در يك مورد استثنا كه پس : : ي با بيان اين كه 
از اطالع رساني توسط يك جراح كه استعمال دخانيات سبب بروز سرطان ميشود يك سوم جمعيت از استعمال از اطالع رساني توسط يك جراح كه استعمال دخانيات سبب بروز سرطان ميشود يك سوم جمعيت از استعمال 

  ..سيگار دست كشيدند، موردي ديگر مشاهده نشدسيگار دست كشيدند، موردي ديگر مشاهده نشد
. . اگر مسؤوالن اطالع رساني را جدي گرفته و حمايت كنند تاثير اطالع رساني بيشتر خواهد بوداگر مسؤوالن اطالع رساني را جدي گرفته و حمايت كنند تاثير اطالع رساني بيشتر خواهد بود: :  گفت گفتكتر اندروودكتر اندرووددد

ا ااطالع رساني در سطح سازماني در ارتباط ب HH  اطالع رساني در سطح سازماني در ارتباط ب IIVV    يدز مقوله ديگريست كه در آن بايد از خدمات مشاورهاي و يدز مقوله ديگريست كه در آن بايد از خدمات مشاورهاي و اا
  ..آموزشي برخي سازمانها نظير آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كمك گرفتآموزشي برخي سازمانها نظير آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كمك گرفت

اطالع رساني داراي مسير پرپيچ و خمي است و بايد مهارت را در : : ي افزودي افزودوو اطالع رساني داراي مسير پرپيچ و خمي است و بايد مهارت را در با در نظر گرفتن اين فاكتور بحث  با در نظر گرفتن اين فاكتور بحث 
  ..جامعه، فرد و خانواده ايجاد تا مشكل را خود فرد برطرف كندجامعه، فرد و خانواده ايجاد تا مشكل را خود فرد برطرف كند

 سال گروه هدف سازمان يونيسف  سال گروه هدف سازمان يونيسف 2525افراد زير افراد زير : : ه گزارش ايسنا، جرج يونيتا از يونيسف در ادامه اين نشست گفته گزارش ايسنا، جرج يونيتا از يونيسف در ادامه اين نشست گفتبب
هستند و ايران در اين ارتباط معاهده ها و پيماننامه هاي زيادي را به امضا رسانيده كه از آن جمله پيماننامه حقوق هستند و ايران در اين ارتباط معاهده ها و پيماننامه هاي زيادي را به امضا رسانيده كه از آن جمله پيماننامه حقوق 

  ..كودكان استكودكان است
از برنامه هاي يونيسف پيشگيري از انتقال بيماري در جوانان، پيشگيري از انتقال بيماري از والدين به از برنامه هاي يونيسف پيشگيري از انتقال بيماري در جوانان، پيشگيري از انتقال بيماري از والدين به : : ي گفتي گفتوو

يتيماني كه به علتكودك، ارائه مراقبتهاي پايه و در مكودك، ارائه مراقبتهاي پايه و در م يتيماني كه به علترحله آخر مراقبت از  HH  رحله آخر مراقبت از  IIVV  خود را از دست داده اا خود را از دست داده يدز والدين  يدز والدين 
اند و در برنامه ريزي ها اين سازمان به چهار فاكتور دانش و آگاهي، مهارت، خدمات و سازمانهاي همكاري و به اند و در برنامه ريزي ها اين سازمان به چهار فاكتور دانش و آگاهي، مهارت، خدمات و سازمانهاي همكاري و به 

  ..محيطي كه افراد را توانمند كند، توجه شده استمحيطي كه افراد را توانمند كند، توجه شده است
افزوديي افزودونيتا در ادامه  ايراني، اتخاذ روشي جديد استراتژيهاي پيشاستراتژيهاي پيش: : ونيتا در ادامه  يران تحليل وضعيت موجود نوجوانان  ايراني، اتخاذ روشي جديد نهادي ما به ا يران تحليل وضعيت موجود نوجوانان  نهادي ما به ا

براساس حق دسترسي به اطالعات، ارائه خدمات دوستدار كودك در مدرسه، مركز بهداشت در شهرها و تهيه براساس حق دسترسي به اطالعات، ارائه خدمات دوستدار كودك در مدرسه، مركز بهداشت در شهرها و تهيه 
همكاري همكاري سياست كلي و ملي در ارتباط با جوانان، ايجاد مكانهاي دوستدار نوجوانان براي ايجاد آرامش، مشاركت و سياست كلي و ملي در ارتباط با جوانان، ايجاد مكانهاي دوستدار نوجوانان براي ايجاد آرامش، مشاركت و 

  ..بيشتر با رسانهها و بخش خصوصي كه ايران در اين بخش نياز به توجه بيشتر استبيشتر با رسانهها و بخش خصوصي كه ايران در اين بخش نياز به توجه بيشتر است
  

  موزش در باره ايدز در مدارس ايرانموزش در باره ايدز در مدارس ايرانآآ
  
خبر داده است كه  آموزش وو خبر داده است كه  آموزش زارت آموزش و پرورش ايران ضمن اعالم آمار تعداد دانش آموزان مبتال به ايدز  زارت آموزش و پرورش ايران ضمن اعالم آمار تعداد دانش آموزان مبتال به ايدز 

  ..نجام خواهد شدنجام خواهد شدپيشگيري از ايدز در مقاطع دبستان و راهنمايي اپيشگيري از ايدز در مقاطع دبستان و راهنمايي ا
 دانش آموز به ايدز مبتال هستند كه اين  دانش آموز به ايدز مبتال هستند كه اين 500500دير كل دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش گفت حدود دير كل دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش گفت حدود مم

در سال جاري برنامه ريزي در سال جاري برنامه ريزي . . ابتال بيشتر از طريق انتقال از مادر به جنين و پيش از آن اعتياد تزريقي پدران بوده استابتال بيشتر از طريق انتقال از مادر به جنين و پيش از آن اعتياد تزريقي پدران بوده است
در اين زمينه انجام مي شود و در سال آينده اين آموزش ها در قالب در اين زمينه انجام مي شود و در سال آينده اين آموزش ها در قالب فعاليتهاي گروهي و آموزشهاي متناسب فعاليتهاي گروهي و آموزشهاي متناسب 

تناسب رشد فكري و عاطفي دانش آموزان آغاز خواهد شد تناسب رشد فكري و عاطفي دانش آموزان آغاز خواهد شدمهارتهاي رفتاري به  مونه در . . مهارتهاي رفتاري به  مونه در در حال حاضر يك برنامه ن در حال حاضر يك برنامه ن
  ..سطح محدودي در چند مدرسه در حال انجام استسطح محدودي در چند مدرسه در حال انجام است
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با وجود با وجود "": : ال مي كند در باره محتويات اين طرح گفتال مي كند در باره محتويات اين طرح گفتكتر آرش عاليي كه از نزديك اين برنامه ريزي ها را دنبكتر آرش عاليي كه از نزديك اين برنامه ريزي ها را دنبدد
رفتار جنسي قابل مالحظه نيست اما با موارد بيماري ايدز روبرو هستيم كه از راه والدين آنكه در ابتدايي و راهنمايي رفتار جنسي قابل مالحظه نيست اما با موارد بيماري ايدز روبرو هستيم كه از راه والدين  آنكه در ابتدايي و راهنمايي 

بنابرين در بسته هاي آموزشي كه در دست تدوين است تكيه بر رفتار جنسي نخواهد بنابرين در بسته هاي آموزشي كه در دست تدوين است تكيه بر رفتار جنسي نخواهد . . به بچه ها منتقل شده استبه بچه ها منتقل شده است
  ""..ود اما باال بردن آگاهي از ايدز هدف قرار مي گيردود اما باال بردن آگاهي از ايدز هدف قرار مي گيردبب
  

 اذعان كرد كه در وضع فعلي در دبيرستانها گرايش به اين وجود دارد كه دانش آموز شناخت خود را در باره  اذعان كرد كه در وضع فعلي در دبيرستانها گرايش به اين وجود دارد كه دانش آموز شناخت خود را در باره ويوي
ايدز از طريق منابع خارج از مدرسه كسب كند اما گفت كه تالش مي شود كه شناخت مناسب و همچنين رفتارشناسي ايدز از طريق منابع خارج از مدرسه كسب كند اما گفت كه تالش مي شود كه شناخت مناسب و همچنين رفتارشناسي 

وي در عين حال تاكيد كرد كه شيوه برخورد وي در عين حال تاكيد كرد كه شيوه برخورد . . اسب از طريق اين آموزش ها در اختيار نوجوانان قرار گيرداسب از طريق اين آموزش ها در اختيار نوجوانان قرار گيردجنسي منجنسي من
  ..آموزش و پرورش با موضوع، در حال حاضر بسيار محافظه كارانه استآموزش و پرورش با موضوع، در حال حاضر بسيار محافظه كارانه است

  
ه ه ر ماه هاي اخير مقام هاي بهداشتي ايران سعي كرده اند از طريق اطالع رساني به مردم، ديد جامعه را نسبت بر ماه هاي اخير مقام هاي بهداشتي ايران سعي كرده اند از طريق اطالع رساني به مردم، ديد جامعه را نسبت بدد

سبت به شيوه هاي انتقال  اطالعي مردم ن اطالعي مردم نسبت به شيوه هاي انتقال مبتاليان به بيماري ايدز تغيير دهد و از شيوع بيشتر اين بيماري به علت بي  مبتاليان به بيماري ايدز تغيير دهد و از شيوع بيشتر اين بيماري به علت بي 
  ..آن بكاهند اما رسيدن به اين هدف تالشي گسترده تر و زماني طوالني تر طلب مي كندآن بكاهند اما رسيدن به اين هدف تالشي گسترده تر و زماني طوالني تر طلب مي كند

ر اختتاميه اولين همايش مربيان ر اختتاميه اولين همايش مربيان ه گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر رياض غيرتمند ده گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر رياض غيرتمند دبب
در سال جاري، مدارس شبانه روزي پسرانه نيز ــ در هر در سال جاري، مدارس شبانه روزي پسرانه نيز ــ در هر : : بهداشت و دانشĤموزان حاميان سالمت به خبرنگاران گفتبهداشت و دانشĤموزان حاميان سالمت به خبرنگاران گفت

ـ از آموزشهاي سالمت نوجواني برخوردار ميشوند66استان استان  ـ از آموزشهاي سالمت نوجواني برخوردار ميشوند مدرسه پسرانه شبانه روزيـ    .. مدرسه پسرانه شبانه روزيـ 
لي آينده، به جهت اجراي مدلهاي موفق تغذيه با شير، لي آينده، به جهت اجراي مدلهاي موفق تغذيه با شير، ه گفته وي، ساختارهاي بهداشتي مدارس در سال تحصيه گفته وي، ساختارهاي بهداشتي مدارس در سال تحصيبب

در سال جاري نهادينه شده و توسعه در سال جاري نهادينه شده و توسعه ... ... مهارتهاي زندگي، پيشگيري از ايدز، بهسازي محيط و بوفه هاي مدارس و مهارتهاي زندگي، پيشگيري از ايدز، بهسازي محيط و بوفه هاي مدارس و 
  ..بيشتري خواهد يافتبيشتري خواهد يافت

ري از ري از آموزش پيشگيآموزش پيشگي««نقايص و اجراي طرح نقايص و اجراي طرح : : ديركل دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش اعالم كردديركل دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش اعالم كردمم
صورت يكپارچه در سراسر كشور اجرا ميشود8383ــ8484استخراج شده و در سال تحصيلي استخراج شده و در سال تحصيلي » » ايدزايدز صورت يكپارچه در سراسر كشور اجرا ميشود طرح فوق به    .. طرح فوق به 

برنامه حفاظت از محيط زيست و آموزه هاي مهارتهاي زيست محيطي نيز امسال با قدرت بيشتري برنامه حفاظت از محيط زيست و آموزه هاي مهارتهاي زيست محيطي نيز امسال با قدرت بيشتري : : يرتمند گفتيرتمند گفتغغ
  ..اجرا خواهد شداجرا خواهد شد

دانش آموز بمي در اولين همايش مربيان بهداشت و دانش دانش آموز بمي در اولين همايش مربيان بهداشت و دانش   3030 مربي و  مربي و 300300 دانش آموز،  دانش آموز، 350350ي با اشاره به شركت ي با اشاره به شركت وو
تحريك و ترويج فعاليت بدني دختران با در اختيار قرار دادن وسايل ورزشي تحريك و ترويج فعاليت بدني دختران با در اختيار قرار دادن وسايل ورزشي : : آموزان حاميان سالمت تصريح كردآموزان حاميان سالمت تصريح كرد

از جمله برنامه هاي ارائه شده در سال گذشته بود كه اميدواريم در سال از جمله برنامه هاي ارائه شده در سال گذشته بود كه اميدواريم در سال ... ... نظير طناب بازي، دوچرخه، اسكيت و نظير طناب بازي، دوچرخه، اسكيت و 
  ..ي جديد امكانات ورزشي بيشتري در اختيار مدارس دخترانه قرار گيردي جديد امكانات ورزشي بيشتري در اختيار مدارس دخترانه قرار گيردتحصيلتحصيل

ديركل دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش خدمات تغذيهاي را از ديگر برنامه هاي اجرايي در سال ديركل دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش خدمات تغذيهاي را از ديگر برنامه هاي اجرايي در سال مم
رفع كمخوني و فقر آهن دختران بخصوص در مقطع : : گذشته خواند و خاطرنشان كردگذشته خواند و خاطرنشان كرد رفع كمخوني و فقر آهن دختران بخصوص در مقطع ارائه قرصهاي آهن جهت  ارائه قرصهاي آهن جهت 

ايي از ديگر برنامه هاي اجرايي بوده است؛ چراكه كمخوني دختران بر روي توانمنديهاي ذهني آنها اثر گذاشته ايي از ديگر برنامه هاي اجرايي بوده است؛ چراكه كمخوني دختران بر روي توانمنديهاي ذهني آنها اثر گذاشته راهنمراهنم
  ..و حتي سبب افت تحصيلي ميشودو حتي سبب افت تحصيلي ميشود
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را از جمله را از جمله ... ... ه گزارش ايسنا وي ارائه خدمات و معاينات پزشكي، آموزش مهارتهاي زندگي، دوران بلوغ و ه گزارش ايسنا وي ارائه خدمات و معاينات پزشكي، آموزش مهارتهاي زندگي، دوران بلوغ و بب
بر اين اساس دختران با مهارتهاي انزجاري، قاطعيت، بر اين اساس دختران با مهارتهاي انزجاري، قاطعيت، : :  گذشته بيان و اظهار كرد گذشته بيان و اظهار كردآموزشهاي سالمت ارائه شده در سالآموزشهاي سالمت ارائه شده در سال

انديشيدن، برقراري ارتباط، همدلي و تصميم سازي، توانمندي جهت برخورد با فشار همساالن، دوري از رفتارهاي انديشيدن، برقراري ارتباط، همدلي و تصميم سازي، توانمندي جهت برخورد با فشار همساالن، دوري از رفتارهاي 
  ..گفتن به خواستههاي نامعقول و غيرمنطقي همساالن خود آشنا شدندگفتن به خواستههاي نامعقول و غيرمنطقي همساالن خود آشنا شدند» » نهنه««پرخطر و پرخطر و 

 درصد والدين نيز در جريان آموزشها و تغييرات جسمي، رواني و اجتماعي دوران  درصد والدين نيز در جريان آموزشها و تغييرات جسمي، رواني و اجتماعي دوران 4040 اشاره به اين كه  اشاره به اين كه يرتمند بايرتمند باغغ
پوشش : : بلوغ دختران قرار گرفتند، گفتبلوغ دختران قرار گرفتند، گفت پوشش تالش ميشود تا در سال جاري با برنامه ريزيهاي صورت گرفته درصد  تالش ميشود تا در سال جاري با برنامه ريزيهاي صورت گرفته درصد 

عليرغم استقبال مناسب معلمان، مديران و معاو عليرغم استقبال مناسب معلمان، مديران و معاووالدين نيز افزايش يابد؛ اما  نان از اين طرح، انجام آن براي معلمين نان از اين طرح، انجام آن براي معلمين والدين نيز افزايش يابد؛ اما 
  ..سراسر كشور خارج از توان و اختيار استسراسر كشور خارج از توان و اختيار است

 ساله خدمت مربيان  ساله خدمت مربيان 3030 را به جهت سپري شدن دوره  را به جهت سپري شدن دوره 8383ــ8484ي همچنين در برنامه اختتاميه همايش، سال تحصيلي ي همچنين در برنامه اختتاميه همايش، سال تحصيلي وو
ت جديد براي ت جديد براي بر اين اساس مربيان بهداشبر اين اساس مربيان بهداش: : بهداشت و بازنشسته شدن عدهاي از آنها سال ويژهاي خواند و گفتبهداشت و بازنشسته شدن عدهاي از آنها سال ويژهاي خواند و گفت

  .. ساله ديگر جهت تحقق بخشيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه به كار گرفته ميشوند ساله ديگر جهت تحقق بخشيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه به كار گرفته ميشوند3030آغاز دوره آغاز دوره 
  

   هزار نفر در ايران مبتال به ايدز هستند هزار نفر در ايران مبتال به ايدز هستند100100ا ا تت7070
  
  100100 تا  تا 7070ك مقام مسئول در در وزارت بهداشت ايران اعالم كرده است كه شمار مبتاليان به ايدز در ايران بين ك مقام مسئول در در وزارت بهداشت ايران اعالم كرده است كه شمار مبتاليان به ايدز در ايران بين يي

 اوت، در نشستي تحت  اوت، در نشستي تحت 22حمد گويا، مديركل مبارزه با بيماريهاي وزارت بهداشت، روز پنجشنبه حمد گويا، مديركل مبارزه با بيماريهاي وزارت بهداشت، روز پنجشنبه مم..نفر استنفر استهزار هزار 
آمار ثبت شده در مراجع بهداشتي آمار ثبت شده در مراجع بهداشتي "": :  كه در اردبيل برگزار مي شد گفت كه در اردبيل برگزار مي شد گفت""همايش پيشگيري از ايدز و هپاتيتهمايش پيشگيري از ايدز و هپاتيت""عنوان عنوان 

  ""..ن استن استدر مورد تعداد افراد مبتال به ايدز در بسيار كمتر ار آمار واقعي آدر مورد تعداد افراد مبتال به ايدز در بسيار كمتر ار آمار واقعي آ
ه گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، آقاي گويا افزوده كه الگوي انتقال اين بيماري در ايران از سرعت نسبتا ه گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، آقاي گويا افزوده كه الگوي انتقال اين بيماري در ايران از سرعت نسبتا بب

بااليي برخوردار است و اين انتقال معموال از طريق افراد معتاد كه از سرنگ و سوزن مشترك استفاده مي كنند بااليي برخوردار است و اين انتقال معموال از طريق افراد معتاد كه از سرنگ و سوزن مشترك استفاده مي كنند 
مقابله با گسترش بيماري ايدز و ساماندهي اوضاع، برنامه را را مقابله با گسترش بيماري ايدز و ساماندهي اوضاع، برنامه را را به گفته آقاي گويا دولت ايران براي به گفته آقاي گويا دولت ايران براي . . صورت مي گيردصورت مي گيرد

وي افزود كه وزارت بهداشت به تنهايي قادر به مبارزه با اين بيماري وي افزود كه وزارت بهداشت به تنهايي قادر به مبارزه با اين بيماري . . تهيه كرده كه طي پنج سال اجرا خواهد شدتهيه كرده كه طي پنج سال اجرا خواهد شد
  ..نيست و ساير دستگاه هاي دولتي و مردم را نيز به ياري طلبيدنيست و ساير دستگاه هاي دولتي و مردم را نيز به ياري طلبيد

  

  فاوت شديد در آمارهافاوت شديد در آمارهاتت
  
ا يماري ايدز ديماري ايدز دبب ترس متهم شدن به فساد اخالقي ي ا ر ايران تا حد زيادي ناشناخته است و مبتاليان به ويروس ايدز از  ترس متهم شدن به فساد اخالقي ي ر ايران تا حد زيادي ناشناخته است و مبتاليان به ويروس ايدز از 

دارند خود را مخفي نگه مي  دارندترد شدن از جامعه معموال بيماري  خود را مخفي نگه مي  وزارت بهداشت اخيرا از اينكه بيماران مبتال به ايدز وزارت بهداشت اخيرا از اينكه بيماران مبتال به ايدز .  .  ترد شدن از جامعه معموال بيماري 
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اين اقدام اين اقدام : : مخفي مي كنند ابراز تاسف كرد و افزودهمخفي مي كنند ابراز تاسف كرد و افزودهدر ايران به دليل ترس از طرد شدن از جامعه، بيمارى خود را در ايران به دليل ترس از طرد شدن از جامعه، بيمارى خود را 
  ..موجب گسترش بيشتر اين بيمارى در سطح جامعه خواهد شدموجب گسترش بيشتر اين بيمارى در سطح جامعه خواهد شد

ر ماه هاي اخير مقام هاي بهداشتي ايران سعي كرده اند از طريق اطالع رساني به مردم، ديد جامعه را نسبت به ر ماه هاي اخير مقام هاي بهداشتي ايران سعي كرده اند از طريق اطالع رساني به مردم، ديد جامعه را نسبت به دد
سبت به شيوه هاي انتقال مبتاليان به بيماري ايدز تغيير دهد و از شيوع بيشتر اين بمبتاليان به بيماري ايدز تغيير دهد و از شيوع بيشتر اين ب اطالعي مردم ن اطالعي مردم نسبت به شيوه هاي انتقال يماري به علت بي  يماري به علت بي 

  ..آن بكاهند اما رسيدن به اين هدف تالشي گسترده تر و زماني طوالني تر طلب مي كندآن بكاهند اما رسيدن به اين هدف تالشي گسترده تر و زماني طوالني تر طلب مي كند
  

  وانان ايراني در برابر ايدز آسيب پذيرندوانان ايراني در برابر ايدز آسيب پذيرندجج
  

 تعداد موارد  تعداد موارد ٨٣٨٣ر ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش داده است كه تا اول فروردين ماه سال ر ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش داده است كه تا اول فروردين ماه سال دد
مورد رسيده ٧٤٦٧٤٦ هزار و  هزار و ٦٦ مورد، به  مورد، به ٣٣٧٣٣٧ هزار و  هزار و ٦٦ ايدز در اين كشور، از  ايدز در اين كشور، از وو  ((HHIIVV))  آلودگي به ويروس اچ آي ويآلودگي به ويروس اچ آي وي مورد رسيده    

..استاست     
ر همين حال، تازه ترين آمار در اين زمينه، نشان مي دهد كه بيش از نيمي از مردم تهران از آگاهي الزم در مورد ر همين حال، تازه ترين آمار در اين زمينه، نشان مي دهد كه بيش از نيمي از مردم تهران از آگاهي الزم در مورد دد

مي تواند از گسترش ايدز  در در7979اما اما . . خطر ايدز برخوردارندخطر ايدز برخوردارند مي تواند از گسترش ايدز صد از همين عده معتقدند كه پايبندي به اخالق و مذهب  صد از همين عده معتقدند كه پايبندي به اخالق و مذهب 
..در ايران جلوگيري كنددر ايران جلوگيري كند     

 زن  زن ١٩١٩ مرد و  مرد و ١٩٥١٩٥  وو  HHIIVV   زن آلوده به زن آلوده به٣٢٧٣٢٧ مرد و  مرد و ٤١٩٤١٩ هزار و هزار و٦٦ر گزارش وزارت بهداشت ايران آمده است كه ر گزارش وزارت بهداشت ايران آمده است كه دد
 آلودگي به ايدز و اچ آي وي مربوط به  آلودگي به ايدز و اچ آي وي مربوط به  مورد فوت ناشي از مورد فوت ناشي از٧٢٨٧٢٨بر همين اساس، بر همين اساس، . . در ايران مبتال به ايدز هستنددر ايران مبتال به ايدز هستند

HH  موارد آلوده بهموارد آلوده به) )  نفر نفر١٠١٠(( درصد  درصد ٠٠//٢٢بنا بر اين گزارش بنا بر اين گزارش . .  مورد فوت مربوط به زنان است مورد فوت مربوط به زنان است٣٠٣٠مردان و مردان و  IIVV  ايدز به  ايدز به وو 
  ٢٤٢٤ تا  تا ١٥١٥به سنين به سنين ) )  نفر  نفر ٥٧٧٥٧٧(( درصد  درصد ١٣١٣//٥٥ سال،  سال، ١٤١٤ تا  تا ٥٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٦٠٦٠(( درصد  درصد ١١//٤٤ سال،  سال، ٠٠ــ٤٤مردان در سنين مردان در سنين 

  ٠٠//٣٣ سال و باالخره  سال و باالخره ٦٤٦٤ تا  تا ٥٥٥٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٦٣٦٣(( درصد درصد١١//٥٥ سال و  سال و ٥٤٥٤ تا  تا ٤٥٤٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٤٣٥٤٣٥(( درصد  درصد ١٠١٠//٢٢سال و سال و 
(( نفر نفر١٢١٢((درصد درصد    از موارد آلوده بهاز موارد آلوده به) )  نفر نفر١٢١٢(( درصد  درصد ٤٤//٦٦اين در حالي است كه اين در حالي است كه . .  سال مربوط مي شود سال مربوط مي شود٦٥٦٥ه سن باالي ه سن باالي بب  

HH IIVV  ا ١٥١٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٥٢٥٢(( درصد  درصد ٢٠٢٠   سال، سال،١٤١٤ تا  تا ٥٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٩٩(( درصد  درصد ٣٣//٥٥ سال،  سال، ٠ـ٠ـ٤٤ ايدز به زنان سنين  ايدز به زنان سنين وو ا  ت  ت
 درصد  درصد ٥٥ سال،  سال، ٤٤٤٤ تا  تا ٣٥٣٥به سنين به سنين ) ) فرفرنن  ٧٥٧٥( (  درصد  درصد ٢٨٢٨//٨٨ سال،  سال، ٣٤٣٤ تا  تا ٢٥٢٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٨٩٨٩( (  درصد  درصد ٣٤٣٤//٢٢ سال،  سال، ٢٤٢٤

  ٦٥٦٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٤٤(( درصد  درصد ١١//٥٥ سال و  سال و ٦٤٦٤ تا  تا ٥٥٥٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر٦٦(( درصد  درصد ٢٢//٣٣ سال،  سال، ٥٤٥٤ تا  تا ٤٥٤٥به سنين به سنين ) )  نفر نفر١٣١٣((
اين گزارش، اعتياد تزريقي، ارتباط آميزشي، وراثت و انتقال خون به ترتيب از رايجترين اين گزارش، اعتياد تزريقي، ارتباط آميزشي، وراثت و انتقال خون به ترتيب از رايجترين در در . . سال به باال مربوط استسال به باال مربوط است

 سال آسيب پذيرترين  سال آسيب پذيرترين ٣٤٣٤ تا  تا ٢٥٢٥اين گزارش حاكي است كه گروه سني اين گزارش حاكي است كه گروه سني . . راههاي انتقال ويروس شناخته شده اندراههاي انتقال ويروس شناخته شده اند
  ..گروه سني از نظر ابتال به ايدز و ويروس اچ آي وي استگروه سني از نظر ابتال به ايدز و ويروس اچ آي وي است

  ..اري كردن آزمايش ايدز و اچ آي وي قبل از ازدواج حكايت دارنداري كردن آزمايش ايدز و اچ آي وي قبل از ازدواج حكايت دارنديگر گزارشها از كوشش براي اجبيگر گزارشها از كوشش براي اجبدد
  1616ر همين حال، گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه قراري كه قبال براي ارائه داروهاي ارزان قيمت ايدز در ر همين حال، گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه قراري كه قبال براي ارائه داروهاي ارزان قيمت ايدز در دد

ه بنياد ه بنياد به موجب موافقتنامه اي كبه موجب موافقتنامه اي ك. .  كشور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد كشور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد122122كشور گذاشته شده بود، از اين پس در كشور گذاشته شده بود، از اين پس در 
ن است، پنج شركت عمده داروسازي در جهان، ن است، پنج شركت عمده داروسازي در جهان، آآ  پرزيدنت كلينتون، رئيس جمهور سابق آمريكا مسئول اجرايپرزيدنت كلينتون، رئيس جمهور سابق آمريكا مسئول اجراي
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داروهاي مورد نياز بيماران مبتال به ايدز و اچ آي وي در اين كشور ها به قيمت ارزان در اختيار نيازمندان قرار خواهد داروهاي مورد نياز بيماران مبتال به ايدز و اچ آي وي در اين كشور ها به قيمت ارزان در اختيار نيازمندان قرار خواهد 
..گرفتگرفت     

 سعي كرده اند از طريق اطالع رساني به مردم، ديد جامعه را نسبت به  سعي كرده اند از طريق اطالع رساني به مردم، ديد جامعه را نسبت به ر ماه هاي اخير مقام هاي بهداشتي ايرانر ماه هاي اخير مقام هاي بهداشتي ايراندد
سبت به شيوه هاي انتقال  اطالعي مردم ن اطالعي مردم نسبت به شيوه هاي انتقال مبتاليان به بيماري ايدز تغيير دهد و از شيوع بيشتر اين بيماري به علت بي  مبتاليان به بيماري ايدز تغيير دهد و از شيوع بيشتر اين بيماري به علت بي 

  ..آن بكاهند اما رسيدن به اين هدف تالشي گسترده تر و زماني طوالني تر طلب مي كندآن بكاهند اما رسيدن به اين هدف تالشي گسترده تر و زماني طوالني تر طلب مي كند
  

   جديد ضد ويروس ايدز آزمايش مي شود جديد ضد ويروس ايدز آزمايش مي شوداروهاياروهايدد
      
ريتانيايي يك نوع جديد از داروي ضد ايدز را تهيه كرده اند كه به باور آنها مي تواند مانع از سرايت دد ريتانيايي يك نوع جديد از داروي ضد ايدز را تهيه كرده اند كه به باور آنها مي تواند مانع از سرايت انشمندان ب انشمندان ب

..به ميليون ها نفر در سراسر جهان شودبه ميليون ها نفر در سراسر جهان شود) ) عامل انتقال ايدزعامل انتقال ايدز((ويروس اچ آي وي ويروس اچ آي وي      
يت آميز بوده است و برنامه ريزي ها براي آزمايش اين گروه از يت آميز بوده است و برنامه ريزي ها براي آزمايش اين گروه از تايج به دست آمده در شرايط آزمايشگاهي موفقتايج به دست آمده در شرايط آزمايشگاهي موفقنن

در دست در دست ) ) از جمله آفريقاي جنوبي، زامبيا، تانزانيا، اوگانداو كامروناز جمله آفريقاي جنوبي، زامبيا، تانزانيا، اوگانداو كامرون((داروها بر روي انسان در پنج كشور آفريقايي داروها بر روي انسان در پنج كشور آفريقايي 
صورت ژل يا كرم هستند و زنان مي توانند شخصا قاا..تهيه استتهيه است صورت ژل يا كرم هستند و زنان مي توانند شخصا قين داروها، موسوم به ميكروبيسيدها، به  بل از آميزش بل از آميزش ين داروها، موسوم به ميكروبيسيدها، به 

  ..جنسي از آن استفاده كنندجنسي از آن استفاده كنند
س از ظهور ايدز، كاندوم به عنوان محافظ اصلي در برابر انتقال ايدز در آميزش جنسي مطرح شده است، اما در س از ظهور ايدز، كاندوم به عنوان محافظ اصلي در برابر انتقال ايدز در آميزش جنسي مطرح شده است، اما در پپ

فته مي شود كه فته مي شود كه گگ..بسياري از موارد زنان قادر نيستند شركاي جنسي خود را وادار به استفاده از آن كنندبسياري از موارد زنان قادر نيستند شركاي جنسي خود را وادار به استفاده از آن كنند
شتن ويروس اچ آي وي و هم از طريق جلوگيري از آلوده شدن سلولها، از فرد در شتن ويروس اچ آي وي و هم از طريق جلوگيري از آلوده شدن سلولها، از فرد در ميكروبيسيدها هم از طريق كميكروبيسيدها هم از طريق ك

  ..مقابل انتقال ويروس محافظت مي كنندمقابل انتقال ويروس محافظت مي كنند
توانند در عرض سه سال از مرگ كك ارشناسان ايدز مي گويند اين داروها حتي اگر به طور كامل هم موثر نباشند، مي توانند در عرض سه سال از مرگ ارشناسان ايدز مي گويند اين داروها حتي اگر به طور كامل هم موثر نباشند، مي 

  ..جلوگيري كنندجلوگيري كننددو ميليون و پانصد هزار نفر در اثر ابتال به ايدز دو ميليون و پانصد هزار نفر در اثر ابتال به ايدز 
 مارس برگزار مي شود،  مارس برگزار مي شود، 3131 تا  تا 2828زئيات در مورد پيشرفت هاي حاصله در اين زمينه، در كنفرانسي در لندن، كه از زئيات در مورد پيشرفت هاي حاصله در اين زمينه، در كنفرانسي در لندن، كه از جج

  ..يلري بن، وزير توسعه خارجي بريتانيا، اين تحقيقات را بالقوه چشمگير توصيف كرده استيلري بن، وزير توسعه خارجي بريتانيا، اين تحقيقات را بالقوه چشمگير توصيف كرده استهه..مطرح خواهد شدمطرح خواهد شد
خواهد داد تا براي محافظت از خود در برابر ايدز فقط متكي به خواهد داد تا براي محافظت از خود در برابر ايدز فقط متكي به و گفت اين داروهاي تازه به زنان اين قدرت را و گفت اين داروهاي تازه به زنان اين قدرت را اا

    ..مردان و استفاده از كاندوم توسط آنها نباشندمردان و استفاده از كاندوم توسط آنها نباشند
  

  نقش قضات و روحانيون در كنترل ايدزنقش قضات و روحانيون در كنترل ايدز
  
مايش يكروزه نقش قضات و روحانيون در كنترل ايدز، با حضور جمعي ازمسؤوالن وزارت بهداشت، قضات، روساي مايش يكروزه نقش قضات و روحانيون در كنترل ايدز، با حضور جمعي ازمسؤوالن وزارت بهداشت، قضات، روساي هه

  ..المي و روحانيون سراسر كشور در كرمانشاه برگزار شدالمي و روحانيون سراسر كشور در كرمانشاه برگزار شدسازمانهاي تبليغات اسسازمانهاي تبليغات اس
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خبرگزاري دانشجويان ايران، منطقه كرمانشاه، در اين همايش سيد مويد خبرگزاري دانشجويان ايران، منطقه كرمانشاه، در اين همايش سيد مويد » » بهداشت و درمانبهداشت و درمان««ه گزارش خبرنگار ه گزارش خبرنگار بب
ر ر دد  HHIIVV   هزار بيمار آلوده به هزار بيمار آلوده به4040علويان معاون سالمت وزارت بهداشت با اعالم اينكه تخمين زده ميشود حدود علويان معاون سالمت وزارت بهداشت با اعالم اينكه تخمين زده ميشود حدود 

پنج تا شش : : د تزريقي كشور وجود داشته باشد، گفتد تزريقي كشور وجود داشته باشد، گفتجمعيت معتاجمعيت معتا هاي ما براي مبارزه با اين بيماري تنها  پنج تا شش برنامه  هاي ما براي مبارزه با اين بيماري تنها  برنامه 
  .. درصد برسد درصد برسد5050درصد معتادان را تحت پوشش قرار ميدهد كه كافي نيست و براي اثربخشي بايد به حدود درصد معتادان را تحت پوشش قرار ميدهد كه كافي نيست و براي اثربخشي بايد به حدود 

ر رشد ساالنه اعتياد در كشور ر رشد ساالنه اعتياد در كشور درحال حاضدرحال حاض: : لويان با بيان اينكه رشد اعتياد دركشور بيش ازرشد جمعيت است، گفتلويان با بيان اينكه رشد اعتياد دركشور بيش ازرشد جمعيت است، گفتعع
  ..هشت درصد و رشد جمعيت سه درصد است كه براي كاهش آن بايد اقدام موثري انجام دادهشت درصد و رشد جمعيت سه درصد است كه براي كاهش آن بايد اقدام موثري انجام داد

: : اشند، گفتاشند، گفتبب  HHIIVV   هزار نفر در كشور آلوده به هزار نفر در كشور آلوده به7070 تا  تا 6060عاون وزير بهداشت با بيان اين كه تخمين زده ميشود عاون وزير بهداشت با بيان اين كه تخمين زده ميشود مم
است كه بايد بتوانيم اين رقم را به كمتر از يك دهم است كه بايد بتوانيم اين رقم را به كمتر از يك دهم ر جمعيت عمومي كشور كمتر از يك درصد ر جمعيت عمومي كشور كمتر از يك درصد دد  HHIIVV  ميزان شيوعميزان شيوع

م مدرصد برساني   ..درصد برساني
وزارت بهداشت به تنهايي وزارت بهداشت به تنهايي : : لويان با اشاره به نقش روحانيون در آموزشها به منظور كنترل اين بيماري عنوان كردلويان با اشاره به نقش روحانيون در آموزشها به منظور كنترل اين بيماري عنوان كردعع

تامين كند و در اين راه به همكاري همه بخشها نياز دارد، لذا روحانيون تامين كند و در اين راه به همكاري همه بخشها نياز دارد، لذا روحانيوننميتواند سالمت جامعه را   ميتوانند در كنترل  ميتوانند در كنترل نميتواند سالمت جامعه را 
  ..اين بيماري نقش مهمي دا شته باشنداين بيماري نقش مهمي دا شته باشند

  
بايد شرايطي را ايجاد كنيم تا افراد آلوده و پرخطر با احساس امنيت به مراكز مشاوره بيماريهاي بايد شرايطي را ايجاد كنيم تا افراد آلوده و پرخطر با احساس امنيت به مراكز مشاوره بيماريهاي : : ي عنوان كردي عنوان كردوو

ان و ان و ر ادامه اين همايش پزشكر ادامه اين همايش پزشكدد..رفتاري مراجعه كنند، زيرا در غير اين صورت خطر بزرگي جامعه ما را تهديد ميكندرفتاري مراجعه كنند، زيرا در غير اين صورت خطر بزرگي جامعه ما را تهديد ميكند
: : ييس دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه گفتييس دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه گفترر..روحانيون به بررسي راهكارهاي كنترل اين بيماري پرداختندروحانيون به بررسي راهكارهاي كنترل اين بيماري پرداختند

  ..تخريب ايدز در دنيا بيش از تخريب بمب هاي اتمي استتخريب ايدز در دنيا بيش از تخريب بمب هاي اتمي است
ا بب ا ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر بابك ايزدي در همايش نقش قضات و روحانيون در كنترل ايدز ب ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر بابك ايزدي در همايش نقش قضات و روحانيون در كنترل ايدز ب

HH   ميليون نفر از جمعيت جهان آلوده به ميليون نفر از جمعيت جهان آلوده به2424 ميالدي  ميالدي 20042004اين كه تا سال اين كه تا سال اعالم اعالم  IIVV  ميليون  ميليون 2626تا كنون تا كنون : : ستند، گفتستند، گفتهه 
نفردر جهان به علت ابتال به اين بيماري جان خود را از دست دادهاند و پيشبيني ميشود تا چهار پنج سال آينده حدود نفردر جهان به علت ابتال به اين بيماري جان خود را از دست دادهاند و پيشبيني ميشود تا چهار پنج سال آينده حدود 

  .. ميليون نفر ديگر به اين آمار اضافه شود ميليون نفر ديگر به اين آمار اضافه شود4545
صعودي اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه گفتيزدي با ايزدي با ااا صعودي اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه گفتشاره به سير  اين در حاليست كه ابتال به اين اين در حاليست كه ابتال به اين : : شاره به سير 

  ..بيماري در آمريكا و اروپا يا مسير ثابت و يا سير نزولي در پيش گرفته استبيماري در آمريكا و اروپا يا مسير ثابت و يا سير نزولي در پيش گرفته است
HH   هزار بيمار شناسايي شده آلوده به هزار بيمار شناسايي شده آلوده به1212ي با اعالم اين كه در ايران حدود ي با اعالم اين كه در ايران حدود وو IIVV  مي  مي تخمين زدهتخمين زده: : جود دارد، گفتجود دارد، گفتوو 

HH  شود آمار واقعي بيماران آلوده بهشود آمار واقعي بيماران آلوده به IIVV  6161//55دركشور ما دركشور ما : : يزدي عنوان كرديزدي عنوان كرداا..ر كشور پنج برابر اين رقم باشدر كشور پنج برابر اين رقم باشددد  
درصد راه هاي انتقال اين بيماري اعتياد تزريقي، هشت درصد آميزشهاي جنسي، دو درصد فرآوردههاي خوني درصد راه هاي انتقال اين بيماري اعتياد تزريقي، هشت درصد آميزشهاي جنسي، دو درصد فرآوردههاي خوني 

  .. درصد نامشخص بوده است درصد نامشخص بوده است2828آلوده و آلوده و 
افزوديس دانشگاه علوم پزشكي كرميس دانشگاه علوم پزشكي كرمرر افزودانشاه  ز : : انشاه  ز متاسفانه ميزان شيوع اين بيماري در معتادان تزريقي كشور به بيش ا متاسفانه ميزان شيوع اين بيماري در معتادان تزريقي كشور به بيش ا

  .. درصد رسيده كه بايد با اقدامات مناسب از اپيدمي اين بيماري در جامعه جلوگيري كنيم درصد رسيده كه بايد با اقدامات مناسب از اپيدمي اين بيماري در جامعه جلوگيري كنيم2525
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 است،  است،  سال نخست عالئم مشخصي ندارد و تنها از راه آزمايش قابل شناسايي سال نخست عالئم مشخصي ندارد و تنها از راه آزمايش قابل شناسايي1515--  1010بيماري ايدز در بيماري ايدز در : : ي عنوان كردي عنوان كردوو
لذا بايد در جامعه شرايطي ايجاد كنيم كه افراد آ لوده بيماري خود را پنهان نكنند تا موفق به كنترل اين بيماري لذا بايد در جامعه شرايطي ايجاد كنيم كه افراد آ لوده بيماري خود را پنهان نكنند تا موفق به كنترل اين بيماري 

  ..شويم و الزمه اين كار اقدامات فرهنگي استشويم و الزمه اين كار اقدامات فرهنگي است
  يزدي با بيان اينكه ايران به نسبت كشورهاي منطقه اقدامات مناسبي جهت مقابله با اين بيماري انجام داده است،يزدي با بيان اينكه ايران به نسبت كشورهاي منطقه اقدامات مناسبي جهت مقابله با اين بيماري انجام داده است،اا

  ..عقل حكم مي كند اقدامات پيشگيرانه را از هم اكنون انجام دهيمعقل حكم مي كند اقدامات پيشگيرانه را از هم اكنون انجام دهيم: : گفتگفت
    

   به درمان كودكان مبتال به ايدز كمك ميكند به درمان كودكان مبتال به ايدز كمك ميكند""رويروي""ركيبات ركيبات تت
  
 شيوه اي ساده، بي خطر و سودمند از نظر هزينه براي كاهش ميزان بدحالي  شيوه اي ساده، بي خطر و سودمند از نظر هزينه براي كاهش ميزان بدحالي ""رويروي""تركيبات فلز تركيبات فلز : : برگزاري فارسبرگزاري فارسخخ

ه گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي نشريه النست، ه گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي نشريه النست، بب..  تتاساس) ) ايدزايدز( ( در كودكان مبتال به عفونتدر كودكان مبتال به عفونت
مطالعات قبلي نشان داده بودند كه تركيبات روي باعث كاهش ميزان بروز اسهال و ذات الريه در چنين كودكاني مي مطالعات قبلي نشان داده بودند كه تركيبات روي باعث كاهش ميزان بروز اسهال و ذات الريه در چنين كودكاني مي 

 طرفي باعث  طرفي باعث ا اين حال به اين دليل كه روي بخشي از ساختار و عملكرد ويروس ايدز را تشكيل مي دهد و ازا اين حال به اين دليل كه روي بخشي از ساختار و عملكرد ويروس ايدز را تشكيل مي دهد و ازبب..شودشود
فعالي شدن بخشي از سلولهاي سفيد خون مي شود كه هدف اين ويروس هستند، تأثير آن در اين گونه بيماران مورد فعالي شدن بخشي از سلولهاي سفيد خون مي شود كه هدف اين ويروس هستند، تأثير آن در اين گونه بيماران مورد 

  ..ترديد بودترديد بود
كه بر روي طط كه بر روي ي مطالعه جديدي  تا 66 كودك بين سنين  كودك بين سنين 9696ي مطالعه جديدي  تا  ماه   سال به عمل آمده است، استفاده از روي باعث  سال به عمل آمده است، استفاده از روي باعث 55 ماه 

حققين اكنون حققين اكنون مم..با اين حال ميزان اسهال در آنها را كاهش دادبا اين حال ميزان اسهال در آنها را كاهش داد. . شدشدافزايش ميزان ويروس ايدز در خون كودكان نافزايش ميزان ويروس ايدز در خون كودكان ن
يشتر كودكان مبتال به يشتر كودكان مبتال به بب..اعتقاد دارند كه مي توان از روي به عنوان مكملي براي درمان عفونت ايدز استفاده كرداعتقاد دارند كه مي توان از روي به عنوان مكملي براي درمان عفونت ايدز استفاده كرد

  ..مي دهندمي دهندعفونت ايدز قبل از سن سه سالگي به دليل ابتال به عفونتهاي دستگاه تنفس و اسهال جان خود را از دست عفونت ايدز قبل از سن سه سالگي به دليل ابتال به عفونتهاي دستگاه تنفس و اسهال جان خود را از دست 
ه گفته محققين افزودن روي به رژيم غذايي در مناطقي كه ميزان روي در غذا پايين و شيوع ايدز باالست بدون اين ه گفته محققين افزودن روي به رژيم غذايي در مناطقي كه ميزان روي در غذا پايين و شيوع ايدز باالست بدون اين بب

    كه سبب نگراني از تشديد تكثير ويروس، قابل استفاده استكه سبب نگراني از تشديد تكثير ويروس، قابل استفاده است
    

   برابر شده است برابر شده است٢٢//٥٥ر كشور طي سه سال اخير ر كشور طي سه سال اخير دد  HHIIVVمار مبتاليان بهمار مبتاليان بهشش
  
 مورد مبتال به ايدز ثبت  مورد مبتال به ايدز ثبت 930930 هزار و  هزار و 1111 حدود  حدود 8484تا ابتداي مهر ماه تا ابتداي مهر ماه : :  ايدز اعالم كرد ايدز اعالم كردضو كميته كشوري مبارزه باضو كميته كشوري مبارزه باعع

خبرگزاري خبرگزاري » » بهداشت و درمانبهداشت و درمان««ه گزارش خبرنگار ه گزارش خبرنگار بب. .  برابر شده است برابر شده است22//55شده كه اين رقم در سه سال اخير شده كه اين رقم در سه سال اخير 
يوع اپيدمي ايدز در يوع اپيدمي ايدز در با اشاره به شبا اشاره به ش» » م پيمان در برابر گسترش ايدزم پيمان در برابر گسترش ايدزههدانشجويان ايران، دكتر مينو محرز در سميناردانشجويان ايران، دكتر مينو محرز در سمينار

   هزار مورد برسد هزار مورد برسد7070 تا  تا 6060تخمين زده ميشود تعداد كل موارد مبتال در كشور به تخمين زده ميشود تعداد كل موارد مبتال در كشور به : : كشور اظهار كردكشور اظهار كرد
 درصد مبتاليان  درصد مبتاليان 9595: :  درصد مبتاليان به ايدز در كشور را معتادان تزريقي تشكيل ميدهند، افزود درصد مبتاليان به ايدز در كشور را معتادان تزريقي تشكيل ميدهند، افزود6161ي با بيان اين كه ي با بيان اين كه وو

   درصد را زنان تشكيل ميدهند درصد را زنان تشكيل ميدهند55را مردان و را مردان و 
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آموزش آموزش : : ز با اشاره به اين كه هنوز در كنترل ايدز در كشور به پيشرفت قابل توجهي دست پيدا نكردهايم، گفتز با اشاره به اين كه هنوز در كنترل ايدز در كشور به پيشرفت قابل توجهي دست پيدا نكردهايم، گفتحرحرمم
براي پيشگيري از ايدز در رسانهها مهمترين اقدام است كه ميتوان به خوبي در اين زمينه استفاده كرد كه متاسفانه براي پيشگيري از ايدز در رسانهها مهمترين اقدام است كه ميتوان به خوبي در اين زمينه استفاده كرد كه متاسفانه 

 مركز مشاوره افراد  مركز مشاوره افراد 2828در ايران در ايران : : ي ادامه دادي ادامه دادوو..ي برسيمي برسيمهنوز نتوانستهايم در اين زمينه به پيشرفتهاي قابل توجههنوز نتوانستهايم در اين زمينه به پيشرفتهاي قابل توجه
  پرخطر وجود دارد كه در اين مراكز آموزش و داروهاي رايگان در اختيار اين افراد قرار ميگيردپرخطر وجود دارد كه در اين مراكز آموزش و داروهاي رايگان در اختيار اين افراد قرار ميگيرد

خوشبختانه با كشف و خوشبختانه با كشف و : : ضو كميته كشوري مبارزه با ايدز با اشاره به داروهاي تازه در خصوص درمان ايدز افزودضو كميته كشوري مبارزه با ايدز با اشاره به داروهاي تازه در خصوص درمان ايدز افزودعع
اين داروها اين داروهاتوليد  داروها امكان توليد  اين ويروس در بدن كنترل شود در ضمن مصرف به موقع  داروها امكان  اميد زيادي وجود دارد كه  اين ويروس در بدن كنترل شود در ضمن مصرف به موقع   اميد زيادي وجود دارد كه 

  ..انتقال را به ساير افراد كم و همچنين هزينه درمان بستري اين افراد را به شدت كاهش ميدهدانتقال را به ساير افراد كم و همچنين هزينه درمان بستري اين افراد را به شدت كاهش ميدهد
ه كنند و هيچ كس ه كنند و هيچ كس تمامي افرادي كه به هر طريق مبتال به ايدز شدند حق دارند از داروها استفادتمامي افرادي كه به هر طريق مبتال به ايدز شدند حق دارند از داروها استفاد: : ي ادامه دادي ادامه دادوو

  ..نميتواند تبعيض براي آنان قايل شودنميتواند تبعيض براي آنان قايل شود
ميزگرد دكتر مصطفي معين، رييس مركز آسم و آلرژي با اشاره به اين كه ايدز بب ميزگرد دكتر مصطفي معين، رييس مركز آسم و آلرژي با اشاره به اين كه ايدز ه گزارش ايسنا، در ادامه اين  ه گزارش ايسنا، در ادامه اين 

يدز، : : خطري است كه جهان را تهديد ميكند، گفتخطري است كه جهان را تهديد ميكند، گفت يدز، افزايش مصرف مواد مخدر در سطح جهان كه ارتباط تنگاتنگ با ا افزايش مصرف مواد مخدر در سطح جهان كه ارتباط تنگاتنگ با ا
كشورهاي كشورهاي : : ي ادامه دادي ادامه دادوو. . ب وث دارد يكي از مهمترين عوامل گسترش اين بيماري در سطح جهان استب وث دارد يكي از مهمترين عوامل گسترش اين بيماري در سطح جهان استهپاتيت هپاتيت 

  آفريقايي، اتيوپي، روسيه، هند، چين، بيشترين آمار مبتاليان به ايدز را به خود اختصاص ميدهندآفريقايي، اتيوپي، روسيه، هند، چين، بيشترين آمار مبتاليان به ايدز را به خود اختصاص ميدهند
  1414روزانه روزانه : :  هستند، افزود هستند، افزود ميليون نفر به ايدز مبتال ميليون نفر به ايدز مبتال4242كتر معين با اشاره به اين كه در حال حاضر در سطح جهان كتر معين با اشاره به اين كه در حال حاضر در سطح جهان دد

   ميليون نفر بر اساس اين بيماري جان خود را از دست ميدهند ميليون نفر بر اساس اين بيماري جان خود را از دست ميدهند33هزار نفر به ويروس ايدزمبتال ميشوند و هزار نفر به ويروس ايدزمبتال ميشوند و 
زنان بيگناهي كه قرباني هوسراني شوهران خود زنان بيگناهي كه قرباني هوسراني شوهران خود : : ييس مركز آسم و آلرژي با اشاره به جمعيت جوان كشور گفتييس مركز آسم و آلرژي با اشاره به جمعيت جوان كشور گفترر

دز هستند و در سراسر جهان خطر ابتال كودكان به ايدز از نظر مخفي دز هستند و در سراسر جهان خطر ابتال كودكان به ايدز از نظر مخفي شده اند و كودكان قربانيان خاموش ويروس ايشده اند و كودكان قربانيان خاموش ويروس اي
  ..مانده استمانده است

  
 سال گذشته ايران در  سال گذشته ايران در 66در در : :  كشور در طبقه بندي به لحاظ شيوع ايدز در دنيا توضيح داد كشور در طبقه بندي به لحاظ شيوع ايدز در دنيا توضيح داد209209ي با اشاره به وجود ي با اشاره به وجود وو

  .. رسيده است رسيده است6464 قرار داشت كه هم اكنون به رتبه  قرار داشت كه هم اكنون به رتبه 206206رتبه رتبه 
انتقال ايدز است هر چند كه درهر چند كه در: : ي ادامه دادي ادامه دادوو اصلي ترين عامل  عتياد تزريقي اولين و  انتقال ايدز است  حال حاضر هنوز در كشور ما ا اصلي ترين عامل  عتياد تزريقي اولين و   حال حاضر هنوز در كشور ما ا

ولي فقر، فحشا و تماسهاي جنسي مشكوك در حال تغيير روند اين بيماري در كشور است و متاسفانه در چند سال ولي فقر، فحشا و تماسهاي جنسي مشكوك در حال تغيير روند اين بيماري در كشور است و متاسفانه در چند سال 
  ..آينده به اپيدمي ايدز در كشور نزديك خواهيم شدآينده به اپيدمي ايدز در كشور نزديك خواهيم شد

، ر ادامه اين ميزگرد دكتر عمادي، مر ادامه اين ميزگرد دكتر عمادي، مدد ، تخصص بيماريهاي عفوني انتقال از طريق خون و فرآوردههاي خوني آلوده تخصص بيماريهاي عفوني انتقال از طريق خون و فرآوردههاي خوني آلوده
  ..انتقال از مادر به نوزاد و و تماس جنسي مشكوك را از راههاي انتقال ويروس ايدزدانستانتقال از مادر به نوزاد و و تماس جنسي مشكوك را از راههاي انتقال ويروس ايدزدانست

خويشتن داري در روابط جنسي قبل از ازدواج، وفاداري به شريك جنسي و استفاده از كاندوم، پرهيز خويشتن داري در روابط جنسي قبل از ازدواج، وفاداري به شريك جنسي و استفاده از كاندوم، پرهيز : : ي ادامه دادي ادامه دادوو
  ..اده از سرنگ و سوزن مشترك بهترين راه پيشگيري از اين ويروس استاده از سرنگ و سوزن مشترك بهترين راه پيشگيري از اين ويروس استاز استفاز استف

استفاده از سرنگ مشترك استفاده از سرنگ مشترك : :  درصد معتادان تزريقي در كشور مبتال به ايدز هستند، گفت درصد معتادان تزريقي در كشور مبتال به ايدز هستند، گفت6363ي با اشاره به اين كه ي با اشاره به اين كه وو
دد از دد از ازعمدهترين راههاي انتقال اين بيماري در كشور است ولي متاسفانه طي سالهاي اخير به علت مشكالت متعازعمدهترين راههاي انتقال اين بيماري در كشور است ولي متاسفانه طي سالهاي اخير به علت مشكالت متع

  جمله نداشتن اميد به داشتن به شغل و ازدواج مناسب، موجب تغيير روند اين بيماري در كشور شده استجمله نداشتن اميد به داشتن به شغل و ازدواج مناسب، موجب تغيير روند اين بيماري در كشور شده است
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با اين حال با اين حال : : ين متخصص بيماريهاي عفوني با بيان اين كه براي پيشگيري از ايدز واكسن وجود ندارد، تصريح كردين متخصص بيماريهاي عفوني با بيان اين كه براي پيشگيري از ايدز واكسن وجود ندارد، تصريح كرداا
نان و آموزش مهارتهاي زندگي به ويژه براي نان و آموزش مهارتهاي زندگي به ويژه براي پيشگيري از آن آسان است و با دادن آگاهي به كودكان و نوجواپيشگيري از آن آسان است و با دادن آگاهي به كودكان و نوجوا

  پيشگيري از رفتارهاي پرخطر ميتوان آنان را در برابر گسترش اين بيماري توانمند كردپيشگيري از رفتارهاي پرخطر ميتوان آنان را در برابر گسترش اين بيماري توانمند كرد
  2525شيوع شيوع , ,  ميليون ايراني با سابقه يكبار مصرف مواد مخدر ميليون ايراني با سابقه يكبار مصرف مواد مخدر55وجود وجود : : ييس مركز ملي مطالعات اعتياد خبر دادييس مركز ملي مطالعات اعتياد خبر دادرر

    ..درصدي ايدز در مصرف كنندگان تزريقي مواددرصدي ايدز در مصرف كنندگان تزريقي مواد
هداشت و درمان««ه گزارش خبرنگار ه گزارش خبرنگار بب هداشت و درمانب خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر محمد عمران رزاقي در حاشيه برگزاري خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر محمد عمران رزاقي در حاشيه برگزاري » » ب

اظهار كرد اظهار كردنخستين جلسه شوراي عالي مركز تحقيقات اعتياد با بيان اين مطلب   هزار ايراني وابسته به هروئين  هزار ايراني وابسته به هروئين 400400: : نخستين جلسه شوراي عالي مركز تحقيقات اعتياد با بيان اين مطلب 
ي سياست كاهش آسيب را در اولويت ي سياست كاهش آسيب را در اولويت وو.. به يك است به يك است1010هستند و نسبت اعتياد تزريقي به غير تزريقي در كشور هستند و نسبت اعتياد تزريقي به غير تزريقي در كشور 

 ميليون وابسته به مواد مخدر در كشور خبر داد و  ميليون وابسته به مواد مخدر در كشور خبر داد و 22برنامه هاي كاري وزارت بهداشت دانست و در ادامه از وجود برنامه هاي كاري وزارت بهداشت دانست و در ادامه از وجود 
 است و الگوي مصرف مواد مخدر در كشور به سمت مواد صناعي در حال تغيير  است و الگوي مصرف مواد مخدر در كشور به سمت مواد صناعي در حال تغيير 11 به  به 1818نسبت مرد به زن نسبت مرد به زن : : افزودافزود
  ..استاست

توسعه علوم مرتبط با مصرف مواد و مداخالت مربوطه، مطالعه جنبه هاي زيست شناختي، توسعه علوم مرتبط با مصرف مواد و مداخالت مربوطه، مطالعه جنبه هاي زيست شناختي، : : يادآور شديادآور شدكتر رزاقي كتر رزاقي دد
ز  ز روان شناختي و جامعه شناسي مصرف مواد و پايش سير تغييرات مربوط به مصرف مواد و مداخالت مربوطه ا روان شناختي و جامعه شناسي مصرف مواد و پايش سير تغييرات مربوط به مصرف مواد و مداخالت مربوطه ا

  ..اهداف اصلي مركز ملي مطالعات اعتياد استاهداف اصلي مركز ملي مطالعات اعتياد است
 بانك اطالعات مطالعات ايراني مرتبط با مواد، مطالعه همگرايي سياستگذاري  بانك اطالعات مطالعات ايراني مرتبط با مواد، مطالعه همگرايي سياستگذاري ييس مركز ملي مطالعات اعتياد ايجادييس مركز ملي مطالعات اعتياد ايجادرر

اعتياد در آسيا و مطالعه همه گير شناسي عفونتهاي مرتبط در تزريق كنندگان مواد را از پروژههاي اين مركز دانست اعتياد در آسيا و مطالعه همه گير شناسي عفونتهاي مرتبط در تزريق كنندگان مواد را از پروژههاي اين مركز دانست 
: : كتر رزاقي افزودكتر رزاقي افزوددد.. است استدر درمان اعتياد از پروژههاي آتي اين مركزدر درمان اعتياد از پروژههاي آتي اين مركز» » تنتواوپيومتنتواوپيوم««مطالعه اثربخشي مطالعه اثربخشي : : و يادآور شدو يادآور شد

 بيمار با بوپرتورفين از سرويسهاي  بيمار با بوپرتورفين از سرويسهاي 150150 معتاد تزريقي و درمان  معتاد تزريقي و درمان 650650 معتاد، درمان نگهدارنده  معتاد، درمان نگهدارنده 17001700درمان و پيگيري درمان و پيگيري 
  ..درماني ارايه شده در اين مركز استدرماني ارايه شده در اين مركز است

  
: : ان كردان كردكتر رزاقي در خاتمه از بازبيني و تدوين برنامه استراتژي اعتياد در وزارت بهداشت خبر داد و خاطرنشكتر رزاقي در خاتمه از بازبيني و تدوين برنامه استراتژي اعتياد در وزارت بهداشت خبر داد و خاطرنشدد

  درمان اعتياد در اين مركز به سمت يك دوره فوق تخصصي در حال حركت استدرمان اعتياد در اين مركز به سمت يك دوره فوق تخصصي در حال حركت است
  

   شود شودميمي  HHIIVV  ر مادر مانع ابتال به ويروسر مادر مانع ابتال به ويروسشيشي
  

لوگيري ميكند و تركيبات قندي موجود در شير مادر لوگيري ميكند و تركيبات قندي موجود در شير مادر جج  HHIIVV  مطالعات نشان ميدهد شيرمادر از انتشار ويروسمطالعات نشان ميدهد شيرمادر از انتشار ويروس
ز . . دهددهدا در نوزادان شيرخوار كاهش ميا در نوزادان شيرخوار كاهش ميرر  HHIIVV  انتقال ويروسانتقال ويروس ز به گزارش سرويس علمي پژوهشي ايسكانيوز به نقل ا به گزارش سرويس علمي پژوهشي ايسكانيوز به نقل ا

HH  ر مادر تمام موادي كه سبب سركوبي ويروسر مادر تمام موادي كه سبب سركوبي ويروسشيشي، ، nnaattuurree  مجلهمجله IIVV  ست را دارا است و نقش پادتن را ايجاد ست را دارا است و نقش پادتن را ايجاد اا
lleewwiiss  محققان آنتي ويروس موسوم بهمحققان آنتي ويروس موسوم به. . ميكندميكند xx  مواد شف كرده اند كه بسيار قوي است و اين آنتي ويروس نوعي مواد كك شف كرده اند كه بسيار قوي است و اين آنتي ويروس نوعي 

دفاعي بدن موسوم بهبب  HHIIVV  ويروسويروس. . در خون و بزاق هم يافت مي شوددر خون و بزاق هم يافت مي شودقندي است كه قندي است كه  دفاعي بدن موسوم بهه سلولهاي  CCDD  ه سلولهاي  44TT  رايت رايت سس
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lleeww  محققان اظهار كردند كه تركيباتمحققان اظهار كردند كه تركيبات. . نجر به بيماري ايدز ميشودنجر به بيماري ايدز ميشودمم  ميكند و سبب تخريب آنها وميكند و سبب تخريب آنها و iiss xx  روتئين روتئين پپ
HH  ويژهاي را درسلولهاي ايمني ايجاد كند ويروسويژهاي را درسلولهاي ايمني ايجاد كند ويروس IIVV  وسلولهاي عصبي در لوزه وسلولهاي عصبي در لوزه ميتواند به اين سلولها حمله كند ميتواند به اين سلولها حمله كند نن

تاجتماع ميكنند و تركيبات lleeww  اجتماع ميكنند و تركيبا iiss xx  مي آيدزيزي مي آيدادي در شيرمادر به وجود    2020 تا  تا 1010مطالعات نشان ميدهد حدود مطالعات نشان ميدهد حدود . . ادي در شيرمادر به وجود 
HH  درصد نوزادان پس از خوردن شير مادرانشان كه مبتال به ويروسدرصد نوزادان پس از خوردن شير مادرانشان كه مبتال به ويروس IIVV  ودند پس از دو سال به ويروسودند پس از دو سال به ويروسبب  HH IIVV  چار چار دد

ادراني كه بدون مواد محافظت كننده مانند مواد قندي است، نوزادان آنها ادراني كه بدون مواد محافظت كننده مانند مواد قندي است، نوزادان آنها شيرمشيرم: : شدند، محققان در اين رابطه افزودندشدند، محققان در اين رابطه افزودند
..بيشتر در معرض ابتال به اين بيماري هستندبيشتر در معرض ابتال به اين بيماري هستند حققان در تالشتند دريابند ميزان زياد مواد قندي در شير مادر تا چه حققان در تالشتند دريابند ميزان زياد مواد قندي در شير مادر تا چه مم  

HH  حد در كاهش انتقال ويروسحد در كاهش انتقال ويروس IIVV  ؤثر استؤثر استمم . .  
  

  ي بي سابقه گسترش مي يابدي بي سابقه گسترش مي يابدايدز با سرعتايدز با سرعت: : نان، دبير كل سازمان ملل متحدنان، دبير كل سازمان ملل متحدعع
  
وفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه اي هشدار داده است كه بيماري ايدز عليرغم چند برابر وفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه اي هشدار داده است كه بيماري ايدز عليرغم چند برابر كك

  ..شدن بودجه مبارزه با آن، با سرعتي بيش از هر زمان ديگر در گذشته درحال شيوع استشدن بودجه مبارزه با آن، با سرعتي بيش از هر زمان ديگر در گذشته درحال شيوع است
مير ناشي از آن، سال گذشته بار ديگر افزايش يافته مير ناشي از آن، سال گذشته بار ديگر افزايش يافته ايدز و مرگ و ايدز و مرگ و //وفي عنان گفت كه نرخ ابتال به اچ آي ويوفي عنان گفت كه نرخ ابتال به اچ آي ويكك

وي گفت كه سرعت گسترش اين بيماري آشكارا بيش از سرعت تالش ها براي مهار كردن آن است و افزود وي گفت كه سرعت گسترش اين بيماري آشكارا بيش از سرعت تالش ها براي مهار كردن آن است و افزود . . استاست
 براي يك نشست ويژه ايدز در  براي يك نشست ويژه ايدز در ويوي..كه جوانان، به خصوص زنان جوان، نيمي از موارد تازه ابتال را تشكيل مي دهندكه جوانان، به خصوص زنان جوان، نيمي از موارد تازه ابتال را تشكيل مي دهند

آقاي عنان از دولت هاي سراسر جهان خواست براي مقابله با اچ آي آقاي عنان از دولت هاي سراسر جهان خواست براي مقابله با اچ آي . . زمان ملل سخنراني مي كردزمان ملل سخنراني مي كردمجمع عمومي سامجمع عمومي سا
رند رندوي و ايدز گام هاي بلندتري بردا فقط در صورتى كه فقط در صورتى كه . .  مبارزه با ايدز چالش بزرگ زمان و نسل ماست مبارزه با ايدز چالش بزرگ زمان و نسل ماست""وى گفتوى گفت.  .  وي و ايدز گام هاي بلندتري بردا

    ""..ته باشيمته باشيمما از عهده اين چالش برآئيم مى توانيم جهانى انسانى، سالم و عادالنه داشما از عهده اين چالش برآئيم مى توانيم جهانى انسانى، سالم و عادالنه داش
 را كه مورد توافق دولت هاي سراسر  را كه مورد توافق دولت هاي سراسر ""ايدزايدز//اعالميه تعهد در مورد اچ آي وياعالميه تعهد در مورد اچ آي وي""  ٢٠٠١٢٠٠١ازمان ملل متحد در سال ازمان ملل متحد در سال سس

  .. بود بود٢٠١٥٢٠١٥هدف اين توافقنامه توقف گسترش ايدز تا سال هدف اين توافقنامه توقف گسترش ايدز تا سال . . جهان قرار گرفته بود منتشر كردجهان قرار گرفته بود منتشر كرد
گفت موفقيت هايي حاصل شده است، اما گفت موفقيت هايي حاصل شده است، اما وفي عنان در آخرين گزارش خود در مورد ميزان پيشرفت اين موافقتنامه وفي عنان در آخرين گزارش خود در مورد ميزان پيشرفت اين موافقتنامه كك

 وي اخطار داد كه اهداف اين اعالميه، از جمله كاهش  وي اخطار داد كه اهداف اين اعالميه، از جمله كاهش ""..به تعهدات خود جامه عمل بپوشانندبه تعهدات خود جامه عمل بپوشانند""از دولت ها خواست از دولت ها خواست 
وي گفت نيمي از كل وي گفت نيمي از كل . . حقق پيدا نخواهد كردحقق پيدا نخواهد كردتت  ،،٢٠٠٥٢٠٠٥ درصد تا سال درصد تا سال٢٥٢٥آلودگي به اچ آي وي در جوانان به ميزان آلودگي به اچ آي وي در جوانان به ميزان 

آي وي در جهان هنوز مربوط به افراد جوان است و آنها اغلب به خدمات پيشگيري آي وي در جهان هنوز مربوط به افراد جوان است و آنها اغلب به خدمات پيشگيري موارد تازه آلودگي به اچ موارد تازه آلودگي به اچ 
..دسترسي ندارنددسترسي ندارند     

 بر گسترش سريع برنامه هاي پيشگيري، مراقبت و معالجه و اينكه كشورها  بر گسترش سريع برنامه هاي پيشگيري، مراقبت و معالجه و اينكه كشورها ""ايدزايدز//عالميه تعهد در مورد اچ آي ويعالميه تعهد در مورد اچ آي وياا""
اين گزارش مي گويد كه اين گزارش مي گويد كه . . ند متمركز استند متمركز استچگونه مي توانند تاثير اين بيماري بر خانواده ها و اجتماع را كاهش دهچگونه مي توانند تاثير اين بيماري بر خانواده ها و اجتماع را كاهش ده

  ..اصل كرده انداصل كرده اندحح   پيشرفت هاي مهمي پيشرفت هاي مهمي""يك گروه كوچك اما فزاينده از كشورهايك گروه كوچك اما فزاينده از كشورها""
وفقيت كامبوج در كاهش نرخ آلودگي به اچ آي وي در ميان زنان روسپي و دستاوردهاي باهاما در كاهش شيوع اچ وفقيت كامبوج در كاهش نرخ آلودگي به اچ آي وي در ميان زنان روسپي و دستاوردهاي باهاما در كاهش شيوع اچ مم

اما دبير كل سازمان ملل هشدار داد كه شمار افرادي كه اما دبير كل سازمان ملل هشدار داد كه شمار افرادي كه . . آي وي و مرگ و مير ناشي از ايدز از جمله اين موارد استآي وي و مرگ و مير ناشي از ايدز از جمله اين موارد است
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با اين حال، در گزارش او آمده است كه بودجه با اين حال، در گزارش او آمده است كه بودجه . . ايدز مبتال مي شوند همچنان در حال افزايش استايدز مبتال مي شوند همچنان در حال افزايش است//به اچ آي ويبه اچ آي وي
 به تقريبا هشت ميليارد دالر در سال  به تقريبا هشت ميليارد دالر در سال ٢٠٠١٢٠٠١مبارزه با ايدز در كشورهاي در حال توسعه از دو ميليارد دالر در سالمبارزه با ايدز در كشورهاي در حال توسعه از دو ميليارد دالر در سال

   افزايش يافته است، اما حتي اين رقم نيز كمتر از آن چيزي است كه به اعتقاد سازمان ملل براي مقابله اصولي افزايش يافته است، اما حتي اين رقم نيز كمتر از آن چيزي است كه به اعتقاد سازمان ملل براي مقابله اصولي٢٢٠٠٥٠٠٥

ضرورت داردبب ضرورت داردا اين اپيدمي  ..ا اين اپيدمي      
نابه اين گزارش شمار زناني كه به خدمات الزم براي پيشگيري از انتقال ويروس از مادر به فرزند دسترسي دارند به نابه اين گزارش شمار زناني كه به خدمات الزم براي پيشگيري از انتقال ويروس از مادر به فرزند دسترسي دارند به بب

اما اين گزارش اما اين گزارش . . ش يافته است و شمار جواناني كه آموزش ايدز ديده اند دو برابر شده استش يافته است و شمار جواناني كه آموزش ايدز ديده اند دو برابر شده است درصد افزاي درصد افزاي٧٠٧٠ميزان ميزان 
 درصد از شش ميليون انساني كه در سراسر جهان به معالجات ايدز نياز  درصد از شش ميليون انساني كه در سراسر جهان به معالجات ايدز نياز ١٢١٢ تنها  تنها ٢٠٠٤٢٠٠٤اخطار داد كه در پايان سالاخطار داد كه در پايان سال

  ..ي دسترسي داردي دسترسي داردداشتند عمال به آن دسترسي داشته اند و از هر پنج نفر يك نفر به خدمات پيشگيرداشتند عمال به آن دسترسي داشته اند و از هر پنج نفر يك نفر به خدمات پيشگير
  

   درصدي موارد ثبت شده ايدز و گسترش كلينيكهاي مثلثي در كشور درصدي موارد ثبت شده ايدز و گسترش كلينيكهاي مثلثي در كشور۵٠۵٠كاهشكاهش
  
 درصدي موارد ثبت شده ايدز و گسترش كلينيكهاي مثلثي در كشور  درصدي موارد ثبت شده ايدز و گسترش كلينيكهاي مثلثي در كشور ٥٠٥٠عاون سالمت وزارت بهداشت از كاهش عاون سالمت وزارت بهداشت از كاهش مم

 مورد  مورد ٥٧٥٥٧٥هزار و هزار و  يك  يك ٨٤٨٤ مورد و در سال  مورد و در سال ٨٧٨٧ هزار و  هزار و ٣٣، حدود ، حدود ٨٣٨٣ميزان ثبت شده ايدز در سال ميزان ثبت شده ايدز در سال : : خبر داد و گفتخبر داد و گفت
در در : : كتر سيد مؤيد علويان يكي از علل اين موفقيت را مرهون برنامه هاي كاهش آسيب دانست و اظهار كردكتر سيد مؤيد علويان يكي از علل اين موفقيت را مرهون برنامه هاي كاهش آسيب دانست و اظهار كرددد..بودبود

 كلينيك مثلثي در هر استان  كلينيك مثلثي در هر استان ٢٢ كلينيكهاي مثلثي را به طور جدي توسعه ميدهيم و حداقل يك تا  كلينيكهاي مثلثي را به طور جدي توسعه ميدهيم و حداقل يك تا ٨٥٨٥اين راستا در سال اين راستا در سال 
  ..دازي خواهد شددازي خواهد شد كلينيك مثلثي در تهران راه ان كلينيك مثلثي در تهران راه ان٤٤ تا  تا ٣٣و و 
DD  ي بر نقش محوري كلينيكهاي مثلثي و مراكزي بر نقش محوري كلينيكهاي مثلثي و مراكزوو IICC  ر كاهش آسيب تاكيد كرد و متادون درماني و ارائه سرنگ به ر كاهش آسيب تاكيد كرد و متادون درماني و ارائه سرنگ به دد

آمار ثبت شده ايدز با آمار ثبت شده ايدز با : : معتادان تزريقي را از راهكارهاي مؤثر در كاهش ايدز در جامعه دانست و خاطرنشان كردمعتادان تزريقي را از راهكارهاي مؤثر در كاهش ايدز در جامعه دانست و خاطرنشان كرد
HH   آلوده به آلوده به هزار نفر هزار نفر2020ميزان واقعي آن تفاوت دارد اگر ميزان واقعي آن تفاوت دارد اگر  IIVV  //  يدز در كشور شناسايي شده است اما به لحاظ علمي يدز در كشور شناسايي شده است اما به لحاظ علمي اا

HH   هزار نفر آلوده به هزار نفر آلوده به120120 تا  تا 7070تخمين زده ميشود كه چيزي حدود تخمين زده ميشود كه چيزي حدود  IIVV    يدز در كشور وجود داشته باشد لذا هر دو يدز در كشور وجود داشته باشد لذا هر دو اا
  ..آمار اعالمي رسمي هستندآمار اعالمي رسمي هستند

ثبت شده ايدز در كشور به تحليل ثبت شده ايدز در كشور به تحليل كاهش آمار كاهش آمار : : كتر علويان با اشاره به غربالگري معتادان تزريقي ادامه دادكتر علويان با اشاره به غربالگري معتادان تزريقي ادامه داددد
    كارشناسي نياز دارد كه آيا اين نتيجه برنامه هاي كاهش آسيب بوده است يا خير؟كارشناسي نياز دارد كه آيا اين نتيجه برنامه هاي كاهش آسيب بوده است يا خير؟

وزارت بهداشت موظف به درمان وزارت بهداشت موظف به درمان : : عاون سالمت، وزارت بهداشت را مكلف به درمان بيماران دانست و يادآور شدعاون سالمت، وزارت بهداشت را مكلف به درمان بيماران دانست و يادآور شدمم
  ..فرد بي خانمان باشد ما مكاني براي نگهداري آنان نداريمفرد بي خانمان باشد ما مكاني براي نگهداري آنان نداريمبيمار مبتال به ايدز بستري در بيمارستان است اما چنانچه بيمار مبتال به ايدز بستري در بيمارستان است اما چنانچه 

ضرورت همكاري بين بخشي وزارت رفاه، اقتصاد، آموزش و پرورش، وزارت نيرو دد ضرورت همكاري بين بخشي وزارت رفاه، اقتصاد، آموزش و پرورش، وزارت نيرو كتر علويان در ادامه با اشاره به  كتر علويان در ادامه با اشاره به 
چنانچه جادههاي خوبي ايجاد شود قطعا سالمت رانندگان تامين چنانچه جادههاي خوبي ايجاد شود قطعا سالمت رانندگان تامين : : و وزارت جهاد كشاورزي در مقوله سالمت گفتو وزارت جهاد كشاورزي در مقوله سالمت گفت

اگر كشاورزي با آب سالم آبياري شود محصوالت كشاورزيخواهخواه اگر كشاورزي با آب سالم آبياري شود محصوالت كشاورزيد شد  الم خواهد بود لذا همه بخشهاي نظام الم خواهد بود لذا همه بخشهاي نظام سس  د شد 
..جمهوري اسالمي و اجرايي كشور در مقوله سالمت موثرندجمهوري اسالمي و اجرايي كشور در مقوله سالمت موثرند ي در ادامه از تشكيل دبيرخانه عوامل اجتماعي در ي در ادامه از تشكيل دبيرخانه عوامل اجتماعي در وو  

 در زمينه بحث عوامل اجتماعي  در زمينه بحث عوامل اجتماعي اين دبيرخانه موظف است كه سازمان به سازماناين دبيرخانه موظف است كه سازمان به سازمان: : معاون سالمت خبر داد و گفتمعاون سالمت خبر داد و گفت
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اجتماعي موثر در سالمت صرفا به دد..فعاليت داشته باشدفعاليت داشته باشد اجتماعي موثر در سالمت صرفا به كتر علويان در خاتمه اظهار اميدواري كرد كه اجالس عوامل  كتر علويان در خاتمه اظهار اميدواري كرد كه اجالس عوامل 
  ..دور ميزنشيني ختم نشوددور ميزنشيني ختم نشود

  
  
  
  
  

سوال و جوابهاي سوال و جوابهاي 
مكرر پرسيده شده مكرر پرسيده شده 

  در مورد ايدزدر مورد ايدز
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  آلودگي به ويروس ايدز و بيماري ايدز چيست؟آلودگي به ويروس ايدز و بيماري ايدز چيست؟

ا ) ) و يا بيشترو يا بيشتر(( سال  سال 1010بيماري ايدز مرحله نهايي آلودگي به ويروس ايدز است و ممكن است  بيماري ايدز مرحله نهايي آلودگي به ويروس ايدز است و ممكن است   ا پس از آلودگي ب پس از آلودگي ب
افراد آلوده به ويروس ايدز سالها بدون داشتن عالمت زندگي مي كنند و آلودگي را به افراد آلوده به ويروس ايدز سالها بدون داشتن عالمت زندگي مي كنند و آلودگي را به . . ويروس ايدز اتفاق افتدويروس ايدز اتفاق افتد
مايندديگران منتقل مي نمايند   ..يص بيماري ايدز مي ميرنديص بيماري ايدز مي ميرند سال پس از تشخ سال پس از تشخ22//55 ـ  ـ 33بيماران حدود بيماران حدود ..ديگران منتقل مي ن

  
انسان به ويروس ايدز آلوده مي شود؟ انسان به ويروس ايدز آلوده مي شود؟چگونه    چگونه 

ويروس ايدز از طريق مني، ترشحات مهبلي در زنان، خون و فرآورده هاي خوني آلوده، تزريق با سوزن آلوده ويروس ايدز از طريق مني، ترشحات مهبلي در زنان، خون و فرآورده هاي خوني آلوده، تزريق با سوزن آلوده 
..ددمشترك و از مادر آلوده به نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بالفاصله بعد از زايمان انتقال مي يابمشترك و از مادر آلوده به نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بالفاصله بعد از زايمان انتقال مي ياب     

    
  آيا تماسهاي عادي و معمولي باعث انتقال آلودگي مي شود؟آيا تماسهاي عادي و معمولي باعث انتقال آلودگي مي شود؟

صورت ، مسافرت در . . خيرخير صورت ، مسافرت در ويروس ايدز از طريق تماسهاي معمولي و عادي مانند دست دادن، بغل گرفتن، بوسيدن  ويروس ايدز از طريق تماسهاي معمولي و عادي مانند دست دادن، بغل گرفتن، بوسيدن 
  ..يك اتوبوس، استفاده از استخر شناي عمومي و توالت عمومي منتقل نمي گردديك اتوبوس، استفاده از استخر شناي عمومي و توالت عمومي منتقل نمي گردد

    
    

فسي، گوارشي و يا از طريق تماسهاي معمولي خانوادگي و يا در محيط كار، مدرسه و فسي، گوارشي و يا از طريق تماسهاي معمولي خانوادگي و يا در محيط كار، مدرسه و آيا ويروس ايدز از راههاي تنآيا ويروس ايدز از راههاي تن
  اردوگاههاي جمعي كاري و يا تفريحي منتقل مي شود؟اردوگاههاي جمعي كاري و يا تفريحي منتقل مي شود؟

  ..خيرخير

  
  چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟

داشتن احساس وفاداري به داشتن احساس وفاداري به ) ) همسرهمسر((ك جنسي ك جنسي به تاخير انداختن تماس جنسي تا زمان ازدواج، داشتن فقط يك شريبه تاخير انداختن تماس جنسي تا زمان ازدواج، داشتن فقط يك شري
  ..همسر خود و داشتن اعتقادات مذهبي همسر خود و داشتن اعتقادات مذهبي 

    
    

    آيا ابتال به بيماري آميزشي مانند سوزاك و سيفليس آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي كند؟آيا ابتال به بيماري آميزشي مانند سوزاك و سيفليس آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي كند؟

  ..تمام بيماريهاي مقاربتي سبب افزايش خطر آلودگي به ويروس ايدز مي شوندتمام بيماريهاي مقاربتي سبب افزايش خطر آلودگي به ويروس ايدز مي شوند. . بلهبله

  
  ايدز از طريق شير مادر آلوده امكان دارد؟ايدز از طريق شير مادر آلوده امكان دارد؟آيا آلودگي به ويروس آيا آلودگي به ويروس 

  ..ويروس ايدز در شير مادر وجود دارد و مي تواند از اين طريق كودك را آلوده نمايدويروس ايدز در شير مادر وجود دارد و مي تواند از اين طريق كودك را آلوده نمايد. . بلهبله

  
  آيا آلودگي از طريق خون و فرآورده هاي خوني امكان پذير است؟آيا آلودگي از طريق خون و فرآورده هاي خوني امكان پذير است؟
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خون اهدايي مورد چون امروزچون امروز. . ويروس ايدز از راه خون و فرآورده هاي خوني آلوده منتقل مي شودويروس ايدز از راه خون و فرآورده هاي خوني آلوده منتقل مي شود. . بلهبله خون اهدايي مورد ه نمونه هاي  ه نمونه هاي 
   نقش خون و فراورده هاي خوني در انتقال نقش خون و فراورده هاي خوني در انتقال،،بطور كليبطور كلي. . آزمايش قرار مي گيرند و خونهاي آلوده دور ريخته مي شوندآزمايش قرار مي گيرند و خونهاي آلوده دور ريخته مي شوند

HH IIVV درصد است درصد است55تا تا 33بين بين ..  

  
  

  آيا تزريق موجب انتقال ويروس ايدز مي شود؟آيا تزريق موجب انتقال ويروس ايدز مي شود؟

سرسوزنهاي آلوده در معتادان تزريقي يكي از سرسوزنهاي آلوده در معتادان تزريقي يكي از استفاده اشتراكي از سرنگ و استفاده اشتراكي از سرنگ و . . اگر سرنگ و سوزن آلوده باشنداگر سرنگ و سوزن آلوده باشند. . بلهبله
ضروري خودداري كرد و از سرنگ و سوزني كه . . راههاي انتقال آلودگي استراههاي انتقال آلودگي است ضروري خودداري كرد و از سرنگ و سوزني كه بايد به طور مطلق از تزريقات غير  بايد به طور مطلق از تزريقات غير 

  ..مطمئن هستيم ضدعفوني شده است و يا از انواع يكبار مصرف آن استفاده كردمطمئن هستيم ضدعفوني شده است و يا از انواع يكبار مصرف آن استفاده كرد

  
  مي شود؟مي شود؟آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال آلودگي آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال آلودگي 

انتقال بيماري ايدز مي گردد. . بلهبله گوش بوسيله سوزن و وسايل آلوده سبب  انتقال بيماري ايدز مي گرددخالكوبي و سوراخ نمودن  گوش بوسيله سوزن و وسايل آلوده سبب  ز خالكوبي و سوراخ نمودن  ز  و بطور كلي ا  و بطور كلي ا
ينكار دقت زيادي شود ينكار دقت زيادي شودآنجا كه ممكن است مسايل بهداشتي كامل رعايت نشود بهتر در انجام ا   ..آنجا كه ممكن است مسايل بهداشتي كامل رعايت نشود بهتر در انجام ا

  
  آيا تاكنون واكسني عليه بيماري ايدز ساخته شده است؟آيا تاكنون واكسني عليه بيماري ايدز ساخته شده است؟

  ..ولي تحقيقات براي ساختن واكسن ادامه داردولي تحقيقات براي ساختن واكسن ادامه دارد. . متاسفانه خيرمتاسفانه خير

  
  آيا آلودگي و بيماري ايدز درمان دارد؟آيا آلودگي و بيماري ايدز درمان دارد؟

استفاده از داروهاي موجود فقط كمي طول عمر افراد را زياد مي كند و مرگ را تا مدتي استفاده از داروهاي موجود فقط كمي طول عمر افراد را زياد مي كند و مرگ را تا مدتي . . متاسفانه درمان موثري نداردمتاسفانه درمان موثري ندارد
لعاده گران بوده، عوارضي سخت و جداين داروها فوق العاده گران بوده، عوارضي سخت و جد. . به تعويق مي اندازدبه تعويق مي اندازد   ..ي دارندي دارنداين داروها فوق ا

  
  ويروس ايدز از كجا آمده است؟ويروس ايدز از كجا آمده است؟

مهم اين است كه بايد سعي مهم اين است كه بايد سعي . .  از هر كجا كه آمده باشد فرقي نمي كند از هر كجا كه آمده باشد فرقي نمي كند احتماال آفريقاي جنوبي اما احتماال آفريقاي جنوبي امامشخص نيستمشخص نيستدقيقا دقيقا 
  ..ويروس ايدز در همه كشورها وجود داردويروس ايدز در همه كشورها وجود دارد. . شود آلودگي رخ ندهدشود آلودگي رخ ندهد

  
  ويروس ايدز اولين بار در كدام كشور پيدا شد؟ويروس ايدز اولين بار در كدام كشور پيدا شد؟

شواهدي وجود دارد كه قبل از اين تاريخ شواهدي وجود دارد كه قبل از اين تاريخ . .  ميالدي در بين هم جنس بازان در آمريكا پيدا شد ميالدي در بين هم جنس بازان در آمريكا پيدا شد19811981ل ل اولين بار در سااولين بار در سا
  ..هم بيماري ايدز در چند منطقه جهان وجود داشته استهم بيماري ايدز در چند منطقه جهان وجود داشته است

  
    

  آيا خطر آلودگي و ابتال در زن و مرد مساوي است؟آيا خطر آلودگي و ابتال در زن و مرد مساوي است؟

  ..يشتر از زن به مرد استيشتر از زن به مرد است و خطر انتقال از مرد به زن بسيار ب و خطر انتقال از مرد به زن بسيار بزنان در معرض خطر بيشتري قرار دارندزنان در معرض خطر بيشتري قرار دارند
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  آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟

  ..ضمنا در كودكان آلوده، عالئم بيماري ايدز زودتر از بالغين ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد استضمنا در كودكان آلوده، عالئم بيماري ايدز زودتر از بالغين ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد است. . بلهبله
  

    آيا كار كردن با كسي كه آلوده به ويروس ايدز است اشكال دارد؟آيا كار كردن با كسي كه آلوده به ويروس ايدز است اشكال دارد؟

  ..ر محيط كار ندارندر محيط كار ندارندهمكاران آلوده خطري براي ديگران دهمكاران آلوده خطري براي ديگران د. . خيرخير

  
  

  چرا در محيط كار بيماري از همكاران آلوده به ما منتقل نمي شود؟چرا در محيط كار بيماري از همكاران آلوده به ما منتقل نمي شود؟

زيرا آلودگي از طريق خون و ترشحات جنسي اتفاق مي افتد و در محيط كار تماسي با خون و ترشحات جنسي وجود زيرا آلودگي از طريق خون و ترشحات جنسي اتفاق مي افتد و در محيط كار تماسي با خون و ترشحات جنسي وجود 
  ..خوني آلوده وجود داردخوني آلوده وجود داردالبته در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني خطر تماس با خون و ترشحات البته در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني خطر تماس با خون و ترشحات . . نداردندارد

  
  آيا تماس نزديك و دائم روزانه در محيط كار با همكاران آلوده، سبب انتقال آلودگي مي گردد؟آيا تماس نزديك و دائم روزانه در محيط كار با همكاران آلوده، سبب انتقال آلودگي مي گردد؟

استفاده از تلفن مشترك و كاركردن در كنار هم در محيط كار و حتي استفاده از يك ليوان و استفاده از تلفن مشترك و كاركردن در كنار هم در محيط كار و حتي استفاده از يك ليوان و . . خير، خطري نداردخير، خطري ندارد
  ..فنجان سبب انتقال آلودگي نمي شودفنجان سبب انتقال آلودگي نمي شود

    
  وده اجازه كار ندارند؟وده اجازه كار ندارند؟آيا افراد آلآيا افراد آل

آلودگي به آلودگي به . . تا زماني كه قدرت كار دارند و عالئمي از بيماري نشان نداده اند، مي توانند مانند سايرين كار كنندتا زماني كه قدرت كار دارند و عالئمي از بيماري نشان نداده اند، مي توانند مانند سايرين كار كنند
اگر هم عالمتي نشان دادند بايد زير نظر پزشك قرار گيرند و در كنار اگر هم عالمتي نشان دادند بايد زير نظر پزشك قرار گيرند و در كنار . . ويروس ايدز مانعي براي كاركردن نيستويروس ايدز مانعي براي كاركردن نيست

  ..ديگران بكار مشغول باشندديگران بكار مشغول باشند

    
  ا مسافران بطور اتفاقي در يك كشور خارجي آلوده مي شوند؟ا مسافران بطور اتفاقي در يك كشور خارجي آلوده مي شوند؟آيآي

دست دادن، سرفه، عطسه، سوار شدن به اتوبوس، مترو دست دادن، سرفه، عطسه، سوار شدن به اتوبوس، مترو . . خير، آلودگي از راه تماس جنسي با فرد آلوده اتفاق مي افتدخير، آلودگي از راه تماس جنسي با فرد آلوده اتفاق مي افتد
  ..و استفاده از تلفن عمومي سبب آلودگي نمي شودو استفاده از تلفن عمومي سبب آلودگي نمي شود

  
    

   آزمايشگاهي منتقل مي شود؟ آزمايشگاهي منتقل مي شود؟آيا ويروس ايدز از طريق اقدامات پزشكي، دندانپزشكي، وآيا ويروس ايدز از طريق اقدامات پزشكي، دندانپزشكي، و

و . . بلهبله احتياط را نكنند  و اگر پزشك و يا دندانپزشك و يا ساير كاركنان مراكز بهداشتي درماني آلوده باشند و رعايت  احتياط را نكنند  اگر پزشك و يا دندانپزشك و يا ساير كاركنان مراكز بهداشتي درماني آلوده باشند و رعايت 
  ..يا اگر وسايل درماني آنها آلوده شده باشند و بدون ضدعفوني مورد استفاده قرار گيرند، آلودگي انتقال مي يابديا اگر وسايل درماني آنها آلوده شده باشند و بدون ضدعفوني مورد استفاده قرار گيرند، آلودگي انتقال مي يابد

  
HH تماس مشكوك بايد آزمايش تماس مشكوك بايد آزمايشآيا بالفاصله بعد ازآيا بالفاصله بعد از IIVV    را انجام داد؟را انجام داد؟  

حداقل  حداقل بعد از تماس مشكوك معموالً در اغلب كشورها دو بار انجام تست با فاصله زماني بين   ماه توصيه  ماه توصيه 66 هفته تا  هفته تا 22بعد از تماس مشكوك معموالً در اغلب كشورها دو بار انجام تست با فاصله زماني بين 
اولين اولين . . دفعه اول دوهفته بعد از تماس جنسي مشكوك توصيه مي شوددفعه اول دوهفته بعد از تماس جنسي مشكوك توصيه مي شود: : در اروپا و آمريكاي شماليدر اروپا و آمريكاي شمالي..شده استشده است
HH  آزمايشآزمايش IIVV  ششبه روبه رو  PP CCRR  tteesstt انجام مي شود كه دو هفته بعد از ورود ويروس قادر به جستجو و رديابي مستقيم انجام مي شود كه دو هفته بعد از ورود ويروس قادر به جستجو و رديابي مستقيم   
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دفعه دوم . .  درصد است درصد است9595اطمينان به اين تست تنها اطمينان به اين تست تنها . . ويروس در خون مي باشدويروس در خون مي باشد دفعه دوم بنابراين براي   هفته بعد يك  هفته بعد يك 1212بنابراين براي 
توليد كرده توليد كرده   HHIIVV  ه برعليهه برعليهها يي كه خون شخص آلودها يي كه خون شخص آلود) ) آنتي باديآنتي بادي( ( تست اليزا نيز توصيه مي شود كه ميزان پادتن تست اليزا نيز توصيه مي شود كه ميزان پادتن 

مي كند مي كنداست را اندازه گيري    معموالً آزمايش اليزامعموالً آزمايش اليزا. .  هفته بعد توصيه مي شود هفته بعد توصيه مي شود1212 تا  تا 88دفعه اول بين دفعه اول بين : : در ايراندر ايران..است را اندازه گيري 

((EELLIISSAA  tt eess tt )) خون مي باشد   مي گيرد كه استاندارد جهاني در بيمارستان ها و مراكز بانك  خون مي باشددر ايران انجام  مي گيرد كه استاندارد جهاني در بيمارستان ها و مراكز بانك  به دليل به دليل . . در ايران انجام 
 ماه بعد تكرار آن توصيه مي  ماه بعد تكرار آن توصيه مي 66نتي بادي در بدن اشخاص ممكن است متفاوت باشد نتي بادي در بدن اشخاص ممكن است متفاوت باشد اينكه سرعت و ميزان توليد آاينكه سرعت و ميزان توليد آ

..شودشود       

    
  

HH  كجا مي توان براي انجام يك آزمايشكجا مي توان براي انجام يك آزمايش IIVV  مراجعه كرد؟مراجعه كرد؟  

خون مراجعه شود خون مراجعه شوددر ايران به كلينيكهاي مثلثي و مراكز انتقال  اين مراكز آزمايش و مشاوره بصورت ..در ايران به كلينيكهاي مثلثي و مراكز انتقال  اين مراكز آزمايش و مشاوره بصورت در بيشتر  در بيشتر 
آدرس هاي بسياري از اين مراكز آدرس هاي بسياري از اين مراكز ..انجام مي شودانجام مي شود) ) داشتن نام و دريافت يك شماره كدداشتن نام و دريافت يك شماره كدمحفوظ نگاه محفوظ نگاه ((مجاني و ناشناس مجاني و ناشناس 

 در اروپا و آمريكاي شمالي به پزشك خانواده خود مراجعه كرده و  در اروپا و آمريكاي شمالي به پزشك خانواده خود مراجعه كرده و .. بيابيد بيابيددر آخر همين كتابدر آخر همين كتابرا مي توانيد را مي توانيد 
HH  درخواست آزمايشدرخواست آزمايش IIVV  آزمايشگاه ها،  آزمايشگاه ها،  شما را به آزمايشگاه فرستاده باشد، در تمامي شما را به آزمايشگاه فرستاده باشد، در تمامي،،در صورتي كه پزشكدر صورتي كه پزشك. . كنيدكنيد 

وجود دارد كه شما وجود دارد كه شما    مراكز امداد ايدز نيز مراكز امداد ايدز نيز   به طور مثال اتريش  به طور مثال اتريش   ضمناً دربسياري از كشورها ضمناً دربسياري از كشورها ..اين تست انجام مي گيرداين تست انجام مي گيرد
..مي توانيد با محفوظ نگاه داشتن نام خود و به صورت ناشناس براي انجام اين تست مراجعه كنيدمي توانيد با محفوظ نگاه داشتن نام خود و به صورت ناشناس براي انجام اين تست مراجعه كنيد     

    
cchheecckkuupp))  چك آپچك آپ""درصورت انجام درصورت انجام  HH  حت مزاج ، آيا آزمايشحت مزاج ، آيا آزمايشو آزمايشهاي صو آزمايشهاي ص  ""(( IIVV  نيز انجام مي گيرد؟نيز انجام مي گيرد؟    

cchheecckkuupp  آزمايش ايدز به جز در موارد خاص، جزو آزمايشات متداول پزشكي جهتآزمايش ايدز به جز در موارد خاص، جزو آزمايشات متداول پزشكي جهت اً . . نمي باشدنمي باشد   اً بنابر اين بايد دقيق بنابر اين بايد دقيق
مايش مايش ززپس در صورتي كه تمايل به انجام آپس در صورتي كه تمايل به انجام آ. . در برگه ذكر شود تا آزمايشگاه آن را انجام بدهددر برگه ذكر شود تا آزمايشگاه آن را انجام بدهد    HHIIVV  نام آزمايشنام آزمايش

..ميان بگذاريدميان بگذاريد  د بايد دقيقاً قضيه را با پزشك خود درد بايد دقيقاً قضيه را با پزشك خود درايدز داريايدز داري     

    
خون ايران، آيا آزمايش   خون ايران، آيا آزمايشدرصورت اهداي خون در سازمان انتقال  HH  درصورت اهداي خون در سازمان انتقال  IIVV   روي آن انجام مي گيرد؟آيا نتيجه آن قابل روي آن انجام مي گيرد؟آيا نتيجه آن قابل

    استفاده و معتبر است؟استفاده و معتبر است؟
WWeess  در سازمان انتقال خون ايران، آزمايشهاي خاصيدر سازمان انتقال خون ايران، آزمايشهاي خاصي..بله و نتيجه آن معتبر استبله و نتيجه آن معتبر است tt eerrnn  bblloott HHIIVV--EELLIISSAA    وو   بر بر   
HH))  البته بايد به خاطر داشت كه آزمايش اليزاالبته بايد به خاطر داشت كه آزمايش اليزا. . روي خون انجام مي شودروي خون انجام مي شود IIVV  EELLII SSAA))   100100حساسيت و دقت حساسيت و دقت % %

به روش آزمايش و همين طور شركت سازمانده به روش آزمايش و همين طور شركت سازمانده   است كه البته بستگياست كه البته بستگي% % 97.597.5درصد دقت تست اليزا در حدود درصد دقت تست اليزا در حدود . . نداردندارد
از مبتاليان را شناسايي مي كند، به عبارت از مبتاليان را شناسايي مي كند، به عبارت % % 97.597.5تنها تنها اين بدان معني است كه اين تست اين بدان معني است كه اين تست . . كيت متفاوت مي باشدكيت متفاوت مي باشد

ا % % 98.598.5دقت تست در حدود دقت تست در حدود . . احتمال دارد كه تست مثبت باشداحتمال دارد كه تست مثبت باشد% % 97.597.5ديگر اگر شخصي مبتال باشد ديگر اگر شخصي مبتال باشد  ا است كه ب است كه ب
احتمال احتمال % % 1.51.5كند وآن به اين معني مي باشد كه اگر شخصي مثبت گزارش شود كند وآن به اين معني مي باشد كه اگر شخصي مثبت گزارش شود   خصوصيت كيت و كيت فرق ميخصوصيت كيت و كيت فرق مي

FF))  كه به آن فاصله مثبت كاذبكه به آن فاصله مثبت كاذب. . نباشدنباشددارد كه واقعاً مبتال دارد كه واقعاً مبتال  aallss ee  pp oossiitt iivvee)) صورت شخصي كه ..مي گويندمي گويند   صورت شخصي كه در هر  در هر 
WWeess))  جواب آزمايش اليزا مثبت دارد الزم است كه با روش وسترن بالتجواب آزمايش اليزا مثبت دارد الزم است كه با روش وسترن بالت tteerrnn  bblloott )) نيز مجدداً چك شود كه نيز مجدداً چك شود كه     
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ر بب. . آزمايشگاه ها معموالً قبل از اعالم نتيجه اين كار را انجام مي دهندآزمايشگاه ها معموالً قبل از اعالم نتيجه اين كار را انجام مي دهند..روش دقيق تري استروش دقيق تري است ر نابراين جوابي كه بيما نابراين جوابي كه بيما
اطمينان است چون چندبار كنترل مي شود اطمينان است چون چندبار كنترل مي شودگرفته است در صورتي كه مثبت باشد قابل  ..گرفته است در صورتي كه مثبت باشد قابل      

  
HHدرصورت آزمايشدرصورت آزمايش IIVV  در سازمان انتقال خون ايران، آيا نتيجه آن قابل استفاده و معتبر است؟در سازمان انتقال خون ايران، آيا نتيجه آن قابل استفاده و معتبر است؟    

.. مراجعه شود مراجعه شودقبلقبلبراي توضيح بيشتر به جواب سوال براي توضيح بيشتر به جواب سوال . . بله نتيجه آن معتبر استبله نتيجه آن معتبر است     

  
HH  ، آيا خطر انتقال، آيا خطر انتقال))زن و يا مردزن و يا مرد((درصورت خود ارضايي درصورت خود ارضايي  IIVV  و ديگر بيماري هاي مقاربتي وجود دارد؟و ديگر بيماري هاي مقاربتي وجود دارد؟    

HH))  شما از طريق خود ارضايي به ويروس ايدزشما از طريق خود ارضايي به ويروس ايدز IIVV))  آلوده نخواهيد شدآلوده نخواهيد شد  HH IIVV   انتقال خواهد يافت كه صورتي  انتقال خواهد يافت كه تنها در  صورتي  تنها در 
آنان منجر خوني يا ترشحات جنسي  آنان منجردو نفر داراي ارتباطي باشند كه به تماس  خوني يا ترشحات جنسي  جنسي (( شود،  شود، دو نفر داراي ارتباطي باشند كه به تماس  جنسي رابطه  ز ––رابطه  ز  استفاده ا  استفاده ا

HH  و يكي ازآن دونفر، قبالً بهو يكي ازآن دونفر، قبالً به...) ...) سرنگ مشترك وسرنگ مشترك و IIVV  آلوده شده باشدآلوده شده باشد..     

  
HH  درصورت بوسيدن شخصي، آيا خطر انتقالدرصورت بوسيدن شخصي، آيا خطر انتقال   IIVV  و ديگربيماري هاي مقاربتي وجود دارد؟و ديگربيماري هاي مقاربتي وجود دارد؟      

دهان دهانرو بوسي و بوسيدن عادي باعث انتقال ويروس نمي شود و اگر منظور بوسيدن عميق و با  صورتي رو بوسي و بوسيدن عادي باعث انتقال ويروس نمي شود و اگر منظور بوسيدن عميق و با  صورتي  باز باشد در   باز باشد در 
HH  كه زخمي در دهان يا روي لثه يا لب ها وجود داشته باشد، خطر انتقالكه زخمي در دهان يا روي لثه يا لب ها وجود داشته باشد، خطر انتقال IIVV   وجود دارد كه البته ميزان خطر پايين وجود دارد كه البته ميزان خطر پايين

..است و آمار دقيقي در اين باره وجود ندارداست و آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد     

  
oorraall  ss))  درصورت داشتن رابطه دهانيدرصورت داشتن رابطه دهاني eexx)) ، ،آيا خطر انتقالآيا خطر انتقال  HHIIVV    د؟د؟و ديگر بيماري هاي مقاربتي وجود دارو ديگر بيماري هاي مقاربتي وجود دار  

.. مطالعه نماييد مطالعه نماييدكتاب كتاب  را در همين  را در همين ""خطر انتقال ويروس در رابطه دهانيخطر انتقال ويروس در رابطه دهاني""براي دريافت پاسخ اين سوال بخش براي دريافت پاسخ اين سوال بخش      

  
HH  در صورت تماس جنسي سطحي، آيا خطر انتقالدر صورت تماس جنسي سطحي، آيا خطر انتقال IIVV  و ديگر بيماري هاي مقاربتي وجود دارد؟و ديگر بيماري هاي مقاربتي وجود دارد؟    

HH    باعث انتقال  باعث انتقال،،تماس ترشحات جنسي با پوست سالمتماس ترشحات جنسي با پوست سالم IIVV  قال وجود دارد زيرا ممكن قال وجود دارد زيرا ممكن  اما همراه خطر انت اما همراه خطر انت..نمي شودنمي شود
    ..است انتقال از طريق زخم هاي روي دست و بدن انجام شوداست انتقال از طريق زخم هاي روي دست و بدن انجام شود

  
HH  در صورت استفاده از كاندوم درارتباط جنسي با شخص آلوده، آيا خطر انتقالدر صورت استفاده از كاندوم درارتباط جنسي با شخص آلوده، آيا خطر انتقال IIVV   و ديگر بيماري هاي مقاربتي و ديگر بيماري هاي مقاربتي

  همچنان وجود دارد؟همچنان وجود دارد؟

 البته هميشه  البته هميشه ––. .  است است درصد درصد55تاتا11تمال انتقال تمال انتقال در صورتي كه كاندوم سالم باشد و ترشحات جنسي از آن خارج نشود احدر صورتي كه كاندوم سالم باشد و ترشحات جنسي از آن خارج نشود اح
در ارتباط با افرادي كه در ارتباط با افرادي كه ..بايد به خاطر داشت كه در رابطه جنسي با شخص آلوده احتمال خطر انتقال وجود داردبايد به خاطر داشت كه در رابطه جنسي با شخص آلوده احتمال خطر انتقال وجود دارد
..اطمينان كامل نسبت به سالمتي آنها نداريد، استفاده صحيح از كاندوم اكيداً توصيه مي شوداطمينان كامل نسبت به سالمتي آنها نداريد، استفاده صحيح از كاندوم اكيداً توصيه مي شود     

    
و ديگر بيماري هاي مقاربتي و ديگر بيماري هاي مقاربتي   HHIIVV  مان انجام ارتباط جنسي، آيا خطر انتقالمان انجام ارتباط جنسي، آيا خطر انتقالدر صورت پاره شدن كاندوم در زدر صورت پاره شدن كاندوم در ز

    همچنان وجود دارد؟همچنان وجود دارد؟
    ..  مراجعه شود  مراجعه شودت قبليت قبليبراي دريافت پاسخ دقيق تر به سواالبراي دريافت پاسخ دقيق تر به سواال. . بله وجود داردبله وجود دارد
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و بيماري هاي مقاربتي به چه و بيماري هاي مقاربتي به چه   HHIIVV  در صورت ارتباط جنسي با اشخاص خود فروش، ميزان خطر آلوده شدن بهدر صورت ارتباط جنسي با اشخاص خود فروش، ميزان خطر آلوده شدن به  
   است؟ است؟ميزانميزان

براي هر دو، شخص مشتري و براي هر دو، شخص مشتري و ((در بين اين گروه در بين اين گروه   HHIIVV  به طور طبيعي ميزان درصد خطرانتقال بيماري هاي مقاربتي وبه طور طبيعي ميزان درصد خطرانتقال بيماري هاي مقاربتي و
قه خوني شريك ) ) شخص خود فروششخص خود فروش قه خوني شريك به دليل داشتن شركاي جنسي متعدد و عدم آشنايي هر كدام از آنها با ساب به دليل داشتن شركاي جنسي متعدد و عدم آشنايي هر كدام از آنها با ساب

متاسفانه آمار دقيقي وجود ندارد كه ميزان خطر را متاسفانه آمار دقيقي وجود ندارد كه ميزان خطر را   ..جنسي و همچنين سابقه شركاي جنسي قبلي، بسيار باال مي باشدجنسي و همچنين سابقه شركاي جنسي قبلي، بسيار باال مي باشد
در صورتي كه شما در كشوري در صورتي كه شما در كشوري ..فاكتور بسيار مهم در اين مورد كنترل مي باشدفاكتور بسيار مهم در اين مورد كنترل مي باشد..به شكل دقيق تعريف و مشخص نمايدبه شكل دقيق تعريف و مشخص نمايد
و شما با اشخاص داراي شناسنامه بهداشتي به و شما با اشخاص داراي شناسنامه بهداشتي به ) ) مانند بعضي كشورهاي اروپاييمانند بعضي كشورهاي اروپايي((هستيد كه اين كار شكلي قانوني دارد، هستيد كه اين كار شكلي قانوني دارد، 

""  شيوهشيوه SSaaffeerr))  ارتباط جنسي مطمئن ترارتباط جنسي مطمئن تر     ss ee xx))   "" رابطه برقرار مي كنيد، ميزان خطري كه متوجه شما مي باشد به آن رابطه برقرار مي كنيد، ميزان خطري كه متوجه شما مي باشد به آن   
شدت و ميزان بااليي نيست كه در شيوه هاي به اصطالح زيرزميني و مخفي وجود دارد، كه دليل آن كنترل بهداشتي شدت و ميزان بااليي نيست كه در شيوه هاي به اصطالح زيرزميني و مخفي وجود دارد، كه دليل آن كنترل بهداشتي 

منظم مي باشداين افراد به شكل منظم مي باشد ايران، در..اين افراد به شكل  مونه در  ايران، دربه عنوان ن مونه در  افراد   به عنوان ن افراد صورت برقراري تماس جنسي بين اين  شخص شخص ((صورت برقراري تماس جنسي بين اين 
از داليل بسيار از داليل بسيار . .   ، ميزان درصد خطري كه متوجه اين گروه است، بسيار باال مي باشد، ميزان درصد خطري كه متوجه اين گروه است، بسيار باال مي باشد))مشتري و شخص خود فروشمشتري و شخص خود فروش

افرادي كه به اين كار به عنوان شغل روي آورده اند، اشاره كرد افرادي كه به اين كار به عنوان شغل روي آورده اند، اشاره كردمهم آن مي توان به سه مشكل مهم موجود در بين  . . مهم آن مي توان به سه مشكل مهم موجود در بين 
 سرويس هاي بهداشتي كافي و مناسب،عدم كنترل بهداشتي و انجام معاينات منظم سالمتي،عدم  سرويس هاي بهداشتي كافي و مناسب،عدم كنترل بهداشتي و انجام معاينات منظم سالمتي،عدم عدم دسترسي بهعدم دسترسي به

..انجام آزمايشهاي اجباري سالمتي در طي دوره هاي زماني منظمانجام آزمايشهاي اجباري سالمتي در طي دوره هاي زماني منظم     

  
  ، احتمال آلوده شدن كدام يك بيشتر است؟، احتمال آلوده شدن كدام يك بيشتر است؟)) مرد با مرد مرد با مرد––مرد با زن مرد با زن ((در صورت ارتباط جنسي با شخص آلوده در صورت ارتباط جنسي با شخص آلوده 

HH  همواره خطر انتقالهمواره خطر انتقال IIVV  خطر خطر . (. (در مورد مردان همجنسگرا باالتر و تقريباً دو برابر مردان غير همجنسگرا استدر مورد مردان همجنسگرا باالتر و تقريباً دو برابر مردان غير همجنسگرا است
ميزان درصد انتقال آلودگي از مرد به زن در ميزان درصد انتقال آلودگي از مرد به زن در .).)دريافت ويروس در بين مردان همجنسگرا در فرد مفعول بيشتر استدريافت ويروس در بين مردان همجنسگرا در فرد مفعول بيشتر است

..مي باشدمي باشد% % 0.90.9مرد در حدود مرد در حدود   ميزان درصد انتقال آلودگي از زن بهميزان درصد انتقال آلودگي از زن به..مي باشدمي باشد% % 1.11.1حدود حدود      

  
HH  در صورت فاعل بودن در ارتباط جنسي بين دومرد، آيا احتمال آلوده شدن شخص فاعل نيز بهدر صورت فاعل بودن در ارتباط جنسي بين دومرد، آيا احتمال آلوده شدن شخص فاعل نيز به IIVV   و ديگر بيماري و ديگر بيماري

  هاي مقاربتي وجود دارد؟هاي مقاربتي وجود دارد؟

دارد ولي كمتر از فردي است كه مفعول است دارد ولي كمتر از فردي است كه مفعول استبله اين احتمال وجود  همواره بايد به خاطر داشت كه احتمال انتقال در همواره بايد به خاطر داشت كه احتمال انتقال در . . بله اين احتمال وجود 
رقم باالييمردان همجنسگرا رقم بااليي جالب توجه اين است كه گاه در بين گروه هايي افراد در ايران نوعي نگاه خاص جالب توجه اين است كه گاه در بين گروه هايي افراد در ايران نوعي نگاه خاص .. است استمردان همجنسگرا 

وجود دارد كه تنها مرداني را كه در رابطه جنسي مرد با مرد، مفعول هستند را همجنس گرا به شمار مي آورند و وجود دارد كه تنها مرداني را كه در رابطه جنسي مرد با مرد، مفعول هستند را همجنس گرا به شمار مي آورند و 
نابراين گمان مي كنند كه نابراين گمان مي كنند كه بب. . مرداني را كه در رابطه مرد با مرد فاعل هستند را به عنوان همجنس گرا نمي شناسندمرداني را كه در رابطه مرد با مرد فاعل هستند را به عنوان همجنس گرا نمي شناسند

فاعل فاعل   ––در حالي كه از نظر علمي و هم در بيشتر فرهنگ ها، هر مرد و زنيدر حالي كه از نظر علمي و هم در بيشتر فرهنگ ها، هر مرد و زني. . خطر تنها شخص مفعول را تهديد مي كندخطر تنها شخص مفعول را تهديد مي كند
.. را كه به نوع همجنس گرايش دارد، همجنسگرا مي شناسند را كه به نوع همجنس گرايش دارد، همجنسگرا مي شناسند––يا مفعول يا مفعول      

  
    

HH  آيا هر فرد آلوده بهآيا هر فرد آلوده به IIVV  مبتال به ايدز است؟مبتال به ايدز است؟  
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HH  ويروسويروس IIVV  هايي آلودگي بامسبب ايدز امسبب ايدز ا هايي آلودگي باست و ايدز مرحله ن HH  ست و ايدز مرحله ن IIVV  هرفرد آلوده بهبايد دانست كه هرفرد آلوده به. . استاست HH  بايد دانست كه  IIVV  

  ..الزاما مبتال به ايدز نيست بلكه بايد يكسري معيارهاي شاخص ايدز را بروز دهد تا بگوييم به ايدز مبتال شده استالزاما مبتال به ايدز نيست بلكه بايد يكسري معيارهاي شاخص ايدز را بروز دهد تا بگوييم به ايدز مبتال شده است

HH  تنها نيمي از افراد آلوده بهتنها نيمي از افراد آلوده به IIVV   فاصله زماني از فردي به فرد  فاصله زماني از فردي به فرد ايناين. .  سال به سندرم ايدز مبتال مي شوند سال به سندرم ايدز مبتال مي شوند1010درطي درطي 
امروزه به امروزه به . . ديگر متفاوت است و به عوامل زيادي منجمله وضعيت سالمت فرد و عادات بهداشتي وي ارتباط داردديگر متفاوت است و به عوامل زيادي منجمله وضعيت سالمت فرد و عادات بهداشتي وي ارتباط دارد

  ..كمك بعضي ازداروها مي توان اين فاصله را طوالني تر كردكمك بعضي ازداروها مي توان اين فاصله را طوالني تر كرد
    

  هستند يانه؟هستند يانه؟  HHIIVV  چگونه بفهمم اطرافيانم آلوده بهچگونه بفهمم اطرافيانم آلوده به

پي ببريدهيچ گاه نمي توانيد فقط با نهيچ گاه نمي توانيد فقط با ن پي ببريدگاه به اطرافيانتان به اين مورد  هرفرد ظاهرا سالمي را كه درمحل كار، مدرسه، هرفرد ظاهرا سالمي را كه درمحل كار، مدرسه، . . گاه به اطرافيانتان به اين مورد 
خود آگاه باشد ناقل اين ويروس باشد و ... ... استاديوم ورزشي، خيابان و استاديوم ورزشي، خيابان و  خود آگاه باشد ناقل اين ويروس باشد و مالقات مي كنيد ممكن است بدون آنكه حتي  مالقات مي كنيد ممكن است بدون آنكه حتي 

  ..در حالي كه واقعا سالم به نظر مي رسد ويروس را به فرد ديگري منتقل كنددر حالي كه واقعا سالم به نظر مي رسد ويروس را به فرد ديگري منتقل كند

    
  
  
  
  

HH  پس از يك تماس جنسي مشكوك و يا استفاده از سوزن مشترك، چه زماني بايد براي انجام آزمايش از نظرپس از يك تماس جنسي مشكوك و يا استفاده از سوزن مشترك، چه زماني بايد براي انجام آزمايش از نظر IIVV  

  مراجعه كنيم؟مراجعه كنيم؟

آزمايشاتي كه بطور معمول براي تشخيص اين عفونت بكار مي رود براساس جستجوي آنتي بادي هاي ايجاد شده آزمايشاتي كه بطور معمول براي تشخيص اين عفونت بكار مي رود براساس جستجوي آنتي بادي هاي ايجاد شده 
HH  توسط بدن دربرابرتوسط بدن دربرابر IIVV  ماه پس از عفونت قابل شناسايي  ماه پس از عفونت قابل شناسايي 33ا دراكثر مردم درطي ا دراكثر مردم درطي ميزان اين آنتي بادي هميزان اين آنتي بادي ه. . استاست 

. .  ماه هم برسد ماه هم برسد66اما در بعضي موارد ممكن است اين زمان به اما در بعضي موارد ممكن است اين زمان به ). ).  روز پس از تماس روز پس از تماس2525بطور متوسط حدود بطور متوسط حدود ((است است 
نكته نكته . .  ماه پس از تماس احتمالي براي انجام آزمايش مراجعه كند ماه پس از تماس احتمالي براي انجام آزمايش مراجعه كند33بنابراين درحال حاضر پيشنهاد مي شود كه بنابراين درحال حاضر پيشنهاد مي شود كه 

  ..  قرار دهيدقرار دهيد  HHIIVV   ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض33نبايد فراموش شود اين است كه درطي اين نبايد فراموش شود اين است كه درطي اين بسيارمهمي كه بسيارمهمي كه 

    
  منظور از تماس جنسي سالم چيست؟منظور از تماس جنسي سالم چيست؟

HH  منظور اين است كه شما از آلودگي هاي منتقله از راه تماس جنسي نظيرمنظور اين است كه شما از آلودگي هاي منتقله از راه تماس جنسي نظير IIVV  درامان هستيد اگر و فقطدرامان هستيد اگر و فقط::  

  .. اگر اصوال تماس جنسي نداشته باشيد اگر اصوال تماس جنسي نداشته باشيد--الف الف 

هيچ كدام ازشما آلوده به  --ب ب  داشته باشيد و  هيچ كدام ازشما آلوده بهاگر تنها بايك فرد تماس جنسي  داشته باشيد و  نبوده و شريك جنسي ديگري نبوده و شريك جنسي ديگري   HHIIVV  اگر تنها بايك فرد تماس جنسي 
  ..نداشته باشيدنداشته باشيد

  .. اگر بطور صحيح از كاندوم استفاده كنيد اگر بطور صحيح از كاندوم استفاده كنيد--پ پ 

    
HH  كدام يك از مايعات و يا ترشحات بدن مي توانندكدام يك از مايعات و يا ترشحات بدن مي توانند IIVV  را منتقل كنند؟را منتقل كنند؟  

  ::  بات رسيده استبات رسيده استانتقال اين ويروس از طريق مايعات زير به اثانتقال اين ويروس از طريق مايعات زير به اث

   خون خون--الف الف 
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   مني مني--ب ب 

  ))واژن ناحيه تناسلي زنواژن ناحيه تناسلي زن(( ترشحات  ترشحات --پ پ 
   شير مادر شير مادر--ت ت 

  .. هرمايع ديگري درداخل بدن كه حاوي خون باشد هرمايع ديگري درداخل بدن كه حاوي خون باشد--ث ث 

    
  كدام است؟كدام است؟  HHIIVV  راه هاي انتقالراه هاي انتقال

، ترشحات ناحيه تناسلي ، ترشحات ناحيه تناسلي ))شامل مايعي كه قبل از مني خارج مي شود هم مي گرددشامل مايعي كه قبل از مني خارج مي شود هم مي گردد((اين ويروس ازطريق خون، مني اين ويروس ازطريق خون، مني 
، مقعد، واژن، ، مقعد، واژن، ))مثال درحين تزريق وريديمثال درحين تزريق وريدي((ويروس مي تواند از راه يك وريد ويروس مي تواند از راه يك وريد . . و شير مادر منتقل مي شودو شير مادر منتقل مي شود) ) واژنواژن((ن ن زز

  ..و يا بريدگي ها و زخم ها وارد شودو يا بريدگي ها و زخم ها وارد شود  ))نظير چشم و مخاط داخل بينينظير چشم و مخاط داخل بيني((آلت، دهان و ساير غشاهاي مخاطي آلت، دهان و ساير غشاهاي مخاطي 

HH  پوست سالم يك سد بسيار قوي دربرابر ورودپوست سالم يك سد بسيار قوي دربرابر ورود IIVV  كتري ها استكتري ها استو ساير ويروسها و باو ساير ويروسها و با..  

HH  شايعترين راههاي انتقالشايعترين راههاي انتقال IIVV  درحال حاضر به قرار زير استدرحال حاضر به قرار زير است  ::  

    با فرد آلودهبا فرد آلوده) ) واژينال، مقعدي و يا دهانيواژينال، مقعدي و يا دهاني(( مقاربت  مقاربت --الف الف 

     استفاده از سوزن مشترك با فرد آلوده استفاده از سوزن مشترك با فرد آلوده--ب ب 

     از مادر آلوده به جنين در داخل رحم و يا حين زايمان و يا درطي شيردهي از مادر آلوده به جنين در داخل رحم و يا حين زايمان و يا درطي شيردهي--پ پ 

  .. تواند از راه مصرف خون و يا فاكتورهاي انعقادي آلوده هم منتقل شود تواند از راه مصرف خون و يا فاكتورهاي انعقادي آلوده هم منتقل شودعالوه بر آن ويروس ميعالوه بر آن ويروس مي

    
HH  كاندوم هاي التكس چقدر درپيشگيري از انتقالكاندوم هاي التكس چقدر درپيشگيري از انتقال IIVV  موثرند؟موثرند؟  

افراد ناقل اين ويروس تماس جنسي داشته اند،  افراد ناقل اين ويروس تماس جنسي داشته اند، بر طبق پژوهش هاي انجام شده بر روي افراد سالمي كه با  ز  %  % 9898بر طبق پژوهش هاي انجام شده بر روي افراد سالمي كه با  ز ا ا
اندآنهايي كه بطور منظم و به روش صحيآنهايي كه بطور منظم و به روش صحي اندح از كاندوم التكس استفاده مي كرده اند به ويروس آلوده نشده  لذا لذا . . ح از كاندوم التكس استفاده مي كرده اند به ويروس آلوده نشده 

HH  كاندوم التكس درصورت استفاده منظم مي تواند تا حد زيادي ازخطر انتقالكاندوم التكس درصورت استفاده منظم مي تواند تا حد زيادي ازخطر انتقال IIVV  بكاهدبكاهد..  

    
HH، ، آيا بوسيدن بادهان بازآيا بوسيدن بادهان باز IIVV  را منتقل مي كند؟را منتقل مي كند؟  

دارد چون بزاق دهان به ميزان بسيار كمي،،بوسيدن با دهان بازبوسيدن با دهان باز دارد چون بزاق دهان به ميزان بسيار كمي خطر كمي  HH   حاوي حاوي خطر كمي  IIVV  البته درمواردي كه البته درمواردي كه . . مي باشدمي باشد
ايجاد خراش در دهان يا لب شده و ويروس را منتقل كند ايجاد خراش در دهان يا لب شده و ويروس را منتقل كندبوسه با دهان باز طوالني باشد ممكن است باعث  عالوه بر عالوه بر . . بوسه با دهان باز طوالني باشد ممكن است باعث 

HH  آن بعضي افراد گاهگاهي خونريزي خفيف از لثه يازخمهاي كوچك در دهان دارند كه مي تواند عامل انتقالآن بعضي افراد گاهگاهي خونريزي خفيف از لثه يازخمهاي كوچك در دهان دارند كه مي تواند عامل انتقال IIVV  

  ..باشدباشد

    
  طريق تماس هاي اتفاقي منتقل مي شود؟طريق تماس هاي اتفاقي منتقل مي شود؟ازاز  HHIIVV  آياآيا

  ::  منجملهمنجمله. . اين ويروس درطي فعاليت هاي روزمره درمحيط كاري منتقل نمي شوداين ويروس درطي فعاليت هاي روزمره درمحيط كاري منتقل نمي شود. . خيرخير

  .. تماس هاي اجتماعي روزمره شامل دست دادن، روبوسي و در آغوش گرفتن دوستان تماس هاي اجتماعي روزمره شامل دست دادن، روبوسي و در آغوش گرفتن دوستان--الف الف 

  ..   ورزش و كار ورزش و كار--ب ب 

..  يط كار، اتومبيل ويط كار، اتومبيل و خوابيدن در يك اتاق و يا نفس كشيدن در هواي مشترك مح خوابيدن در يك اتاق و يا نفس كشيدن در هواي مشترك مح--پ پ  .. ..     
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  .. ظروف غذا يانوشيدني مشترك، دستگيره در، استفاده از آب مشترك درشستشو، شنا در استخر مشترك ظروف غذا يانوشيدني مشترك، دستگيره در، استفاده از آب مشترك درشستشو، شنا در استخر مشترك--ت ت 

  .. آب دهان انداختن، عطسه و سرفه آب دهان انداختن، عطسه و سرفه--ث ث 

  .. عرق بدن و اشك عرق بدن و اشك--ج ج 

  .. گزش پشه يا ساير حشرات گزش پشه يا ساير حشرات--چ چ 

    
ا HH  عالئم و نشانه ها و بيماريهاي شايع حاصل از آلودگي باعالئم و نشانه ها و بيماريهاي شايع حاصل از آلودگي ب IIVV  ؟؟چيستچيست    

ا HH  عالئم و نشانه هاي شايع آلودگي باعالئم و نشانه هاي شايع آلودگي ب IIVV  ز زعبارتند ا   ::عبارتند ا

  عفونت مغز، خون و دستگاه تناسليعفونت مغز، خون و دستگاه تناسلي  

    كاهش شديد وزنكاهش شديد وزن

    عرق شبانهعرق شبانه

    تب و لرزتب و لرز

    ضايعات مخاط دهانضايعات مخاط دهان

  سردردسردرد

    اختالل ديداختالل ديد

    احساس خستگي مزمناحساس خستگي مزمن

  اسهالاسهال

    جنونجنون

    
    

HH    بيماريهاي شايع حاصل ازبيماريهاي شايع حاصل از IIVV  عبارتند ازعبارتند از  ::  
  ))تب خالتب خال((هرپس هرپس 

    سلسل

  ي بي هوازيي بي هوازيعفونتهاعفونتها

    بدخيميبدخيمي

  ))عفونت اليه هاي مغزعفونت اليه هاي مغز((مننژيت مننژيت 
  و ايدزو ايدز

..رابطه جنسي يكي از غرايز اصلي براي بقاء بشر است ولي مي تواند راهي براي ورود عوامل بيماري زا باشدرابطه جنسي يكي از غرايز اصلي براي بقاء بشر است ولي مي تواند راهي براي ورود عوامل بيماري زا باشد     

جنسي سرايت كنند توانند از طريق تماس  اند كه مي  جنسي سرايت كنندتا كنون حدود بيست نوع بيماري شناخته شده  توانند از طريق تماس  اند كه مي  از اين ميان مي از اين ميان مي . . تا كنون حدود بيست نوع بيماري شناخته شده 
..را نام بردرا نام برد... ... ان ايدز، سوزاك، سيفليس، تبخال تناسلي و ان ايدز، سوزاك، سيفليس، تبخال تناسلي و توتو     

    
    چگونه فرد به يك بيماري آميزشي مبتال مي شود ؟چگونه فرد به يك بيماري آميزشي مبتال مي شود ؟
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..عفونت هاي آميزشي عمدتا به دنبال برقراري روابط جنسي نامطئن ايجاد مي شوندعفونت هاي آميزشي عمدتا به دنبال برقراري روابط جنسي نامطئن ايجاد مي شوند برخي از اين بيماريها عالوه بر برخي از اين بيماريها عالوه بر   
از سرنگ و سوزن و يا ساير وسايل تيز و برنده سرايت از سرنگ و سوزن و يا ساير وسايل تيز و برنده سرايت آميزش جنسي، از طريق تماسي خوني مثل استفاده مشترك آميزش جنسي، از طريق تماسي خوني مثل استفاده مشترك 

..را نام بردرا نام برد  CC  وو  BB  مي كنند كه از آن جمله مي توان ايدز و هپاتيتمي كنند كه از آن جمله مي توان ايدز و هپاتيت همچنين بسياري از اين عفونتها مي توانند در طي همچنين بسياري از اين عفونتها مي توانند در طي   
..حاملگي و زايمان از مادر آلوده به نوزاد سرايت كنندحاملگي و زايمان از مادر آلوده به نوزاد سرايت كنند     

  ::ازازعواملي كه خطر آلودگي را افزايش مي دهند عبارتند عواملي كه خطر آلودگي را افزايش مي دهند عبارتند   

    شركاي جنسي متعددشركاي جنسي متعدد

    تكرار تماس هاي مشكوكتكرار تماس هاي مشكوك

    ايجاد زخم و خراشيدگي در زمان تماس جنسيايجاد زخم و خراشيدگي در زمان تماس جنسي

    تماس جنسي در زمان قاعدگيتماس جنسي در زمان قاعدگي
    ))كاندومكاندوم((عدم استفاده از پوشش محافط عدم استفاده از پوشش محافط 

    
  عالئم بيماريهاي آميزشي چيست ؟عالئم بيماريهاي آميزشي چيست ؟

  ::بروز عالئم زير ممكن است به دليل يك بيماري آميزشي باشدبروز عالئم زير ممكن است به دليل يك بيماري آميزشي باشد

  از دستگاه تناسلي زناز دستگاه تناسلي زن) ) قدار ترشحات، تغيير رنگ و بو همراه خارش و سوزشقدار ترشحات، تغيير رنگ و بو همراه خارش و سوزشافزايش مافزايش م((ترشح غيرطبيعي ترشح غيرطبيعي 

  زخم دستگاه تناسليزخم دستگاه تناسلي

  برآمدگي جديد در كشاله ران به صورت يكطرفه يا دو طرفهبرآمدگي جديد در كشاله ران به صورت يكطرفه يا دو طرفه

  درد قسمت تحتاني شكم به همراه يكي از عالئم فوق در زندرد قسمت تحتاني شكم به همراه يكي از عالئم فوق در زن

  تورم بيضهتورم بيضه

  ترشح از مجراي تناسلي مردترشح از مجراي تناسلي مرد

  ))ليل عفونت مادرليل عفونت مادربدبد((تورم، قرمزي و ترشح چشم نوزاد تورم، قرمزي و ترشح چشم نوزاد 
  

  آيا بيماري هاي آميزشي درمان پذيرند ؟آيا بيماري هاي آميزشي درمان پذيرند ؟

..اغلب بيماريهاي آميزشي درمان پذيرنداغلب بيماريهاي آميزشي درمان پذيرند ممكن است همسر يا شريك جنسي شما در حالي كه عالمتي از بيماري ممكن است همسر يا شريك جنسي شما در حالي كه عالمتي از بيماري   
ر . . ندارد آلوده شده باشدندارد آلوده شده باشد ضرورت دارد همسر شما نيز همزمان تحت درمان قرا ر بنابراين با توجه به نظر پزشك  ضرورت دارد همسر شما نيز همزمان تحت درمان قرا بنابراين با توجه به نظر پزشك 

..ير اين صورت احتمال دارد آلودگي مجدداُ به شما سرايت كندير اين صورت احتمال دارد آلودگي مجدداُ به شما سرايت كنددر غدر غ. . گيردگيرد در طي دوره در طي دوره . . دوره درمان را كامل كنيددوره درمان را كامل كنيد  
..درمان از تماس جنسي پرهيز كنيد و يا از كاندوم استفاده نماييددرمان از تماس جنسي پرهيز كنيد و يا از كاندوم استفاده نماييد مشكالت خود را با مشكالت خود را با . . پزشك محرم اسرار شماستپزشك محرم اسرار شماست  

..ه صالحيت ندارند پرهيز كنيده صالحيت ندارند پرهيز كنيداز مصرف خودسرانه دارو يا مراجعه به افرادي كاز مصرف خودسرانه دارو يا مراجعه به افرادي ك. . وي در ميان بگذاريدوي در ميان بگذاريد     
  

؟ خود را از تماس جنسي نامطمئن حفاظت كنيم  ؟چگونه  خود را از تماس جنسي نامطمئن حفاظت كنيم    چگونه 

كم كردن كم كردن . .  نداشتن رابطه جنسي با فردي كه از سالمت جنسي او آگاهي نداريد مي باشد نداشتن رابطه جنسي با فردي كه از سالمت جنسي او آگاهي نداريد مي باشد،،مطمئن ترين راه پيشگيريمطمئن ترين راه پيشگيري
..دفعات تماس جنسي مشكوك و كاهش تعداد شركاء جنسي از احتمال آلودگي مي كاهددفعات تماس جنسي مشكوك و كاهش تعداد شركاء جنسي از احتمال آلودگي مي كاهد  جنسي حفاظت  جنسي حفاظت از تماساز تماس  

پرهيز كرد جنسي و اعتياد تزريقي دارند بايد  رفتارهاي پرخطر  پرهيز كردنشده با افراد مشكوك، ناشناس يا كساني كه  جنسي و اعتياد تزريقي دارند بايد  رفتارهاي پرخطر  ..نشده با افراد مشكوك، ناشناس يا كساني كه    
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جلوگيري از تماس با خون يا ترشحات جنسي در يك رابطه مشكوك مي تواند تا حدي فرد را در برابر آلودگي جلوگيري از تماس با خون يا ترشحات جنسي در يك رابطه مشكوك مي تواند تا حدي فرد را در برابر آلودگي 
..محافظت نمايدمحافظت نمايد استفاده از الكل و مواد مخدر قبل از برقراري استفاده از الكل و مواد مخدر قبل از برقراري . .  باشد باشدكاندوم وسيله مناسبي براي حفاظت فرد ميكاندوم وسيله مناسبي براي حفاظت فرد مي  

..تماس جنسي مي تواند قدرت تصميم گيري فرد را در زمينه انتخاب يك تماس جنسي مطمئن مختل سازدتماس جنسي مي تواند قدرت تصميم گيري فرد را در زمينه انتخاب يك تماس جنسي مطمئن مختل سازد     

    ::  توجهتوجه

مي توانند آلودگي را به  بسياري از افراد آلوده به عفونتهاي آميزشي و ايدز عالئمي از بيماري ندارند در حاليكه مي توانند آلودگي را به بسياري از افراد آلوده به عفونتهاي آميزشي و ايدز عالئمي از بيماري ندارند در حاليكه 
..پس در هر تماس جنسي مشكوك، خطر آلودگي را در نظر داشته باشيدپس در هر تماس جنسي مشكوك، خطر آلودگي را در نظر داشته باشيد. . ان سرايت دهندان سرايت دهندديگرديگر     

    
  چرا نيش حشرات بيماري، را منتقل نمي كند؟چرا نيش حشرات بيماري، را منتقل نمي كند؟

مكيده شده بوسيله حشرات به سرعت توسط آنزيمهاي حشره پاره شده و ويروس خارج شده از سلول  مكيده شده بوسيله حشرات به سرعت توسط آنزيمهاي حشره پاره شده و ويروس خارج شده از سلول خون آلوده  خون آلوده 
مي باشد و حشره با گزش فرد ديگر، نمي تواند ويروس فعال را مي باشد و حشره با گزش فرد ديگر، نمي تواند ويروس فعال را ميزبان قادر به ادامه حيات در داخل بدن حشره نميزبان قادر به ادامه حيات در داخل بدن حشره ن

  ..منتقل كندمنتقل كند
    

  آيا تيغ استفاده شده كه خوني روي آن ديده نشود هم مي تواند بيماري را منتقل كند ؟آيا تيغ استفاده شده كه خوني روي آن ديده نشود هم مي تواند بيماري را منتقل كند ؟

بلي ، تيغ به ظاهر سالم مي تواند لخته هاي خون بسيار كوچك كه با چشم غير مسلح ديده نمي شود داشته باشد و بلي ، تيغ به ظاهر سالم مي تواند لخته هاي خون بسيار كوچك كه با چشم غير مسلح ديده نمي شود داشته باشد و 
  ..  ا يك هفته در چنين لخته هايي زنده و عفونت زا باقي بماندا يك هفته در چنين لخته هايي زنده و عفونت زا باقي بماندويروس تويروس ت

    
    باشد ؟باشد ؟  HHIIVV    آيا مصرف مشروبات الكلي مي تواند عامل ابتال به ويروسآيا مصرف مشروبات الكلي مي تواند عامل ابتال به ويروس  

مي كند و قادر به  پيدا  افزايش  ميل جنسي فرد  گيري مي شود و هم  الل در قدرت تصميم  مي كند و قادر به مشروبات الكلي باعث اخت پيدا  افزايش  ميل جنسي فرد  گيري مي شود و هم  مشروبات الكلي باعث اختالل در قدرت تصميم 
دش نمي باشد و اكثر تماس هاي جنسي همراه با استفاده از مشروبات دش نمي باشد و اكثر تماس هاي جنسي همراه با استفاده از مشروبات تصميم گيري صحيح جهت حفظ سالمت خوتصميم گيري صحيح جهت حفظ سالمت خو

  ..  الكلي بدون استفاده از كاندم استالكلي بدون استفاده از كاندم است

    
HHآيا دستشويي هاي فرنگي راه انتقال ويروسآيا دستشويي هاي فرنگي راه انتقال ويروس IIVV    محسوب مي شود ؟محسوب مي شود ؟  

    از سطح پوست سالم و عرق بدن كه در تماس با اين نوع دستشويي ها ميباشند ، وجود ندارداز سطح پوست سالم و عرق بدن كه در تماس با اين نوع دستشويي ها ميباشند ، وجود ندارد  HHIIVV  امكان انتقالامكان انتقال

    
  چرا تماس جنسي راه انتقال محسوب مي شود ؟چرا تماس جنسي راه انتقال محسوب مي شود ؟

تناسلي     HHIIVV  ،،در ترشحات جنسي مرد آلوده و يا زن آلودهدر ترشحات جنسي مرد آلوده و يا زن آلوده تناسلي وجود دارد و ويروس قادر است به مخاط دستگاه  وجود دارد و ويروس قادر است به مخاط دستگاه 
  .. برساند برساند""لنفوسيت هاي كمك كنندهلنفوسيت هاي كمك كننده""چسبيده و به داخل بدن راه يافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني چسبيده و به داخل بدن راه يافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني 

    
انتقال انتقالچرا احتمال  HH  چرا احتمال  IIVV  در همجنس بازان بيشتر است ؟در همجنس بازان بيشتر است ؟  

  ::  اين مربوط به نوع تماس جنسي استاين مربوط به نوع تماس جنسي است

    استاست) ) واژن واژن ((مخاط روده ظريفتر از مخاط دستگاه تناسلي زنان مخاط روده ظريفتر از مخاط دستگاه تناسلي زنان 

    مويرگهاي زير مخاط روده بيشتر از مويرگهاي زير مخاط دستگاه تناسلي استمويرگهاي زير مخاط روده بيشتر از مويرگهاي زير مخاط دستگاه تناسلي است

    احتمال آسيب و زخم شدن در روده بيشتر استاحتمال آسيب و زخم شدن در روده بيشتر است
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    با مخاط روده بيشتر استبا مخاط روده بيشتر استمدت زمان تماس ترشحات آلوده مدت زمان تماس ترشحات آلوده 

افراد همجنس باز افراد همجنس بازعالوه بر اين فاكتور هاي اندامي   داراي شركاء جنسي و فعاليت آميزشي بيشتر هستند و اين  داراي شركاء جنسي و فعاليت آميزشي بيشتر هستند و اين ،،عالوه بر اين فاكتور هاي اندامي 
  ..عوامل احتمال ابتال را افزايش مي دهدعوامل احتمال ابتال را افزايش مي دهد

    
  آيا در اثر تماس جنسي انسان با حيوان احتمال ابتال به بيماري وجود دارد؟آيا در اثر تماس جنسي انسان با حيوان احتمال ابتال به بيماري وجود دارد؟  

در پيدايش اين بيماري تماس جنسي انسان با ميمون بوده است اما با شناخت ويروس و در پيدايش اين بيماري تماس جنسي انسان با ميمون بوده است اما با شناخت ويروس و يكي از فرضيه هاي اوليه يكي از فرضيه هاي اوليه 
  ..  مشخص شدن محدوديت ميزبان اين ويروس، احتمال انتقال ويروس از اين راه ممكن نمي باشدمشخص شدن محدوديت ميزبان اين ويروس، احتمال انتقال ويروس از اين راه ممكن نمي باشد

    
  آيا همجنس بازي زن با زن راه انتقال محسوب مي شود ؟آيا همجنس بازي زن با زن راه انتقال محسوب مي شود ؟  

ل مصنوعي استفاده مي كنند و قادر به انتقال ترشحات جنسي بطور ل مصنوعي استفاده مي كنند و قادر به انتقال ترشحات جنسي بطور با توجه به اين امر كه معموال اين زنان از وسايبا توجه به اين امر كه معموال اين زنان از وساي
    ..مستقيم نمي باشند ،احتمال انتقال كمتر ميشودمستقيم نمي باشند ،احتمال انتقال كمتر ميشود

    
  آيا همجنس بازي در صورت سالم بودن افراد راه انتقال محسوب مي شود ؟آيا همجنس بازي در صورت سالم بودن افراد راه انتقال محسوب مي شود ؟

پذير نم پذير نمخير بيماري ايدز يك بيماري عفوني است و ايجاد بيماري بدون حضور عامل عفونت امكان  . . ي باشد ي باشد خير بيماري ايدز يك بيماري عفوني است و ايجاد بيماري بدون حضور عامل عفونت امكان 
جنس باز و معتاد تزريقي در همه جوامع بوده است اما بيماري  افراد هم  افراد هم جنس باز و معتاد تزريقي در همه جوامع بوده است اما بيماري همانطوري كه تا قبل از پيدايش اين بيماري  همانطوري كه تا قبل از پيدايش اين بيماري 

  ..  ايدز مشاهده نشده بودايدز مشاهده نشده بود
    

  چرا آزمايش تشخيص قبل از ازدواج اجباري نمي شود ؟چرا آزمايش تشخيص قبل از ازدواج اجباري نمي شود ؟

ماه اخير آلوده شده و ممكن او ممكن ا. . داشتن يك پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد آلوده نمي باشد، نيست داشتن يك پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد آلوده نمي باشد، نيست  ماه اخير آلوده شده ست فرد در چند  ست فرد در چند 
از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر خطر مانند اعتياد تزريقي و از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر خطر مانند اعتياد تزريقي و . . باشد و هنوز جواب ايشان مثبت نشده باشد باشد و هنوز جواب ايشان مثبت نشده باشد 

مي تواند در هر زمان آلوده شود و داشتن سالمت قبل از ازدواج ضامن  مي تواند در هر زمان آلوده شود و داشتن سالمت قبل از ازدواج ضامن داشتن آميزش با شركاء جنسي متعدد باشد  داشتن آميزش با شركاء جنسي متعدد باشد 
  .. نخواهد شد نخواهد شدپايداري و سالمت خانوادهپايداري و سالمت خانواده

    
    فاصله زماني بين ابتال و ظهور عالئم باليني چقدر است ؟فاصله زماني بين ابتال و ظهور عالئم باليني چقدر است ؟

اما بطور معمول اما بطور معمول . . از زماني كه ويروس وارد بدن و وارد اولين سلولهاي دفاعي مي شود ابتال صورت پذيرفته استاز زماني كه ويروس وارد بدن و وارد اولين سلولهاي دفاعي مي شود ابتال صورت پذيرفته است
مل. .  سال طول  ميكشد كه شخص وارد مرحله بيماري ايدز شود سال طول  ميكشد كه شخص وارد مرحله بيماري ايدز شود1010--1515حداقل حداقل  ملاين مدت در صورت وجود عوا ي مانند ي مانند اين مدت در صورت وجود عوا

 مدت زمان كوتاه  مدت زمان كوتاه ،،فقر غذايي و عدم رعايت بهداشت و ابتال به عفونت هاي مختلف و تعداد بيشتر ويروس وارد شدهفقر غذايي و عدم رعايت بهداشت و ابتال به عفونت هاي مختلف و تعداد بيشتر ويروس وارد شده
تر مي شود و استفاده از غذاي مغذي  و بهداشتي، مصرف ويتامين هاي الزم، انجام ورزش و داشتن روحيه باال و تر مي شود و استفاده از غذاي مغذي  و بهداشتي، مصرف ويتامين هاي الزم، انجام ورزش و داشتن روحيه باال و 

 سال را هم گزارش  سال را هم گزارش 2020 طوالني تر كرده و منابع پزشكي تا  طوالني تر كرده و منابع پزشكي تا  مدت زمان را مدت زمان را،،تشخيص و درمان عفونت ها در اين مسيرتشخيص و درمان عفونت ها در اين مسير
اند اندنموده    ..نموده 

  
  آلودگي به ويروس ايدز و بيماري ايدز چيست؟آلودگي به ويروس ايدز و بيماري ايدز چيست؟
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سال پس از آلودگي با ويروس سال پس از آلودگي با ويروس 1717تا تا 1010بيماري ايدز مرحله نهايي آلودگي به ويروس ايدز است و ممكن است بين بيماري ايدز مرحله نهايي آلودگي به ويروس ايدز است و ممكن است بين 
 داشتن عالمت زندگي مي كنند و آلودگي را منتقل مي  داشتن عالمت زندگي مي كنند و آلودگي را منتقل مي افراد آلوده به ويروس ايدز سال ها بدونافراد آلوده به ويروس ايدز سال ها بدون. . ايدز اتفاق افتدايدز اتفاق افتد

ران حدود . . نمايندنمايند ران حدود بيما   ..ميرندميرند  سال پس از تشخيص بيماري ايدز ميسال پس از تشخيص بيماري ايدز مي22//55ـ ـ 33بيما
  

انسان به ويروس ايدز آلوده مي شود؟ انسان به ويروس ايدز آلوده مي شود؟چگونه    چگونه 

ويروس ايدز از طريق مني، ترشحات مهبلي در زنان، تماس جنسي بدون استفاده از كاندوم، خون و فرآورده هاي ويروس ايدز از طريق مني، ترشحات مهبلي در زنان، تماس جنسي بدون استفاده از كاندوم، خون و فرآورده هاي 
 آلوده، تزريق با سوزن آلوده اشتراكي، و مادر آلوده، به نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بالفاصله بعد از  آلوده، تزريق با سوزن آلوده اشتراكي، و مادر آلوده، به نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بالفاصله بعد از خونيخوني

..زايمان انتقال مي يابدزايمان انتقال مي يابد     

  
  آيا ويروس ايدز از راه هاي تنفسي، گوارشي و يا از طريق تماس هاي معمولي خانوادگي و يا در محيط كار، مدرسه و آيا ويروس ايدز از راه هاي تنفسي، گوارشي و يا از طريق تماس هاي معمولي خانوادگي و يا در محيط كار، مدرسه و 

   يا تفريحي منتقل مي شود؟ يا تفريحي منتقل مي شود؟اردوگاه هاي جمعي كاري واردوگاه هاي جمعي كاري و

  ..خيرخير
  

  چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟

قانوني قانوني همسرهمسر((، داشتن يك شريك جنسي ، داشتن يك شريك جنسي  و مذهبي  و مذهبي پرهيز از انحراف جنسي، پاي بندي به اصول زندگي زناشوييپرهيز از انحراف جنسي، پاي بندي به اصول زندگي زناشويي
  ..و استفاده از كاندوم، از انتقال عفونت جلوگيري مي كنندو استفاده از كاندوم، از انتقال عفونت جلوگيري مي كنند) ) خودخود

  
    ا ابتال به بيماري آميزشي مانند سوزاك و سيفليس، آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي كند؟ا ابتال به بيماري آميزشي مانند سوزاك و سيفليس، آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي كند؟آيآي

  ..تمام بيماري هاي مقاربتي سبب افزايش خطر آلودگي به ويروس ايدز مي شوندتمام بيماري هاي مقاربتي سبب افزايش خطر آلودگي به ويروس ايدز مي شوند. . بلهبله
  

  آيا آلودگي به ويروس ايدز از طريق شير مادر آلوده امكان دارد؟آيا آلودگي به ويروس ايدز از طريق شير مادر آلوده امكان دارد؟

  ..رد و مي تواند از اين طريق كودك را آلوده نمايدرد و مي تواند از اين طريق كودك را آلوده نمايدويروس ايدز در شير مادر وجود داويروس ايدز در شير مادر وجود دا. . بلهبله
  

  آيا آلودگي از طريق خون و فرآورده هاي خوني امكان پذير است؟آيا آلودگي از طريق خون و فرآورده هاي خوني امكان پذير است؟

اما چون امروزه نمونه هاي خون اهدايي اما چون امروزه نمونه هاي خون اهدايي . . ويروس ايدز از راه خون و فرآورده هاي خوني آلوده منتقل مي شودويروس ايدز از راه خون و فرآورده هاي خوني آلوده منتقل مي شود. . بلهبله
 درصد تقليل  درصد تقليل 55 تا  تا 33خته مي شوند، خطر سرايت از اين راه به خته مي شوند، خطر سرايت از اين راه به مورد آزمايش قرار مي گيرند و خون هاي آلوده دور ريمورد آزمايش قرار مي گيرند و خون هاي آلوده دور ري

  ..يافته استيافته است
  

  آيا تزريق موجب انتقال ويروس ايدز مي شود؟آيا تزريق موجب انتقال ويروس ايدز مي شود؟

ز . . بلهبله ز اگر سرنگ و سوزن آلوده باشند، استفاده اشتراكي از سرنگ و سر سوزن هاي آلوده در معتادان تزريقي يكي ا اگر سرنگ و سوزن آلوده باشند، استفاده اشتراكي از سرنگ و سر سوزن هاي آلوده در معتادان تزريقي يكي ا
ضروري خودداري كرد و از سرنگ و سوزني كه بايد به طور مطلق ابايد به طور مطلق ا. . راه هاي انتقال آلودگي استراه هاي انتقال آلودگي است ضروري خودداري كرد و از سرنگ و سوزني كه ز تزريقات غير  ز تزريقات غير 

  ..مطمئن هستيم ضدعفوني شده ، يا سرنگ و سوزن يك بار مصرف استفاده كردمطمئن هستيم ضدعفوني شده ، يا سرنگ و سوزن يك بار مصرف استفاده كرد
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  آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال آلودگي مي شود؟آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال آلودگي مي شود؟

  ..دز مي گردددز مي گرددخالكوبي و سوراخ نمودن گوش به وسيله سوزن و وسايل آلوده، سبب انتقال بيماري ايخالكوبي و سوراخ نمودن گوش به وسيله سوزن و وسايل آلوده، سبب انتقال بيماري اي. . بلهبله
  

  آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟

  ..بله، در كودكان آلوده زودتر از بالغين عالئم بيماري ايدز ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد استبله، در كودكان آلوده زودتر از بالغين عالئم بيماري ايدز ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد است

  
    آيا كار كردن با كسي كه آلوده به ويروس ايدز است اشكال دارد؟آيا كار كردن با كسي كه آلوده به ويروس ايدز است اشكال دارد؟

  ..خير، همكاران آلوده خطري براي ديگران در محيط كار ندارندخير، همكاران آلوده خطري براي ديگران در محيط كار ندارند

  
HH  سالم، دخترجواني هستم كه مبتال بهسالم، دخترجواني هستم كه مبتال به IIVV  به نظر من، مهم نيست كه دنبال دليل به نظر من، مهم نيست كه دنبال دليل . . هستم و خانواده ام هم خبر ندارندهستم و خانواده ام هم خبر ندارند

كابوس هاي فراواني مي بينم و استرس و كابوس هاي فراواني مي بينم و استرس و . . اين بيماري بگرديم؛ مهم اين است كه اين بيماري در من به وجود آمدهاين بيماري بگرديم؛ مهم اين است كه اين بيماري در من به وجود آمده
. . هيچ دارويي هم براي اين بيماري مصرف نكرده ام هيچ دارويي هم براي اين بيماري مصرف نكرده ام . . ندارم ندارم   اااضطراب دارم؛ حتي غذا هم به زور مي خورم يعني اشتهاضطراب دارم؛ حتي غذا هم به زور مي خورم يعني اشته

مشكل من اضطراب هميشگي و مشكل من اضطراب هميشگي و . . سال از ابتالي من مي گذرد و هنوز هيچ عالئمي هم در من پيدا نشده است سال از ابتالي من مي گذرد و هنوز هيچ عالئمي هم در من پيدا نشده است 44حدود حدود 
..  كم خوابي و كم اشتهايي و نا اميدي استكم خوابي و كم اشتهايي و نا اميدي است .. ..  

 در حيطه پزشكي و مربوط به  در حيطه پزشكي و مربوط به ه ايده ايدذكر كردذكر كردتمام مواردي كه تمام مواردي كه . .  ناشي از افسردگي است ناشي از افسردگي استه ايده ايدمشكالتي كه مطرح كردمشكالتي كه مطرح كرد
 تا با انجام مصاحبه و تشخيص ،  تا با انجام مصاحبه و تشخيص ، ددالزم است به يك متخصص روان پزشكي مراجعه كنيالزم است به يك متخصص روان پزشكي مراجعه كني. . تخصص روان پزشكي استتخصص روان پزشكي است

  شماشما و او  و او هستيدهستيد هم مثل بقيه بنده خدا هم مثل بقيه بنده خداشماشمامبتال به ايدز بودن، آخر زندگي نيست و مبتال به ايدز بودن، آخر زندگي نيست و . .  انجام دهد انجام دهداناندرمان الزم را برايتدرمان الزم را برايت
هر كسي در اين دنيا مشكالتي دارد كه با آن دست به گريبان است ، هيچ كس را بدون هر كسي در اين دنيا مشكالتي دارد كه با آن دست به گريبان است ، هيچ كس را بدون ..دوست دارد دوست دارد را هم مثل بقيه را هم مثل بقيه 
 و اين دنيا اساساً براي اين است كه انسان در مشكالت و سختي ها و ناكامي ها غرق شود و صبر  و اين دنيا اساساً براي اين است كه انسان در مشكالت و سختي ها و ناكامي ها غرق شود و صبر ددمشكل نمي يابيمشكل نمي يابي

انسان خود را ببازد. . خود را آزمايش كندخود را آزمايش كند انسان خود را ببازدآخر دنيا آنجاست كه  ري از بيماران سرطاني را مي شناسم كه ري از بيماران سرطاني را مي شناسم كه وگرنه بسياوگرنه بسيا. . آخر دنيا آنجاست كه 
مقاوم و صبور و شاد زندگي مي كنند و به جاي اينكه به مرگ خود فكر كنند به اين فكر مي كنند كه تا زنده اند خوب مقاوم و صبور و شاد زندگي مي كنند و به جاي اينكه به مرگ خود فكر كنند به اين فكر مي كنند كه تا زنده اند خوب 

روز به روز در حال تحليل رفتن هستند روز به روز در حال تحليل رفتن هستند   زندگي كنند بسياري از بيماران مبتال به ام اس را مي شناسم كه با وجودي كهزندگي كنند بسياري از بيماران مبتال به ام اس را مي شناسم كه با وجودي كه
ند كه بدون اينكه عمرشان از بقيه كمتر باشد بايد يك عمر با دست و پاي فلج زندگي كنند ، شادند و از ند كه بدون اينكه عمرشان از بقيه كمتر باشد بايد يك عمر با دست و پاي فلج زندگي كنند ، شادند و از و مي دانو مي دان

حداكثر استفاده را مي كنند حداكثر استفاده را مي كنندتوانايي هاي محدود خود  ام اس از ايدز بدتر است چون مبتالي به آن مي داند كه مرگي ام اس از ايدز بدتر است چون مبتالي به آن مي داند كه مرگي . . توانايي هاي محدود خود 
اما اينش اما اينش   خواهيم مرد بعضي ديرتر و بعضي زودتر ،خواهيم مرد بعضي ديرتر و بعضي زودتر ،همه ما روزي همه ما روزي . . وجود ندارد كه او را از شر بيماري نجات دهد وجود ندارد كه او را از شر بيماري نجات دهد 

  .. مي كنيم مي كنيم""زندگيزندگي""مهم نيست، مهم اين است كه چگونه مهم نيست، مهم اين است كه چگونه 
  

نمي دانم آرايشگر از تيغ نو استفاده كرد يا نه و البته محل نمي دانم آرايشگر از تيغ نو استفاده كرد يا نه و البته محل . . من يك هفته ي پيش به يك آرايشگاه مراجعه كردممن يك هفته ي پيش به يك آرايشگاه مراجعه كردم
چند روزي است كه چند روزي است كه . .  آلوده به ويروس ايدز باشد آلوده به ويروس ايدز باشدفكر مي كنم نكند كه آن تيغفكر مي كنم نكند كه آن تيغ. . استفاده ي تيغ بريده شد و خون آمداستفاده ي تيغ بريده شد و خون آمد

    روي دست هايم جوش زده؛ نمي دانم به اين مسئله مربوط مي شود؟روي دست هايم جوش زده؛ نمي دانم به اين مسئله مربوط مي شود؟
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انتقال اين بيماري به وسيله تيغ آلوده انتقال اين بيماري به وسيله تيغ آلوده . . نگراني شما بي جهت است و جوش دست ها هيچ ربطي به اين بيماري نداردنگراني شما بي جهت است و جوش دست ها هيچ ربطي به اين بيماري ندارد
به ويروس ايدز باشد و آلودگي آن محرز باشد و در فاصله به ويروس ايدز باشد و آلودگي آن محرز باشد و در فاصله درصد پاييني دارد و زماني اتفاق مي افتد كه تيغ آلوده درصد پاييني دارد و زماني اتفاق مي افتد كه تيغ آلوده 

اين ويروس تنها در بدن فرد زنده اين ويروس تنها در بدن فرد زنده . . كوتاهي از آلوده شدن با يك بيمار با بدن فرد ديگري تماس پيدا كرده باشدكوتاهي از آلوده شدن با يك بيمار با بدن فرد ديگري تماس پيدا كرده باشد
زندگي است و در هواي آزاد ازبين مي رود زندگي است و در هواي آزاد ازبين مي رودقابل  ني ني شما اگر اطمينان به ابتالي فردي كه قبل از شما با تيغ تماس خوشما اگر اطمينان به ابتالي فردي كه قبل از شما با تيغ تماس خو. . قابل 

ا  ا داشته است به ايدز نداريد، نگران نباشيد و نياز به آزمايش هم ندارد؛ اگر چه آزمايش ساده اي دارد مي توانيد ب داشته است به ايدز نداريد، نگران نباشيد و نياز به آزمايش هم ندارد؛ اگر چه آزمايش ساده اي دارد مي توانيد ب
  ..مراجعه به هر پزشكي درخواست كنيدمراجعه به هر پزشكي درخواست كنيد

  
    بيماري هايي ممكن است از طريق استخرهاي عمومي منتقل شود؟ آيا ايدز هم ممكن است منتقل شود؟بيماري هايي ممكن است از طريق استخرهاي عمومي منتقل شود؟ آيا ايدز هم ممكن است منتقل شود؟

ق منتقل مي شوند شامل بيماري هاي پوستي مثل قارچ هاي سر مي باشد كه در صورتي ق منتقل مي شوند شامل بيماري هاي پوستي مثل قارچ هاي سر مي باشد كه در صورتي بيماري هايي كه از اين طريبيماري هايي كه از اين طري
انتقال نيست انتقال نيستكه اتفاق بيفتد با درمان هاي رايج برطرف مي شود و هيچ نوع بيماري العالجي به اين شكل قابل  ايدز و ايدز و . . كه اتفاق بيفتد با درمان هاي رايج برطرف مي شود و هيچ نوع بيماري العالجي به اين شكل قابل 

گراني، از استخر هاي حتي گراني، از استخر هاي حتي لذا بدون هيچ گونه نلذا بدون هيچ گونه ن. . شودشود  مانند آن از طرق خاص مثل انتقال خون و جنسي منتقل ميمانند آن از طرق خاص مثل انتقال خون و جنسي منتقل مي
 البته در بيشتر استخرها رعايت  البته در بيشتر استخرها رعايت االمكان كم مراجعه تر استفاده كنيد و پس از شنا حتماً از دوش و شامپو استفاده كنيداالمكان كم مراجعه تر استفاده كنيد و پس از شنا حتماً از دوش و شامپو استفاده كنيد

انجام  ضدعفوني آب استخر بدليل سو استفاده صاحبان استخرها و صرفه جويي در هزينه به خوبي انجام مسايل بهداشتي و ضدعفوني آب استخر بدليل سو استفاده صاحبان استخرها و صرفه جويي در هزينه به خوبي  مسايل بهداشتي و 
خود من هرگز از استخرهاي آلوده عمومي استفاده ين افراد بشدت برخورد شود براي مثال خود من هرگز از استخرهاي آلوده عمومي استفاده نمي شود و الزم است با انمي شود و الزم است با ا ين افراد بشدت برخورد شود براي مثال 

  ..نمي كنم و شنا در آب دريا را ترجيح ميدهم هر چند كه چند سال يك بار به ساحل دريا برومنمي كنم و شنا در آب دريا را ترجيح ميدهم هر چند كه چند سال يك بار به ساحل دريا بروم
  

  اگر لثه خوني شود ايدز از طريق مسواك منتقل مي شود؟اگر لثه خوني شود ايدز از طريق مسواك منتقل مي شود؟

..اطات انتهاي روده يا مهبل منتقل شوداطات انتهاي روده يا مهبل منتقل شوديا مخيا مخ) ) خوني خوني ((ايدز ممكن است از طريق زخم ها ايدز ممكن است از طريق زخم ها      

اگر كسي مسواك آلوده اي را از بيمار مبتال استفاده كند و حين استفاده موجب خونريزي از آن شود اين امكان اگر كسي مسواك آلوده اي را از بيمار مبتال استفاده كند و حين استفاده موجب خونريزي از آن شود اين امكان 
  !!البته بنده تصور نمي كنم كسي از مسواك مشترك استفاده كند البته بنده تصور نمي كنم كسي از مسواك مشترك استفاده كند . . وجود دارد و در غير اين صورت خيروجود دارد و در غير اين صورت خير

  
NN  لطفا بفرماييد كلمهلطفا بفرماييد كلمه OO  RREEAA CCTT IIVVEE در پاسخ آزمايش ايدز به چه معناست و آيا نياز به تكرار آزمايش هست؟ در پاسخ آزمايش ايدز به چه معناست و آيا نياز به تكرار آزمايش هست؟   

  آيا به جوابي كه آزمايشگاه هاي معمولي و نه چندان پيشرفته در مورد اين آزمايش مي دهند مي توان اطمينان كرد؟آيا به جوابي كه آزمايشگاه هاي معمولي و نه چندان پيشرفته در مورد اين آزمايش مي دهند مي توان اطمينان كرد؟

 هاي معتبر مثل  هاي معتبر مثل بهتر است اين آزمايشات مهم را در آزمايشگاهبهتر است اين آزمايشات مهم را در آزمايشگاه. . اين به معني جواب منفي و سالم بودن فرد استاين به معني جواب منفي و سالم بودن فرد است
  ..سازمان انتقال خون ايران انجام دادسازمان انتقال خون ايران انجام داد

  
  افراد مبتال به ايدز چگونه مي توانند از خدمات رايگان بيمارستان استفاده كنند؟افراد مبتال به ايدز چگونه مي توانند از خدمات رايگان بيمارستان استفاده كنند؟

انجمن امور بيماري هاي خاص مراجعه كنند و حتماً الزم است تحت پوشش يكي ار بيمه ها  انجمن امور بيماري هاي خاص مراجعه كنند و حتماً الزم است تحت پوشش يكي ار بيمه ها اين اشخاص مي توانند به  اين اشخاص مي توانند به 
  ..  قرار گيرندقرار گيرند
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اصالح كه در بازار به صورت بسته اي مي خواستم در مي خواستم در  اصالح كه در بازار به صورت بسته اي مورد تيغ هاي    و با ماركو با مارك) )  تومان تومان10001000 تايي  تايي 55 بسته  بسته 33((مورد تيغ هاي 

DDOO RRCCOOآيا اين تيغ ها مشكلي براي سالمتي به وجود نمي آيا اين تيغ ها مشكلي براي سالمتي به وجود نمي . . و غيره  محصول كره عرضه مي شوند سوال كنمو غيره  محصول كره عرضه مي شوند سوال كنم
    و كامال بهداشتي هستند؟و كامال بهداشتي هستند؟) ) بيماري هايي از قبيل ايدز يا هپاتيتبيماري هايي از قبيل ايدز يا هپاتيت((آورند؟ آورند؟ 

) ) ساعتساعت4848((روس بيماري هايي مثل ايدز و هپاتيت كه از راه خوني منتقل مي شوند ظرف مدت كوتاهي روس بيماري هايي مثل ايدز و هپاتيت كه از راه خوني منتقل مي شوند ظرف مدت كوتاهي به طور كلي ويبه طور كلي وي
اما به هر حال ممكن است اما به هر حال ممكن است . . در محيط بيرون از بين مي روند و به نظر نمي رسد در محصوالت تجاري يافت شوند در محيط بيرون از بين مي روند و به نظر نمي رسد در محصوالت تجاري يافت شوند 

ا مي توانمي توان. . آلودگي هاي ديگري وجود داشته باشد و تأييديه بهداشت را نياز داردآلودگي هاي ديگري وجود داشته باشد و تأييديه بهداشت را نياز دارد ا يد جهت اطمينان قبل از استفاده ب يد جهت اطمينان قبل از استفاده ب
  ..شما هميشه سعي كنيد از محصوالت استاندارد و كامال بهداشتي استفاده كنيدشما هميشه سعي كنيد از محصوالت استاندارد و كامال بهداشتي استفاده كنيد..محلول بتادين ضد عفوني كنيدمحلول بتادين ضد عفوني كنيد

  
  آيا ايدز از طريق تماس زخم با بزاق يا ترشحات بيني فرد مبتال منتقل مي شود؟آيا ايدز از طريق تماس زخم با بزاق يا ترشحات بيني فرد مبتال منتقل مي شود؟

ديده شده، بر اساس مطالعات ديده شده، بر اساس مطالعات ... ... زاق ، عرق ، اشك وزاق ، عرق ، اشك واگر چه ويروس ايدز به مقدار بسيار كم در ترشحاتي مثل باگر چه ويروس ايدز به مقدار بسيار كم در ترشحاتي مثل ب
  ..انجام شده تاكنون موردي از انتقال با تماس با اين ترشحات گزارش نشده استانجام شده تاكنون موردي از انتقال با تماس با اين ترشحات گزارش نشده است

  
    آيا ويروس اچ آي وي از طريق تركيدن جوش با شانه ي سلماني وارد بدن ما مي شود؟آيا ويروس اچ آي وي از طريق تركيدن جوش با شانه ي سلماني وارد بدن ما مي شود؟

جوش آلوده شود و بالفاصله در در صورتي كه در بيماري كه مبتال به ايدز است شانه با خونريزي نادر صورتي كه در بيماري كه مبتال به ايدز است شانه با خونريزي نا جوش آلوده شود و بالفاصله در شي از پاره شدن  شي از پاره شدن 
داد دادتماس با بخشي از سر فرد ديگري كه دچار زخم است تماس پيدا كند ، چنين احتمالي را مي توان  بنابراين، اين بنابراين، اين . . تماس با بخشي از سر فرد ديگري كه دچار زخم است تماس پيدا كند ، چنين احتمالي را مي توان 

ايد پيدا شود تا انتقال ايدز . . احتمال بسيار پايين استاحتمال بسيار پايين است ايد پيدا شود تا انتقال ايدز بر اساس يك قاعده كلي، تماس خوني بين بيمار و گيرنده ب بر اساس يك قاعده كلي، تماس خوني بين بيمار و گيرنده ب
  ..پذيردپذيردصورت صورت 

  
  آزمايش تست ايدز چگونه است؟آزمايش تست ايدز چگونه است؟

آزمايش مربوطه يك نمونه برداري ساده خوني است كه وجود بيماري را چند ماه پس از ورود ويروس به بدن نشان آزمايش مربوطه يك نمونه برداري ساده خوني است كه وجود بيماري را چند ماه پس از ورود ويروس به بدن نشان 
  ..خواهد دادخواهد داد

  
به جز آزمايش، از چه راه ديگري مي توان از سالم بودن خود در رابطه با ايدز مطمئن شد؟اگر راهي نيست در به جز آزمايش، از چه راه ديگري مي توان از سالم بودن خود در رابطه با ايدز مطمئن شد؟اگر راهي نيست در 

    دن جواب ازمايش، چه برخوردي با شخص مي شود؟دن جواب ازمايش، چه برخوردي با شخص مي شود؟صورت مثبت بوصورت مثبت بو

  ..برخورد خاصي هم نمي شود و بيمار به مراكز مربوطه ارجاع مي شودبرخورد خاصي هم نمي شود و بيمار به مراكز مربوطه ارجاع مي شود..خير هيچ راهي بجز آزمايش وجود ندارد خير هيچ راهي بجز آزمايش وجود ندارد 

  
چگونه مي توان مطمئن شد كه دندانپزشكي كه به او مراجعه مي كنيم رعايت دستورات براي جلوگيري از ايدز را چگونه مي توان مطمئن شد كه دندانپزشكي كه به او مراجعه مي كنيم رعايت دستورات براي جلوگيري از ايدز را 

    ))گر در اين مورد ماده اي را مي شناسيد كه بايد با آن لوازم خود را ضد عفوني كنند ذكر كنيدگر در اين مورد ماده اي را مي شناسيد كه بايد با آن لوازم خود را ضد عفوني كنند ذكر كنيداا((انجام مي دهد؟ انجام مي دهد؟ 
ضدعفوني كننده هاي معمولي مثل الكل و  ضدعفوني كننده هاي معمولي مثل الكل و در مورد انتقال ايدز ، اين ويروس در محيط بيرون خيلي زنده نمي ماند و با  در مورد انتقال ايدز ، اين ويروس در محيط بيرون خيلي زنده نمي ماند و با 

ضدعفوني توسط دندانپزشك بتادين مي توان آنرا از بين برد، بنابراين در صورتي كه اقدامات مبتادين مي توان آنرا از بين برد، بنابراين در صورتي كه اقدامات م ضدعفوني توسط دندانپزشك عمول بهداشتي و  عمول بهداشتي و 
  ..رعايت شود ريسك چنين انتقالي به صفر مي رسدرعايت شود ريسك چنين انتقالي به صفر مي رسد
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..لطفا در مورد راههاي انتقال ايدز و همچنين آخرين اخبار درباره اين بيماري توضيح دهيدلطفا در مورد راههاي انتقال ايدز و همچنين آخرين اخبار درباره اين بيماري توضيح دهيد     

 توانايي  توانايي اين امر باعث كاهشاين امر باعث كاهش). ). نقص ايمنينقص ايمني((ايدز عبارت است از به وجود آمدن ضعف عمده در دستگاه ايمني بدن ايدز عبارت است از به وجود آمدن ضعف عمده در دستگاه ايمني بدن 
ويروس ايدز سلولهاي ويروس ايدز سلولهاي . . بدن در مقابله با عفونتها و توانايي سركوب سلولهاي غيرطبيعي مثل سلولهاي سرطاني ميشودبدن در مقابله با عفونتها و توانايي سركوب سلولهاي غيرطبيعي مثل سلولهاي سرطاني ميشود

را را ) ) مغز استخوان، طحال، كبد و گرههاي لنفاويمغز استخوان، طحال، كبد و گرههاي لنفاوي((و سلولهاي ايمني موجود در بافتها و سلولهاي ايمني موجود در بافتها ) ) لنفوسيتهالنفوسيتها((ايمني موجود در خون ايمني موجود در خون 
در مجموع بايد گفت كه در مجموع بايد گفت كه . . تن براي مقابله با بيماريها و سرطانها نقش دارندتن براي مقابله با بيماريها و سرطانها نقش دارنداين سلولها در توليد پاداين سلولها در توليد پاد. . درگير ميسازددرگير ميسازد

  ..ايدز يك نوع نقص ايمني ثانويه است كه در سير عفونت با ويروس ايدز ايجاد ميشودايدز يك نوع نقص ايمني ثانويه است كه در سير عفونت با ويروس ايدز ايجاد ميشود
  

  لينك هاي مثلثي در ايرانلينك هاي مثلثي در ايرانكك
    
ت كلينيك مثلثي ت كلينيك مثلثي حوه فعاليت و خدمات دهي كلينك هاي مثلثي ايران در مصاحبه با دكتر علي ملك زاده، سرپرسحوه فعاليت و خدمات دهي كلينك هاي مثلثي ايران در مصاحبه با دكتر علي ملك زاده، سرپرسنن

مركز بهداشت غرب تهران فعاليت مبارزه با ايدز در كشورهاي منطقه فارسي زبان، در بين قشرها و گروه هاي مركز بهداشت غرب تهران فعاليت مبارزه با ايدز در كشورهاي منطقه فارسي زبان، در بين قشرها و گروه هاي 
هاي شناخته شده و ناشناخته، به معرفي . . مختلف در جريان استمختلف در جريان است ضمن ارج نهادن به كليه فعاليت  هاي شناخته شده و ناشناخته، به معرفي در اين بخش  در اين بخش ضمن ارج نهادن به كليه فعاليت 

    ..كلينك مثلثي و نحوه فعاليت آنها مي پردازيمكلينك مثلثي و نحوه فعاليت آنها مي پردازيم
 در كرمانشاه پايه ريزي شد، و با گذشت زمان جايگاه خود را به  در كرمانشاه پايه ريزي شد، و با گذشت زمان جايگاه خود را به 20002000ن كلينك هاي مثلثي در ايران در سال ن كلينك هاي مثلثي در ايران در سال وليولياا

  ..عنوان استانداردي براي كلينك هاي درماني ايدز در ايران تثبيت مي كندعنوان استانداردي براي كلينك هاي درماني ايدز در ايران تثبيت مي كند
    عاليت اين مراكز در قالب، آموزش، مشاوره، پيشگيري و درمان در سه بعدعاليت اين مراكز در قالب، آموزش، مشاوره، پيشگيري و درمان در سه بعدفف
    يماري هاي آميزشييماري هاي آميزشيبب
   ايدز ايدز--. . ويوي. . ييآآ. . چچاا
  صرف مواد مخدرصرف مواد مخدرمم
..به همين خاطر نيز كلينك هاي مثلثي نام گرفته اندبه همين خاطر نيز كلينك هاي مثلثي نام گرفته اند. . عريف شده استعريف شده استتت     
ولت ايران بودجه اي را براي اين نوع كلينيك ها در نظر گرفته، و تمامي هزينه هاي درماني و انجام آزمايش افراد ولت ايران بودجه اي را براي اين نوع كلينيك ها در نظر گرفته، و تمامي هزينه هاي درماني و انجام آزمايش افراد دد

مات اين مراكز براي مراجعين به صورت مجاني و مات اين مراكز براي مراجعين به صورت مجاني و بنابراين كليه خدبنابراين كليه خد. . مراجعه كننده را در قالب بودجه مي پردازدمراجعه كننده را در قالب بودجه مي پردازد
..بدون دريافت هزينه انجام مي پذيردبدون دريافت هزينه انجام مي پذيرد     

كننده مي نن كننده مي كات جالب ديگر اين مراكز، خدمات دهي به صورت هويت مخفي و يا ناشناس در صورت تمايل مراجعه  صورت هويت مخفي و يا ناشناس در صورت تمايل مراجعه  اين مراكز، خدمات دهي به  كات جالب ديگر 
يكي از يكي از . .  خود نيست خود نيستبه اين معني كه داوطلب آزمايش نيازي به معرفي خود ندارد، و مجبور به افشاي هويتبه اين معني كه داوطلب آزمايش نيازي به معرفي خود ندارد، و مجبور به افشاي هويت. . باشدباشد

.. كار خود را آغاز كرده است كار خود را آغاز كرده است20012001اين درمانگاه ها، كلينيك مثلثي منطقه غرب تهران است، كه از تابستان اين درمانگاه ها، كلينيك مثلثي منطقه غرب تهران است، كه از تابستان      
ر اين كلينيك عالوه بر ارايه خدمات تعريف شده براي آن، به منظور حمايت مبتاليان از طرد شدگي و انزوا و ر اين كلينيك عالوه بر ارايه خدمات تعريف شده براي آن، به منظور حمايت مبتاليان از طرد شدگي و انزوا و دد

و ترغيب آنان براي مشاركت در فعاليتهاي جمعي ترغيب آنان براي مشاركت در فعاليتهاي جمعي  و و اجتماعي براي اولين بار در ايران امكان گردهمايي بيماران  و اجتماعي براي اولين بار در ايران امكان گردهمايي بيماران 
HH  مبتاليان بهمبتاليان به IIVVاين گردهمايي ها كه گردهمايياين گردهمايي ها كه گردهمايي. . ديد آمدديد آمدپپ  ((PP LLWWHH AA --PPEEOO PP LLEE  LLIIVVIINNGG   WWIITTHH   HH ..   II ..   
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VV//AAIIDD SS))  گرفت، طوري طراحي شده اند كه به صورت متنوع اين گروه را به فعاليت هاي دسته جمعي ترغيب نن گرفت، طوري طراحي شده اند كه به صورت متنوع اين گروه را به فعاليت هاي دسته جمعي ترغيب ام  ام 
  ..نمايدنمايد

رنامه هاي آن كنسرت هاي موسيقي، جلسات بحث و گفتگو، سخنراني و شعر خواني، يادگيري كارهاي برنامه هاي آن كنسرت هاي موسيقي، جلسات بحث و گفتگو، سخنراني و شعر خواني، يادگيري كارهاي ز نمونه ز نمونه اا ب
اجرا مي شوند و گاهي نيز از متخصصين  اجرا مي شوند و گاهي نيز از متخصصين هنري و دستي و كتاب خواني است كه همگي توسط خود مبتاليان و بيماران  هنري و دستي و كتاب خواني است كه همگي توسط خود مبتاليان و بيماران 

  ..ز را براي اين گروه ها ارائه كنندز را براي اين گروه ها ارائه كننددعوت مي شود، تا مطالب پزشكي و يا اجتماعي مفيد، در رابطه با بيماري ايددعوت مي شود، تا مطالب پزشكي و يا اجتماعي مفيد، در رابطه با بيماري ايد
  

  درس مراكز آزمايش ايدز در ايراندرس مراكز آزمايش ايدز در ايرانآآ
  
  روميهروميهاا
  ركز مشاوره بيماري هاي رفتاري اروميهركز مشاوره بيماري هاي رفتاري اروميهمم
  ::دمات مركزدمات مركزخخ
  ..ر اين مركز مشاوره ايدز و اعتياد و همچنين آزمايشات مرتبط و مددكاري به صورت رايگان صورت مي پذيردر اين مركز مشاوره ايدز و اعتياد و همچنين آزمايشات مرتبط و مددكاري به صورت رايگان صورت مي پذيرددد
    ::درسدرسآآ
جنوبي --اه خيام جنوبي اه خيام جنوبي  چهارر چهارر-- خيابان امام  خيابان امام --روميه روميه اا جنوبي  اول خيام  احمر -- اول خيام  احمر  جنب پارگينگ هالل   مركز مشاوره بيماري  مركز مشاوره بيماري -- جنب پارگينگ هالل 

  هاي رفتاريهاي رفتاري
      22360802236080: : لفنلفنتت

          
  صفهانصفهاناا
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
  فلكه احمد اباد، مركز بهداشتي نواب صفويفلكه احمد اباد، مركز بهداشتي نواب صفوي: : درسدرسآآ
      22970402297040: : لفنلفنتت
    
زاا زهوا   هوا
  ..ركز رايگان مي باشدركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مليه مراحل آزمايش در اين مكك
    زيتون كارمندي، خيابان زاويه، جنب بيمارستان ابوذر، مركز مشاوره تخصصيزيتون كارمندي، خيابان زاويه، جنب بيمارستان ابوذر، مركز مشاوره تخصصي: : درسدرسآآ
      44450274445027 و  و 44546004454600: : لفنلفنتت

      
  يالميالماا  
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    باالتر از ميدان كيته، ابتداي بلوار جمهوريباالتر از ميدان كيته، ابتداي بلوار جمهوري: : درسدرسآآ
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      33344773334477: : لفنلفنتت
      
  ابلابلبب
  ..راحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مليه مكك
                                    خيابان بسطامي، روبروي ارامگاه گل محله، مركز درماني ذاكريانخيابان بسطامي، روبروي ارامگاه گل محله، مركز درماني ذاكريان: : درسدرسآآ
      32310973231097: : لفنلفنتت
    
  روجردروجردبب
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    بهشتيبهشتي شهريور، جنب مركز درماني شهيد  شهريور، جنب مركز درماني شهيد 1717خيابان جعفري، اول خيابان خيابان جعفري، اول خيابان : : درسدرسآآ
      44460054446005: : لفنلفنتت
    
  ندرعباسندرعباسبب
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    چهارراه مرادي، مركز مشاورهچهارراه مرادي، مركز مشاوره: : درسدرسآآ
      22496362249636 و  و 22456002245600: : لفنلفنتت

      
  يرجنديرجندبب
  مركز بهداشتمركز بهداشت  ––دانشكده پزشكي دانشكده پزشكي : : ركز بيرجندركز بيرجندمم
  مركز انتقال خونمركز انتقال خون.: .: ويوي. . آيآي. . ست اچست اچتت
      44491174449117  --  44311194431119  --  22224002222400: : ماره تماسماره تماسشش
      
  بريزبريزتت
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    خيابان بهار، روبروي پارك شهرداري، مركز مشاورهخيابان بهار، روبروي پارك شهرداري، مركز مشاوره: : درسدرسآآ
      28181882818188: : لفنلفنتت
    ركز مشاوره ايدز جمعيت هالل احمرركز مشاوره ايدز جمعيت هالل احمرمم
..  ا حضور پزشك مشاور، روانشناس و مددكار، ارائه خدمات وانجام آزمايشات رايگان استا حضور پزشك مشاور، روانشناس و مددكار، ارائه خدمات وانجام آزمايشات رايگان استبب     
    بريز، چهارراه آبرساني، طبقه اول ساختمان هالل احمربريز، چهارراه آبرساني، طبقه اول ساختمان هالل احمرتت: : درسدرسآآ
    33684883368488: : لفنلفنتت
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  ))مركز بهداشت غرب تهرانمركز بهداشت غرب تهران((لينيك مثلثي لينيك مثلثي كك    --تهران  تهران  
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك  
شما در شما در . . هيدهيدرا به صورت رايگان انجام درا به صورت رايگان انجام د. . ويوي. . آيآي. . ر اين مركز شما مي توانيد با حفظ كليه اصول راز داري، تست اچر اين مركز شما مي توانيد با حفظ كليه اصول راز داري، تست اچدد

اطالعات شخصي خود نداريد اطالعات شخصي خود نداريداين مركز نيازي به معرفي خودتان و دادن ساير  اين مركز تنها با دادن يك شماره كد اين مركز تنها با دادن يك شماره كد . . اين مركز نيازي به معرفي خودتان و دادن ساير 
شما اقدام كرده و ظرف مدت كوتاهي شما را نسبت به سالمتي تان آگاهي شما اقدام كرده و ظرف مدت كوتاهي شما را نسبت به سالمتي تان آگاهي . . ويوي. . آيآي. . نسبت به آزمايش ويروس اچنسبت به آزمايش ويروس اچ

    ..مي دهدمي دهد
اب: : درسدرسآآ ابانتهاي خيابان استاد معين، خي ان شهيد دستغيب، ضلع غربي، طبقه فوقاني پلي كلينيك والفجر، مركز ان شهيد دستغيب، ضلع غربي، طبقه فوقاني پلي كلينيك والفجر، مركز انتهاي خيابان استاد معين، خي

  ))كلينيك مثلثيكلينيك مثلثي((بهداشت غرب تهران بهداشت غرب تهران 
      60389206038920: : لفنلفنتت
  

    رمانگاه طالقانيرمانگاه طالقانيدد    --تهران  تهران  
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك  
قاني، مركز مشاوره بيماري ه: : درسدرسآآ قاني، مركز مشاوره بيماري هخيابان شريعتي، ميدان قدس، درمانگاه طال   اي رفتارياي رفتاريخيابان شريعتي، ميدان قدس، درمانگاه طال
    ٢٢١٧٢٢٢٢٢١٧٢٢٢: : لفنلفنتت
  
  يمارستان امام خميني بخش عفوني يمارستان امام خميني بخش عفوني بب    --تهران  تهران    
    ۶٩٣۵۵٢۴۶٩٣۵۵٢۴ط احيا، مشاوره و مداخله تلفني ط احيا، مشاوره و مداخله تلفني خخ
      
  نكابننكابنتت
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    خيابان عالمه، مركز بهداشت شهرستانخيابان عالمه، مركز بهداشت شهرستان: : درسدرسآآ
      42307504230750: : لفنلفنتت

      
  رم آبادرم آبادخخ
  ..ين مركز رايگان مي باشدين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اليه مراحل آزمايش در اكك
    خيابان مطهري، محل سابق جهاد سازندگي، مجتمع درماني حاج كاظم صديقخيابان مطهري، محل سابق جهاد سازندگي، مجتمع درماني حاج كاظم صديق: : درسدرسآآ
      3971039710: : لفنلفنتت

      
    فسنجانفسنجانرر
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
  كلينيك مشاوره مدرسكلينيك مشاوره مدرس: : درسدرسآآ
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      52333005233300: : لفنلفنتت
    
  
ناهدانزز   اهدا
  ..ي باشدي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مكك
  خيابان مدرس، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاريخيابان مدرس، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري: : درسدرسآآ
      24132832413283: : لفنلفنتت
    
  ارياريسس
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    خيابان مجدالدين، روبروي بهزيستي، مركز مشاورهخيابان مجدالدين، روبروي بهزيستي، مركز مشاوره: : درسدرسآآ
      32428403242840  --22: : لفنلفنتت
    
  راوانراوانسس
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
     شهري شهري22 خيابان نبوت، فلكه قدس، مركز بهداشت  خيابان نبوت، فلكه قدس، مركز بهداشت ::درسدرسآآ
      52296005229600: : لفنلفنتت
    
    نندجنندجسس
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    خيابان مردوخ جنوبي، جنب بيمارستان بعثتخيابان مردوخ جنوبي، جنب بيمارستان بعثت: : درسدرسآآ
      32392103239210: : لفنلفنتت

      
  اهروداهرودشش
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    كز بهداشت، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاريكز بهداشت، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاريخيايان فردوسي، مرخيايان فردوسي، مر: : درسدرسآآ
      22200622220062: : لفنلفنتت

      
  يرازيرازشش
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    ميدان وليعصر، بلوار پيرنيا، مجتمع درماني نادر كاظميميدان وليعصر، بلوار پيرنيا، مجتمع درماني نادر كاظمي: : درسدرسآآ
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      72611917261191  --  33: : لفنلفنتت
    
  ممقق
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
    الت، مركز مشاوره اميرالمومنينالت، مركز مشاوره اميرالمومنينميدان رسميدان رس: : درسدرسآآ
      77303927730392: : لفنلفنتت
    
  رمانرمانكك
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
     مركز مشاوره مركز مشاوره3131خيابان جهاد، كوچه شماره خيابان جهاد، كوچه شماره : : درسدرسآآ
      27232902723290: : لفنلفنتت

      
  رمانشاهرمانشاهكك
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
  ميدان فاطميه، درمانگاه رفعتيهميدان فاطميه، درمانگاه رفعتيه: : درسدرسآآ
      774623774623: : لفنلفنتت
    
  يشيشكك
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
  خيابان اقبال، مركز بهداشت و درمان، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاريخيابان اقبال، مركز بهداشت و درمان، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري: : درسدرسآآ
      44308224430822: : لفنلفنتت
    
  رگانرگانگگ
  ركز مشاوره هالل احمر گرگانركز مشاوره هالل احمر گرگانمم
    مشاوره ايدز و اعتيادمشاوره ايدز و اعتياد: : دمات مركزدمات مركزخخ
    رايگانرايگان: : وع خدماتوع خدماتنن
     مركز مشاوره هالل احمر مركز مشاوره هالل احمر-- طبقه دوم  طبقه دوم -- مجتمع سروش  مجتمع سروش --ن سرخواجه ن سرخواجه  خيابا خيابا--رگان رگان گگ

22225544660000  --  00117711      
      
  شهدشهدمم
  ::ركز حمايت از بيماران ايدزي مشهدركز حمايت از بيماران ايدزي مشهدمم
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  مشاوره روان شناسي و پزشكيمشاوره روان شناسي و پزشكي: : دمات مركزدمات مركزخخ
ر88اعات مراجعه ازاعات مراجعه ازسس ر صبح تا افطا    صبح تا افطا
   ظهر ظهر1212 صبح تا  صبح تا 88اعات مراجعه مشاوره روان شناسي از ساعت اعات مراجعه مشاوره روان شناسي از ساعت سس
  روبروي اتش نشانيروبروي اتش نشانيه راه فلسطين، ه راه فلسطين، سس
    84190108419010--05110511: : لفنلفنتت
    يابان شناباد جنب مركز بهداشت استان، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري و عفونييابان شناباد جنب مركز بهداشت استان، مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري و عفونيخخ
  84190108419010: : لفنلفنتت

      
  يشابوريشابورنن
  3815238152  ––  05510551: : دانشكده پزشكيدانشكده پزشكي  ––ركز بهداشت ركز بهداشت مم
  22230012223001  ––  05510551: : ا هالل احمرا هالل احمريي

      
  اسوجاسوجيي
  .. باشد باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان ميليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان ميكك
    جهاراه سبزي فروشان، مركز مشاوره خانوادهجهاراه سبزي فروشان، مركز مشاوره خانواده: : درسدرسآآ
      22256562225656: : لفنلفنتت
    
  زدزديي
  ..ليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدليه مراحل آزمايش در اين مركز رايگان مي باشدكك
  چهارراه مهديه، مركز بهداشتي درماني اكبرآبادچهارراه مهديه، مركز بهداشتي درماني اكبرآباد: : درسدرسآآ
      62414446241444: : لفنلفنتت
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  ::ميمه شماره يكميمه شماره يكضض
خون و سازمان خون و سازمان 
  انتقال خونانتقال خون
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  ون چيست؟ون چيست؟خخ
..ون بافت زنده اى است كه از دو قسمت سلولى و پالسمايى تشكيل شده استون بافت زنده اى است كه از دو قسمت سلولى و پالسمايى تشكيل شده استخخ     
  
  :: درصد حجم خون را تشكيل مى دهند شامل درصد حجم خون را تشكيل مى دهند شامل4545عناصر سلولى كه عناصر سلولى كه ) ) لفلفاا
  ..لبول هاى قرمز كه مسئول اكسيژن رسانى به سلولهاى بدن مى باشندلبول هاى قرمز كه مسئول اكسيژن رسانى به سلولهاى بدن مى باشندگگ

..جى را برعهده دارندجى را برعهده دارندلبول هاى سفيد كه وظيفه دفاع بدن در مقابل عوامل خارلبول هاى سفيد كه وظيفه دفاع بدن در مقابل عوامل خارگگ     

  ..الكت ها كه در عمل بند آمدن خونريزى دخالت دارندالكت ها كه در عمل بند آمدن خونريزى دخالت دارندپپ

  
هورمون 5555پالسما كه پالسما كه ) ) بب هورمون  درصد حجم خون را تشكيل مى دهد و حاوى مواد قندى، چربى، پروتئين، امالح مختلف،   درصد حجم خون را تشكيل مى دهد و حاوى مواد قندى، چربى، پروتئين، امالح مختلف، 

  .. ليتر مي باشد ليتر مي باشد55//55جم خون درافراد بالغ حدود جم خون درافراد بالغ حدود حح..ها وفاكتورهاى انعقادى خون مى باشدها وفاكتورهاى انعقادى خون مى باشد
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؟را نرا نچچ ؟ياز به خون شما وجود دارد    ياز به خون شما وجود دارد 
ون انسان هيچ جانشينى ندارد و نمى توان آن را بطور مصنوعى تهيه كرد و انسان تنها منبع خون براى همنوعان ون انسان هيچ جانشينى ندارد و نمى توان آن را بطور مصنوعى تهيه كرد و انسان تنها منبع خون براى همنوعان خخ

خود مى باشدگرچه دانشمندان سرگرم تحقيق براى تهيه خون مصنوعى مى باشند، اما موفقيت آنها درآينده نزديك، خود مى باشدگرچه دانشمندان سرگرم تحقيق براى تهيه خون مصنوعى مى باشند، اما موفقيت آنها درآينده نزديك، 
 شدن زندگى و افزايش شمار قربانيان تصادف و مبتاليان به سرطان از يك طرف و از  شدن زندگى و افزايش شمار قربانيان تصادف و مبتاليان به سرطان از يك طرف و از ا صنعتىا صنعتىبب..  بعيد به نظر مى رسدبعيد به نظر مى رسد

طرف ديگر با پيشرفت علم كه موجب ارائه درمانهاى جديد توسط انتقال خون براى بيماران نيازمند شده امروزه طرف ديگر با پيشرفت علم كه موجب ارائه درمانهاى جديد توسط انتقال خون براى بيماران نيازمند شده امروزه 
..بيش از هرزمان ديگرى نياز به خون در جوامع مختلف احساس مى شودبيش از هرزمان ديگرى نياز به خون در جوامع مختلف احساس مى شود  به عنوان جايگزين  به عنوان جايگزين ون حيوان را نمى توانون حيوان را نمى توانخخ  

..خون انسان به كار بردخون انسان به كار برد   55براى مثال گلبول قرمز تنها به مدتبراى مثال گلبول قرمز تنها به مدت. . ون را نمى توان براى مدت نامحدود نگهدارى كردون را نمى توان براى مدت نامحدود نگهدارى كردخخ  

     روز و در شرايط خاص قابل نگهدارى و استفاده هستند روز و در شرايط خاص قابل نگهدارى و استفاده هستند55 هفته و پالكت حداكثر به مدت  هفته و پالكت حداكثر به مدت 66تاتا

د اما ذخيره خون در طول ماهها يا فصول خاص فرق مى د اما ذخيره خون در طول ماهها يا فصول خاص فرق مى ر چه ميزان نياز به خون در طول سال چندان تفاوتى نمى كنر چه ميزان نياز به خون در طول سال چندان تفاوتى نمى كنگگ
كنندگان اهداى خون كمتر . . كندكند كنندگان اهداى خون كمتر مثال در تابستان كه مدارس تعطيل مى باشند و مردم به تعطيالت مى روند، مراجعه  مثال در تابستان كه مدارس تعطيل مى باشند و مردم به تعطيالت مى روند، مراجعه 

  ..مى شوند در حالى كه در خواست خون از طرف بيمارستانها وساير مراكز درمانى تفاوتى نمى كندمى شوند در حالى كه در خواست خون از طرف بيمارستانها وساير مراكز درمانى تفاوتى نمى كند
  

  خون اهدا نمايند ؟خون اهدا نمايند ؟ه كسانى مى توانند ه كسانى مى توانند چچ
..فرادى كه از نظر جسمى و روحى شرايط مناسبى داشته باشندفرادى كه از نظر جسمى و روحى شرايط مناسبى داشته باشنداا     

خون دارند تا سن . .  سال باشند سال باشند6060 تا  تا 1717فرادى كه در سنين فرادى كه در سنين اا خون دارند تا سن افرادى كه سابقه اهداى   سالگى نيز مجاز به اهداى  سالگى نيز مجاز به اهداى 6565افرادى كه سابقه اهداى 
  ..خون مى باشندخون مى باشند

  .. كيلوگرم داشته باشند كيلوگرم داشته باشند5050فرادى كه وزن باالتر از فرادى كه وزن باالتر از اا

به شرط اينكه تعداد دفعات اهداى خون در سال به شرط اينكه تعداد دفعات اهداى خون در سال . .  هفته گذشته باشد هفته گذشته باشد88ى خون قبلى آنها حداقل ى خون قبلى آنها حداقل فرادى كه از اهدافرادى كه از اهدااا
  .. بار نشود بار نشود44بيشتر از بيشتر از 

    ..فرادى كه مبتال به كم خونى و بيماريهاى قابل انتقال از طريق خون نباشندفرادى كه مبتال به كم خونى و بيماريهاى قابل انتقال از طريق خون نباشنداا

  
  ::  را مطلع سازندرا مطلع سازندهدا كنندگان عزيز در صورت داشتن هريك از شرايط زير قبل از اهداى خون پزشك سازمان هدا كنندگان عزيز در صورت داشتن هريك از شرايط زير قبل از اهداى خون پزشك سازمان اا

  ابقه بيماريهاى قلبى و عروقى، ريوى، كليوىابقه بيماريهاى قلبى و عروقى، ريوى، كليوىسس  ••

  درخود وخانوادهدرخود وخانواده) ) هپاتيتهپاتيت((ابقه زردى يا يرقان ابقه زردى يا يرقان سس  ••

  ابقه تزريق خون وفرآورده هاى خونىابقه تزريق خون وفرآورده هاى خونىسس  ••

  ابقه اعتياد به مواد مخدر تزريقىابقه اعتياد به مواد مخدر تزريقىسس  ••

  ابقه رفتارهاى پرخطر تماس جنسى مشكوكابقه رفتارهاى پرخطر تماس جنسى مشكوكسس  ••

  گىگىابقه خالكوبى، تاتو، حجامت و چاقو خوردابقه خالكوبى، تاتو، حجامت و چاقو خوردسس  ••

  ابقه غش، تشنج، صرعابقه غش، تشنج، صرعسس  ••

  ابقه مسافرت به مناطق گرمسيرى ماالريا خيزابقه مسافرت به مناطق گرمسيرى ماالريا خيزسس  ••
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  لرژيهالرژيهاآآ  ••

  صرف هر نوع داروصرف هر نوع دارومم  ••
  

    ه كسانى نبايد تحت هر شرايطى خون اهدا نمايند؟ه كسانى نبايد تحت هر شرايطى خون اهدا نمايند؟چچ
    .. سالگى دارند سالگى دارند1010فرادى كه سابقه ابتال به زردى بعد از فرادى كه سابقه ابتال به زردى بعد از اا

))   ايدز ايدزوو  CCوو  BB  فرادى كه قبالَ آزمايشات مثبت از نظر هپاتيتفرادى كه قبالَ آزمايشات مثبت از نظر هپاتيتاا   HHBBSS  AA gg    HH CC VV  AAbb   ، ،HH IIVV  AAbb  ))     ..اشته انداشته انددد  

  
..فرادى كه از مواد مخدر تزريقى استفاده كرده يا مى كنند حتى براى يك بارفرادى كه از مواد مخدر تزريقى استفاده كرده يا مى كنند حتى براى يك باراا     

..فرادى كه رابطه جنسى نامطئن دارندفرادى كه رابطه جنسى نامطئن دارنداا     

..فرادى كه فاكتورهاى انعقادى تغليظ شده دريافت مى كنندفرادى كه فاكتورهاى انعقادى تغليظ شده دريافت مى كننداا     

  
مثال تماس با خون فرد آلوده، مثال تماس با خون فرد آلوده، ((تيت قرار گرفته ايدتيت قرار گرفته ايدگر به هرنحوى در معرض آلودگى با ويروس ايدز ويا هپاگر به هرنحوى در معرض آلودگى با ويروس ايدز ويا هپااا  

جداَ از اهداى خون اجتناب كنيد و قبل از هر چيز جداَ از اهداى خون اجتناب كنيد و قبل از هر چيز ..) ..) چاقوخوردگى، برقرارى تماس جنسى نامطمئن، بودن در زندان وچاقوخوردگى، برقرارى تماس جنسى نامطمئن، بودن در زندان و
درصورت صادق بودن با پزشك سازمان ومطرح كردن مشكل خود درخصوص درصورت صادق بودن با پزشك سازمان ومطرح كردن مشكل خود درخصوص . . با پزشك سازمان مشورت نماييدبا پزشك سازمان مشورت نماييد

به اين ترتيب ضمن به اين ترتيب ضمن . .  شما را به مراكز مشاوره وانجام آزمايش رايگان راهنمايى خواهد كرد شما را به مراكز مشاوره وانجام آزمايش رايگان راهنمايى خواهد كردموارد ذكر شده، وىموارد ذكر شده، وى
خون، از  خون، از اينكه شما پس از مشاوره و انجام تست هاى مورد نياز، از سالمت خود اطمينان حاصل خواهيد، با عدم اهداى  اينكه شما پس از مشاوره و انجام تست هاى مورد نياز، از سالمت خود اطمينان حاصل خواهيد، با عدم اهداى 

انسان ديگرى جلوگيرى خواهيد نمود انسان ديگرى جلوگيرى خواهيد نمودآلودگى احتمالى    ..آلودگى احتمالى 

ويروسهاى مولد ايدز و هپاتيت تا مدتى پس از ورود به بدن حتى بوسيله دقيق ترين تست ها ويروسهاى مولد ايدز و هپاتيت تا مدتى پس از ورود به بدن حتى بوسيله دقيق ترين تست ها وجه داشته باشيد كه وجه داشته باشيد كه تت  
نيز ممكن است قابل رديابى نباشند واگر بدون مشورت با پزشك و در زمان غير مناسب اقدام به خون دادن و انجام نيز ممكن است قابل رديابى نباشند واگر بدون مشورت با پزشك و در زمان غير مناسب اقدام به خون دادن و انجام 

  .. منفى گزارش شود منفى گزارش شودآزمايش نمائيد، اين احتمال وجود دارد كه با وجود آلودگى جواب آزمايش به غلطآزمايش نمائيد، اين احتمال وجود دارد كه با وجود آلودگى جواب آزمايش به غلط

  

  ::  بل از اهداى خونبل از اهداى خونقق
خون دادن مايعات بيشترى بنوشيد بب  •• خون دادن مايعات بيشترى بنوشيد هتر است چند ساعت قبل از  دراين مورد از مصرف دراين مورد از مصرف ). ). مثل آب ميوهمثل آب ميوه((هتر است چند ساعت قبل از 

    ..نوشيدنيهاى حاوى كافئين مثل چاى و قهوه پرهيز كنيدنوشيدنيهاى حاوى كافئين مثل چاى و قهوه پرهيز كنيد

 ساعت قبل از خون  ساعت قبل از خون 33ااتت11ر روز اهداى خون، مصرف صبحانه يا نهار اهميت زيادى دارد، حتى در صورت لزوم ر روز اهداى خون، مصرف صبحانه يا نهار اهميت زيادى دارد، حتى در صورت لزوم دد  ••
  ..دادن غذاى مختصرى اضافه بر تغذيه معمول ميل نماييددادن غذاى مختصرى اضافه بر تغذيه معمول ميل نماييد

الفاصله قبل از اهداى خون از انجام فعاليت بدنى شديد، مصرف مايعات داغ، استعمال سيگار و جويدن آدامس الفاصله قبل از اهداى خون از انجام فعاليت بدنى شديد، مصرف مايعات داغ، استعمال سيگار و جويدن آدامس بب  ••
..اجتناب كنيداجتناب كنيد     

  

  ::  ر طى اهداى خونر طى اهداى خوندد

درصورت تكان دادن دست احتمال درصورت تكان دادن دست احتمال . (. (ناب كنيدناب كنيدنگام خونگيرى ضمن حفظ آرامش از حركت دادن دست خود اجتنگام خونگيرى ضمن حفظ آرامش از حركت دادن دست خود اجتهه  ••
    ))..آسيب به رگ و ايجاد كبودى در موضع وجود داردآسيب به رگ و ايجاد كبودى در موضع وجود دارد
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  ..ين خونگيرى، جهت بهتر جريان يافتن خون، دست خود را به آرامى باز و بسته نماييدين خونگيرى، جهت بهتر جريان يافتن خون، دست خود را به آرامى باز و بسته نماييدحح  ••

سوزن سوزن ر طى خونگيرى، در صورت بروز هرگونه مشكلى از قبيل ضعف، بى حالى، سرگيجه، تهوع، سرد يا سوزن ر طى خونگيرى، در صورت بروز هرگونه مشكلى از قبيل ضعف، بى حالى، سرگيجه، تهوع، سرد يا سوزن دد  ••
  ..شدن دست ها و پاها تكنسين مسئول خونگيرى را مطلع كنيدشدن دست ها و پاها تكنسين مسئول خونگيرى را مطلع كنيد

  

  ::  عد از اهداى خونعد از اهداى خونبب  

 دقيقه بر محل آن با گاز استريل فشار وارد كنيد بطوريكه  دقيقه بر محل آن با گاز استريل فشار وارد كنيد بطوريكه ١٠١٠عد از اتمام خونگيرى و خارج كردن سوزن، حدود عد از اتمام خونگيرى و خارج كردن سوزن، حدود بب  --11
.. نماييد نماييددر طى اين مدت بر روى تخت استراحتدر طى اين مدت بر روى تخت استراحت. .  دقيقه اول دست باال نگه داشته شود دقيقه اول دست باال نگه داشته شود٢٢حداقل حداقل      

در صورت لزوم در صورت لزوم . . وقع بلند شدن از دستى كه از طريق آن خونگيرى انجام شده، به عنوان تكيه گاه استفاده نكنيدوقع بلند شدن از دستى كه از طريق آن خونگيرى انجام شده، به عنوان تكيه گاه استفاده نكنيدمم  --22
..از يكى از افراد حاضر در اتاق خونگيرى براى بلند شدن كمك بگيريداز يكى از افراد حاضر در اتاق خونگيرى براى بلند شدن كمك بگيريد     

.. ساعت چسب زده شده بر محل سوزن را جدا نكنيد ساعت چسب زده شده بر محل سوزن را جدا نكنيد٣٣ الى  الى ٢٢ا حدود ا حدود تت  --33     

بهتر است قبل از سيگار كشيدن يك وعده بهتر است قبل از سيگار كشيدن يك وعده . .  ساعت از كشيدن سيگار اجتناب كنيد ساعت از كشيدن سيگار اجتناب كنيد١١--٢٢ خون حداقل  خون حداقل عد از اهداىعد از اهداىبب  --44
  ..غذا ميل نماييدغذا ميل نماييد

در اين مدت از مصرف در اين مدت از مصرف ) ) بويژه در چند ساعت اول پس از اهداى خونبويژه در چند ساعت اول پس از اهداى خون. (. ( ساعت مايعات بيشترى بنوشيد ساعت مايعات بيشترى بنوشيد٢٤٢٤ا ا تت  --55
..الكل به عنوان نوشيدنى جايگزين، جداَ پرهيز كنيدالكل به عنوان نوشيدنى جايگزين، جداَ پرهيز كنيد     

 ساعت از انجام حركات ورزشى سنگين و بلند كردن اشياء سنگين با دستى كه از طريق آن رگ  ساعت از انجام حركات ورزشى سنگين و بلند كردن اشياء سنگين با دستى كه از طريق آن رگ ٢٤٢٤ه مدت ه مدت بب  --66
در انجام ساير فعاليت هاى بدنى روزانه، نيم ساعت پس از خون دادن منعى وجود در انجام ساير فعاليت هاى بدنى روزانه، نيم ساعت پس از خون دادن منعى وجود . . گيرى انجام شده، پرهيز نماييدگيرى انجام شده، پرهيز نماييد

..نداردندارد     

زى، رانندگى با وسايط نقليه سنگين و قطار، زى، رانندگى با وسايط نقليه سنگين و قطار،  ساعت از انجام كارهايى از قبيل كوه نوردى، اسكى با ساعت از انجام كارهايى از قبيل كوه نوردى، اسكى با٤٨٤٨ الى  الى ٢٤٢٤ا ا تت  --77
..پرهيز كنيدپرهيز كنيد.. .. خلبانى، غواصى، كار برباالى داربست ساختمان و نوردبان وخلبانى، غواصى، كار برباالى داربست ساختمان و نوردبان و     

مثل اا  --88 مثل گر درطى روز يا روزهاى بعد، در ناحيه ورود سوزن دردى احساس كرديد، از مسكن هاى معمول  گر درطى روز يا روزهاى بعد، در ناحيه ورود سوزن دردى احساس كرديد، از مسكن هاى معمول 
..خوددارى كنيدخوددارى كنيد.. .. رين ورين ودر اين مورد از مصرف بروفن، آسپيدر اين مورد از مصرف بروفن، آسپي. . استامينوفن استفاده كنيداستامينوفن استفاده كنيد     

بصورتى بصورتى . . ر صورتى كه چند ساعت پس از اهداى خون حالت غش يا گيجى داريد قدرى بيشتر استراحت كنيدر صورتى كه چند ساعت پس از اهداى خون حالت غش يا گيجى داريد قدرى بيشتر استراحت كنيددد  --99
اگر اگر . . بنشينيد كه سرتان بين زانوهايتان قرار گيرد ويا به نحوى دراز بكشيد كه سر شما پايين تر از بدنتان قرار گيردبنشينيد كه سرتان بين زانوهايتان قرار گيرد ويا به نحوى دراز بكشيد كه سر شما پايين تر از بدنتان قرار گيرد

.. عالئم فوق با پزشك سازمان تماس بگيريد عالئم فوق با پزشك سازمان تماس بگيريدحال خوبى نداريد و درصورت تداومحال خوبى نداريد و درصورت تداوم     

تورم و تورم و ((ر اثر تكان دادن دست وجابجا شدن سوزن در رگ ونشت خون در اطراف سوزن ممكن است هماتوم ر اثر تكان دادن دست وجابجا شدن سوزن در رگ ونشت خون در اطراف سوزن ممكن است هماتوم دد  --1010
 ساعت از كمپرس سرد وپس از آن از كمپرس گرم استفاده  ساعت از كمپرس سرد وپس از آن از كمپرس گرم استفاده ٢٤٢٤دراين حالت تا دراين حالت تا . . در محل ايجاد شوددر محل ايجاد شود) ) كبود شدگيكبود شدگي

..كنيدكنيد     

  :: سرد سردرز استفاده از كمپرسرز استفاده از كمپرسطط
خرد شده را داخل كيسه نايلونى ريخته ودرون قطعه پارچه اى بپيچيد و به مدت  خرد شده را داخل كيسه نايلونى ريخته ودرون قطعه پارچه اى بپيچيد و به مدت  تكه هاى يخ   دقيقه، هر  دقيقه، هر ٢٠٢٠ تا  تا ١٥١٥ تكه هاى يخ 

  ..روى محل قرار دهيدروى محل قرار دهيد) ) بجز شب موقع خواببجز شب موقع خواب((چند ساعت يك بارچند ساعت يك بار
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  رايط اهدا خونرايط اهدا خونشش

  

  سمسمآآ
  
 از اهداى خون معاف مى  از اهداى خون معاف مى باشدباشد) ) بخصوص داروهاى كورتونى بخصوص داروهاى كورتونى ( ( گرآسم شما شديد و همراه با مصرف مداوم دارو گرآسم شما شديد و همراه با مصرف مداوم دارو اا

باشيد ولى درصورتى كه آسم شما خفيف بوده و در فواصل طوالنى دچار حمالت ضعيف و خفيف آسم مى شويد در باشيد ولى درصورتى كه آسم شما خفيف بوده و در فواصل طوالنى دچار حمالت ضعيف و خفيف آسم مى شويد در 
خون اهدا نمائيد خون اهدا نمائيدهنگامى كه حالتان خوب است مى توانيد  ..هنگامى كه حالتان خوب است مى توانيد      

  
    لرژىلرژىآآ

حساسيتهاى شديد بخصوص حساسيتهاى شديد بخصوص كسانى كه سابقه كسانى كه سابقه ..ر هنگامى كه عالئم آلرژى و حساسيت نداريد ميتوانيد خون اهداكنيدر هنگامى كه عالئم آلرژى و حساسيت نداريد ميتوانيد خون اهداكنيددد
..حساسيتهاى تنفسى مثل آسم شديد يا تب يونجه دارند از اهداى خون بطور دائم معاف ميباشندحساسيتهاى تنفسى مثل آسم شديد يا تب يونجه دارند از اهداى خون بطور دائم معاف ميباشند     

  

  فسردگى و اضطرابفسردگى و اضطراباا
رصورتى كه در موقع اهداى خون حال شما خوب باشد و احساس كسالت روحى و يا اضطراب شديد نداشته باشيد و رصورتى كه در موقع اهداى خون حال شما خوب باشد و احساس كسالت روحى و يا اضطراب شديد نداشته باشيد و دد

خود را اهدا نمائيدفقط از آرام بخشهاى ساده و مسكن استففقط از آرام بخشهاى ساده و مسكن استف ..اده كرده باشيد مى توانيد خون خود را اهدا نمائيداده كرده باشيد مى توانيد خون      
  

  HHIIVVيدز ويدز واا
خون بطوردائم معاف ميباشيداا خون بطوردائم معاف ميباشيدگر سابقه آلودگي با ويروس ايدز يا ابتال به بيمارى ايدز داشتهايد از اهداى  خود اگر خود . . گر سابقه آلودگي با ويروس ايدز يا ابتال به بيمارى ايدز داشتهايد از اهداى  اگر 

HH  را در معرض ابتال بهرا در معرض ابتال به IIVV  و انجام و انجام  ماه  ماه ١٢١٢ا بيمارى ايدز ميدانيد بخصوص تماس جنسى مشكوك تا گذشت مدتا بيمارى ايدز ميدانيد بخصوص تماس جنسى مشكوك تا گذشت مدتيي
..آزمايشات الزم و اطمينان از سالمت خود از اهداى خون خوددارى كنيدآزمايشات الزم و اطمينان از سالمت خود از اهداى خون خوددارى كنيد     

  

    اردارىاردارىبب

خود را اهدا نمايند٦٦انمهاى باردار حداقل انمهاى باردار حداقل خخ خود را اهدا نمايند هفته پس از زايمان طبيعي مى توانند خون  .. هفته پس از زايمان طبيعي مى توانند خون      
  

    يماريهاى انعقادىيماريهاى انعقادىبب
انعقادى خون مثل هموفيلي را داريد از اهداى خون بطور اا انعقادى خون مثل هموفيلي را داريد از اهداى خون بطور گر سابقه بيماريهاى    ..  دائم معاف ميباشيددائم معاف ميباشيدگر سابقه بيماريهاى 

  
  يماريهاى پوستىيماريهاى پوستىبب
مانع اهداى مانع اهداى ) ) بشرط استفاده نكردن از دارو بشرط استفاده نكردن از دارو ( ( خفيف تا متوسط خفيف تا متوسط ) ) جوش غرور جوانى جوش غرور جوانى ( ( وشهاى ريزپوستى و آكنه وشهاى ريزپوستى و آكنه جج

درموردعفونتهاى قارچى سطحى در محل خونگيرى و يا عفونتهاى قارچى در ديگر نقاط پوست يا مو درموردعفونتهاى قارچى سطحى در محل خونگيرى و يا عفونتهاى قارچى در ديگر نقاط پوست يا مو . . خون نمى گرددخون نمى گردد
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هير، آكنه كيستيك شديد، تاول، زخم چركى، هير، آكنه كيستيك شديد، تاول، زخم چركى، كك  و نيزو نيز) ) داروهاى ضد قارچ استفاده مى كنيدداروهاى ضد قارچ استفاده مى كنيدبشرطى كه از بشرطى كه از ( ( يا ناخن يا ناخن 
..كورك يا عفونت پوستى شديد پس از درمان و بهبود كامل قادر به اهداى خون خواهيد بودكورك يا عفونت پوستى شديد پس از درمان و بهبود كامل قادر به اهداى خون خواهيد بود     

  

    يماريهاى جنسى  مقاربتىيماريهاى جنسى  مقاربتىبب
ئيد.... .... مانند سوزاك، سفليس، مانند سوزاك، سفليس، ) ) مقاربتى مقاربتى ( ( كسال پس از درمان كامل بيماريهاى جنسى كسال پس از درمان كامل بيماريهاى جنسى يي ئيدمى توانيد خون اهدا نما ..مى توانيد خون اهدا نما     

  

  يماريهاى خود ايمنيماريهاى خود ايمنبب
خود ايمنى مثل پركارى تيروئيد ، بيماريهاى رماتيسمى ، لوپوس اريتماتو ، مولتيپل اسكلروزيس اا خود ايمنى مثل پركارى تيروئيد ، بيماريهاى رماتيسمى ، لوپوس اريتماتو ، مولتيپل اسكلروزيس گرسابقه بيماريهاى  گرسابقه بيماريهاى 
    داريد، از اهداى خون بطور دائم معاف ميباشيدداريد، از اهداى خون بطور دائم معاف ميباشيد... ... وو

  
  

    يماريهاى قلبىيماريهاى قلبىبب
ق كرونركه منجربه استفاده مكرر از دارو گردد شما را از اهداى خون معاف مى ق كرونركه منجربه استفاده مكرر از دارو گردد شما را از اهداى خون معاف مى ابقه بيماريهاى قلبى بخصوص عروابقه بيماريهاى قلبى بخصوص عروسس

MM))  سابقه بيماريهاى ساده دريچه اى قلب مانند پروالپس ميترالسابقه بيماريهاى ساده دريچه اى قلب مانند پروالپس ميترال. . كندكند VVPP گر همراه با نارسايى يا عالئم قلبى شديد گر همراه با نارسايى يا عالئم قلبى شديد اا((  
..نباشد، مانعى جهت اهداى خون نمى باشدنباشد، مانعى جهت اهداى خون نمى باشد     

  

  يونداعضايونداعضاپپ
  ..هداي  خون معاف مبباشيد هداي  خون معاف مبباشيد ا يكسال پس از پيوند اعضا از اا يكسال پس از پيوند اعضا از اتت

DD))  اگر سابقه  پيوند قرنيه يا سخت شامه مغزاگر سابقه  پيوند قرنيه يا سخت شامه مغز uurraa  MM aatt tteerr   ))   ..  اريد بطور دائم از اهداى خون معاف مى باشيداريد بطور دائم از اهداى خون معاف مى باشيددد  

  

  ب خالب خالتت
خون نمى گرددتت خون نمى گرددب خال به تنهايى مانع اهداى  ..ب خال به تنهايى مانع اهداى      

  

    يروئيديروئيدتت

هورمونى ( ( واتر ساده واتر ساده گگ هورمونى بدون تغييرات  نقص نقص ( ( اگر علت آن اتوايميون اگر علت آن اتوايميون ) ) ئيدى ئيدى هيپوتيروهيپوتيرو((و نيز كم كارى غدة تيروئيد و نيز كم كارى غدة تيروئيد ) ) بدون تغييرات 
خون نمى گردد) ) ايمنى ايمنى  خون نمى گرددنباشد مانع اهدا  و نيز كم كارى تيروئيد از نوع و نيز كم كارى تيروئيد از نوع ) ) هيپرتيروئيدي هيپرتيروئيدي ( ( پركارى غدة تيروئيد پركارى غدة تيروئيد . . نباشد مانع اهدا 

    ..اتوايميون باعث معافيت دائم از اهداى خون مى گردنداتوايميون باعث معافيت دائم از اهداى خون مى گردند

  

  زريق خون و فرآورده هاي خونيزريق خون و فرآورده هاي خونيتت
گذشته به شما خون يا فرآو١٢١٢گر طى گر طى اا گذشته به شما خون يا فرآو ماه  ..ردههاى خونى تزريق نشده باشد ميتوانيد خون اهداكنيدردههاى خونى تزريق نشده باشد ميتوانيد خون اهداكنيد ماه      

    ال كوبى ، چاقوخوردگي ، سوراخ كردن گوش ، طب سوزنيال كوبى ، چاقوخوردگي ، سوراخ كردن گوش ، طب سوزنيخخ
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انتقال از طريق خون قرار گيرد تا يكسال اا انتقال از طريق خون قرار گيرد تا يكسال ز آنجا كه چنين اقداماتي سبب ميشود تا فرد در معرض بيماري هاي قابل  ز آنجا كه چنين اقداماتي سبب ميشود تا فرد در معرض بيماري هاي قابل 
  ..سبب ممنوعيت جهت اهداي خون ميشودسبب ممنوعيت جهت اهداي خون ميشود

  

    زنزنوو

.. كيلو گرم باشد مى توانيد خون اهدا كنيد كيلو گرم باشد مى توانيد خون اهدا كنيد5050اباالي اباالي گر وزن شمگر وزن شماا     

  

  اكسيناسيوناكسيناسيونوو
صرف برخى از واكسن ها تداخلي با اهداى خون ندارند ولي برخى از واكسن ها تا مدتي بعد از مصرف  موجب صرف برخى از واكسن ها تداخلي با اهداى خون ندارند ولي برخى از واكسن ها تا مدتي بعد از مصرف  موجب مم

  ..اختالالتى در خون مى گردند كه دراين مدت نبايد خون اهدا نموداختالالتى در خون مى گردند كه دراين مدت نبايد خون اهدا نمود

  
  
  

    رع ، تشنجرع ، تشنجصص
 سال گذشته بدون استفاده از  سال گذشته بدون استفاده از ٣٣ و تشنج از اهداى خون معاف مى باشيد مگراينكه طى  و تشنج از اهداى خون معاف مى باشيد مگراينكه طى رصورت داشتن سابقه صرعرصورت داشتن سابقه صرعدد

..دارو دچار حمالت صرع و تشنج نشده باشيددراين صورت مى توانيد خون اهدا كنيددارو دچار حمالت صرع و تشنج نشده باشيددراين صورت مى توانيد خون اهدا كنيد     

  

  يردهييردهيشش
..س از پايان دوران شيردهى مى توانيد خون خود را اهدا كنيدس از پايان دوران شيردهى مى توانيد خون خود را اهدا كنيدپپ     

  

    ننسس
    ..ميتوانيد خون اهداكنيدميتوانيد خون اهداكنيد سال مى باشد  سال مى باشد ٦٥٦٥ تا  تا ١٧١٧گر سن شما بين گر سن شما بين اا

  

    للسس
  
..سال پس از بهبود كامل و قطع كليه داروها مى توانيد خون اهدا كنيدسال پس از بهبود كامل و قطع كليه داروها مى توانيد خون اهدا كنيد٢٢     
  

    قط جنينقط جنينسس
..كسال پس از هرگونه سقط جنينى مى توانيد خون خودرا اهدا كنيدكسال پس از هرگونه سقط جنينى مى توانيد خون خودرا اهدا كنيديي     

  
  رماخوردگى و آنفلوآنزارماخوردگى و آنفلوآنزاسس
ه آنفلوآنزا مبتال گرديده ايد نمى توانيد ه آنفلوآنزا مبتال گرديده ايد نمى توانيد  هفته اخير ب هفته اخير ب٢٢گر طى يك هفته گذشته سرما خوردگى داشته ايد و يا طى گر طى يك هفته گذشته سرما خوردگى داشته ايد و يا طى اا

..خون خود را اهدا نمائيدخون خود را اهدا نمائيد     
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    كتهكتهسس

  ..س از سكته قلبي يا مغزي به طور دائم از اهداي خون معاف مي باشيدس از سكته قلبي يا مغزي به طور دائم از اهداي خون معاف مي باشيدپپ

  

    رطانرطانسس

خون بطور دائم معاف ميباشيداا خون بطور دائم معاف ميباشيدگر سابقه ابتال به سرطان داريد از اهداى    ..گر سابقه ابتال به سرطان داريد از اهداى 
iinnss  كارسينومكارسينوم--١١ بجز سه مورد  بجز سه مورد  iitt uuسرطانهاى محدود پوستى مانندسرطانهاى محدود پوستى مانند--٣٣كارسينوم پاپيلرى تيروئيدكارسينوم پاپيلرى تيروئيد--٢٢م م ر جا دهانه رحر جا دهانه رحدد  

BBCCCCووSSCCCC  شرطى كه با عمل جراحى كامالً برداشته شده باشند وشخص بطور كامل درمان شده باشدشرطى كه با عمل جراحى كامالً برداشته شده باشند وشخص بطور كامل درمان شده باشدبب..     

    
    سافرتسافرتمم
..كسال پس ازمسافرت به مناطق ماالرياخيز و درصورتى كه عالمتى نداشته باشيد مى توانيد خون اهدا كنيدكسال پس ازمسافرت به مناطق ماالرياخيز و درصورتى كه عالمتى نداشته باشيد مى توانيد خون اهدا كنيديي     

  
  
  د مخدرد مخدرواوامم
حتى براى حتى براى ( ( ر صورت مصرف كوكائين و يا هرگونه مواد مخدر استنشاقى ديگر و يا داشتن سابقه تزريق مواد مخدر ر صورت مصرف كوكائين و يا هرگونه مواد مخدر استنشاقى ديگر و يا داشتن سابقه تزريق مواد مخدر دد

..تا آخر عمر از اهداى خون معاف مى باشيدتا آخر عمر از اهداى خون معاف مى باشيد) ) يكبار يكبار      

  

  اروهااروهادد
خون ندارند و هنگام مصرف اين داروها مى توانيد خون اهدا كنمم خون ندارند و هنگام مصرف اين داروها مى توانيد خون اهدا كنصرف برخى از داروها تداخلي با اهداى  يداما برخى يداما برخى صرف برخى از داروها تداخلي با اهداى 

از داروها در هنگام مصرف و حتى تامدتى پس از قطع مصرف موجب اختالالتى در خون مى گردند كه دراين مدت از داروها در هنگام مصرف و حتى تامدتى پس از قطع مصرف موجب اختالالتى در خون مى گردند كه دراين مدت 
  ..اشداشدبب  چند نمونه از اين داروها بقرار ذيل مىچند نمونه از اين داروها بقرار ذيل مى. . نبايد خون اهدا نمودنبايد خون اهدا نمود

  
  ::  ر هنگام مصرف اين داروها مى توانيد خون اهدا كنيدر هنگام مصرف اين داروها مى توانيد خون اهدا كنيددد

  يتامينهايتامينهاوو

ضدبادارى خوراكىدد ضدبادارى خوراكىاروهاى    اروهاى 

ضداحتقان   دكونژستانهادد ضداحتقان   دكونژستانهااروهاى        اروهاى 
  رام بخش هاى خوراكى ضعيفرام بخش هاى خوراكى ضعيفآآ

  ايمتدينايمتدينسس

  
  ::  س از پايان مصرف اين داروها مى توانيد خون اهدا كنيدس از پايان مصرف اين داروها مى توانيد خون اهدا كنيدپپ

  نسوليننسوليناا

  ورتونهاموضعى  در محل خونگيريورتونهاموضعى  در محل خونگيريكك
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  روپرانولول ايندرالروپرانولول ايندرالپپ

  
  ::س از طى مدت ذكر شده در مورد هردارو مى توانيدخون اهدا نمائيدس از طى مدت ذكر شده در مورد هردارو مى توانيدخون اهدا نمائيدپپ

كى نتى بيوتيكهنتى بيوتيكهآآ كى اى خورا   روز پس از قطع داروروز پس از قطع دارو٢٢اى خورا

  هفته پس از قطع داروهفته پس از قطع دارو٤٤نتى بيوتيكهاى تزريقى نتى بيوتيكهاى تزريقى آآ

  روز پس از قطع داروروز پس از قطع دارو٣٣يروكسى كام و آسپرين يروكسى كام و آسپرين پپ

AAماد ترتينوئين رتينماد ترتينوئين رتينپپ   ك هفته پس از قطع داروك هفته پس از قطع دارويي  

  اروهاى كورتونى يك هفته پس از قطع دارواروهاى كورتونى يك هفته پس از قطع دارودد

  لسترول و چربى خونلسترول و چربى خونكك

  
..اهداى خون نميباشداهداى خون نميباشداال بودن كلسترول و چربى خون مانعى جهت اال بودن كلسترول و چربى خون مانعى جهت بب     

  
  
  

  ورمون درمانىورمون درمانىهه
استفاده مى استفاده مى ) ) استروژن و پروژسترون يا قرص هاى ضدباردارى خوراكى استروژن و پروژسترون يا قرص هاى ضدباردارى خوراكى ( ( انمهايى كه از هورمون هاى جايگزين انمهايى كه از هورمون هاى جايگزين خخ

سابقه استفاده از هورمون رشد انسانى باعث معافيت دائم از اهدا خون مى سابقه استفاده از هورمون رشد انسانى باعث معافيت دائم از اهدا خون مى ..كنند مى توانند خون خود را اهدا نمايندكنند مى توانند خون خود را اهدا نمايند
..گرددگردد     

  

  دى، يرقاندى، يرقانپاتيت زرپاتيت زرهه
 سالگى داشته ايد از اهداى خون بطور دائم معاف مى  سالگى داشته ايد از اهداى خون بطور دائم معاف مى ١٠١٠بعد از سن بعد از سن ) ) ويروسى ويروسى ( ( گر سابقه ابتالبه هپاتيت عفونى گر سابقه ابتالبه هپاتيت عفونى اا

مصرف دارو، بيمارى ژيلبرت، مصرف الكل، ضربه، سنگ مصرف دارو، بيمارى ژيلبرت، مصرف الكل، ضربه، سنگ ( ( اگر علت زردى و يرقان شما چيزديگرى باشد اگر علت زردى و يرقان شما چيزديگرى باشد . . باشيدباشيد
..يديدبا شرايط خاصى ميتوانيد خون اهدا كنبا شرايط خاصى ميتوانيد خون اهدا كن... ) ... ) كيسه صفراكيسه صفرا     

هپاتيت عفونى هه هپاتيت عفونى مچنين اگر باكسى كه مبتالبه  اگر باكسى كه مبتالبه  تماس جنسى، زندگى تماس جنسى، زندگى ( ( مى باشد تماس نزديك داشته ايد مى باشد تماس نزديك داشته ايد ) ) ويروسى ويروسى ( ( مچنين 
 ماه بعداز آخرين تماس قادر به اهداى خون نمى  ماه بعداز آخرين تماس قادر به اهداى خون نمى ١٢١٢تا تا ) ) دريك خانه، استفاده مشترك از آشپزخانه ودستشويى دريك خانه، استفاده مشترك از آشپزخانه ودستشويى 

..باشيدباشيد     

  

  وگلوبين و هماتوكريتوگلوبين و هماتوكريتممهه
كنيد55//1212ر از ر از گر هموگلوبين شما باالتگر هموگلوبين شما باالتاا ليتر  باشد، مى توانيد خون اهدا  ليتر  باشد، مى توانيد خون اهدا كنيدگرم در دسي    --%%٥٤٥٤اگر هماتوكريت شما اگر هماتوكريت شما . . گرم در دسي 

..باشد مى توانند خون اهدا كنيدباشد مى توانند خون اهدا كنيد) ) براى خانم هابراى خانم ها% (% (٣٨٣٨  --% % ٤٨٤٨و يا و يا ) ) براى آقايانبراى آقايان% (% (٣٨٣٨     

  

  جامتجامتحح
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..كسال پس از آخرين حجامت مى توانيد خون اهدا كنيدكسال پس از آخرين حجامت مى توانيد خون اهدا كنيديي     

  
  اعدگىاعدگىقق
راه با خونريزى زياد نمى باشد و احساس مى كنيد كه حالتان خوب است مى راه با خونريزى زياد نمى باشد و احساس مى كنيد كه حالتان خوب است مى گر قاعدگى شما شديد، دردناك و همگر قاعدگى شما شديد، دردناك و هماا

..توانيد خون خود را اهدا كنيدتوانيد خون خود را اهدا كنيد     

  

  شارخونشارخونفف
رقم پايين فشارخون رقم پايين فشارخون (( و دياستوليك  و دياستوليك ٩٠٩٠  ––  ١٨٠١٨٠بين بين ) ) رقم باالى فشار خون رقم باالى فشار خون ( ( راى اهداى خون بايد فشار سيستوليك راى اهداى خون بايد فشار سيستوليك بب

خون باشدسابقه فشار خون باال و پايين به تنهاسابقه فشار خون باال و پايين به تنها. .  باشد باشد٥٠٥٠ــ١٠٠١٠٠) )  خون باشديى نمى تواند منعى براى اهداى  ..يى نمى تواند منعى براى اهداى      
  

    واصل اهداواصل اهدافف
 بار در سال  بار در سال ٣٣ بار در سال براى آقايان و  بار در سال براى آقايان و ٤٤بشرطى كه بيش از بشرطى كه بيش از ( (  هفته مى باشد  هفته مى باشد ٨٨اصله بين دو اهداى خون حداقل اصله بين دو اهداى خون حداقل فف

PP))   اهداى پالكت اهداى پالكت٢٢فاصله بين فاصله بين . . براى خانم ها نباشدبراى خانم ها نباشد llaatt eelleett   PP hheerreess iiss   )) ..ه روز مى باشده روز مى باشدسس       
  

  ندانپزشكىندانپزشكىدد
دندانپزشكى مثل پركردن درجهعمال سعمال ساا دندانپزشكى مثل پركردن درجهاده  IIII  وو  II  اده  ندان درصورتى كه همراه با تزريق داروى بى حسى نباشد مانع ندان درصورتى كه همراه با تزريق داروى بى حسى نباشد مانع دد  

 روز بعد و درصورت كشيدن دندان يك هفته  روز بعد و درصورت كشيدن دندان يك هفته ٣٣درصورت داشتن تزريق و يا جرم گيرى درصورت داشتن تزريق و يا جرم گيرى . . اهداى خون نمى گردند اهداى خون نمى گردند 
..بعد مى توانيد جهت اهداى خون اقدام نمائيدبعد مى توانيد جهت اهداى خون اقدام نمائيد     

  

  يابتيابتدد
..ته به تزريق انسولين نباشد و قند خون شما كنترل شده باشد مى توانيد خون اهدا كنيدته به تزريق انسولين نباشد و قند خون شما كنترل شده باشد مى توانيد خون اهدا كنيدگر ديابت شما وابسگر ديابت شما وابساا     

  

  فونتهافونتهاعع
خوددارى نمائيدتت مى باشيد از اهداى خون  خوددارى نمائيداوقتى كه داراى عالئم عفونت فعال و تب  مى باشيد از اهداى خون  ابتال به بعضى از عفونتها . . اوقتى كه داراى عالئم عفونت فعال و تب  سابقه ابتال به بعضى از عفونتها سابقه 

هپاتيت هپاتيتمانند  دائم از اهداى خون جج    HHIIVV  وو  BBووCC  مانند  دائم از اهداى خون ذام باعث معافيت  درمورد مدت معافيت ساير بيماري درمورد مدت معافيت ساير بيماري . . مى گرددمى گرددذام باعث معافيت 
هتر است با پزشك سازمان مشورت شود هتر است با پزشك سازمان مشورت شودهاي عفوني ب   ..هاي عفوني ب

  

  مل جراحىمل جراحىعع
، ٢٢ا ا تت  ١١//٥٥ ،  ماه بعداز اعمال جراحى كوچك مثل آپاندكتومى، هموروئيد، جاانداختن شكستگى هاى كوچك، فتق، لوزه  ماه بعداز اعمال جراحى كوچك مثل آپاندكتومى، هموروئيد، جاانداختن شكستگى هاى كوچك، فتق، لوزه

داشتن رحم، برداشتن تيروئيد، الپاراتومى، داشتن رحم، برداشتن تيروئيد، الپاراتومى،  ماه بعداز اعمال جراحى بزرگ مثل برداشتن كيسه صفرا، بر ماه بعداز اعمال جراحى بزرگ مثل برداشتن كيسه صفرا، بر٦٦واريس وواريس و
  ..بشرطى كه حين عمل خونتزريق نكرده باشيدبشرطى كه حين عمل خونتزريق نكرده باشيد. . مى توانيد خون اهدا كنيدمى توانيد خون اهدا كنيد
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  صول اهداى خونصول اهداى خوناا
عمدتا عمدتا ((فقط از افراد داوطلب فقط از افراد داوطلب . . هداى خون در همه حال بايد داوطلبانه باشد و هيچ فشارى به دنور تحميل نشودهداى خون در همه حال بايد داوطلبانه باشد و هيچ فشارى به دنور تحميل نشوداا  --١١

وطلب مستمر ومنظم وطلب مستمر ومنظماهداكنندگان دا   ..كه با انگيزه انسانى و ايثار اقدام به اهداى خون مى نمايند، خونگيرى بعمل آيدكه با انگيزه انسانى و ايثار اقدام به اهداى خون مى نمايند، خونگيرى بعمل آيد) ) اهداكنندگان دا

..نور بايد از خطرات مربوط به اقدام خود مطلع باشد، سالمت و ايمنى افراد بطور مداوم مورد توجه باشدنور بايد از خطرات مربوط به اقدام خود مطلع باشد، سالمت و ايمنى افراد بطور مداوم مورد توجه باشددد  --٢٢     

  ..امل محرك اهداكننده ومسئولين جمع آورى خون، هرگز نبايد سود مالى باشدامل محرك اهداكننده ومسئولين جمع آورى خون، هرگز نبايد سود مالى باشدعع  --٣٣

AA))  س ماندنس ماندناشنااشنانن  --٤٤ nnoonnyy mmiittyy )) رگيرد مگر در موارد خاصبب   كننده و دريافت كننده بايد مورد توجه قرا رگيرد مگر در موارد خاصين اهدا كننده و دريافت كننده بايد مورد توجه قرا   ين اهدا

  ..رار گيردرار گيردقق……هداى خون نبايد تحت تاثير مسائلى از قبيل مليت، مذهب و هداى خون نبايد تحت تاثير مسائلى از قبيل مليت، مذهب و اا  --٥٥

  

  راحل اهداى خونراحل اهداى خونمم
ايران را كه درسالن انتقق  --١١ ايران را كه درسالن انتبل از هرچيز حتما تابلوها واعالن هاى سازمان انتقال خون  ظار نصب شده به دقت مطالعه ظار نصب شده به دقت مطالعه بل از هرچيز حتما تابلوها واعالن هاى سازمان انتقال خون 

..اين تابلوها حاوى اطالعات مهمى بويژه در زمينه عوامل خطرساز ايدز وهپاتيت مى باشنداين تابلوها حاوى اطالعات مهمى بويژه در زمينه عوامل خطرساز ايدز وهپاتيت مى باشند. . نماييدنماييد     

ر بخش پذيرش مراجعه كنندگان، پس ازاخذ رضايت كتبي از شما در فرم هاى مخصوص، به كمك رايانه ثبت ر بخش پذيرش مراجعه كنندگان، پس ازاخذ رضايت كتبي از شما در فرم هاى مخصوص، به كمك رايانه ثبت دد  --٢٢
ام خانوادگى، سن، جنس، وضعيت تاهل، شغل، آدرس محل ام خانوادگى، سن، جنس، وضعيت تاهل، شغل، آدرس محل تاريخ ومحل خونگيرى، نام ونتاريخ ومحل خونگيرى، نام ون. . نام به عمل مى آيدنام به عمل مى آيد

مى مىسكونت و يا محل كار، تاريخ و نتايج آزمايش در اهداى خون قبلى پرسيده  جهت تسريع دركار بهتر است جهت تسريع دركار بهتر است ((ود ود شش  سكونت و يا محل كار، تاريخ و نتايج آزمايش در اهداى خون قبلى پرسيده 
..سپس جهت معاينه به اتاق پزشك راهنمايى خواهيد شدسپس جهت معاينه به اتاق پزشك راهنمايى خواهيد شد). ). كارت شناسايى عكس دار به همراه داشته باشيدكارت شناسايى عكس دار به همراه داشته باشيد     

گيرى مى شودراتاق معاينهراتاق معاينهدد  --٣٣ گيرى مى شود توسط پزشك نبض، فشارخون و وزن شما اندازه  توسط پزشك نبض، فشارخون و وزن شما اندازه  ق . .   ق سئواالتى نيز درمورد سواب سئواالتى نيز درمورد سواب
..برحسب لزوم ممكن است بررسى هاى بيشترى نيز صورت پذيردبرحسب لزوم ممكن است بررسى هاى بيشترى نيز صورت پذيرد. . بيمارى و مصرف دارو، پرسيده خواهد شدبيمارى و مصرف دارو، پرسيده خواهد شد     

اشد، آزمايش اشد، آزمايش داشته بداشته ب) ) دراصطالح عاميانه غلظت خوندراصطالح عاميانه غلظت خون((رصورتى كه پزشك شكى درمورد كم خونى يا پلى سيتميرصورتى كه پزشك شكى درمورد كم خونى يا پلى سيتميدد  --٤٤
.. دقيقه اعالم مى شود دقيقه اعالم مى شود٥٥جواب اين آزمايش در كمتر از جواب اين آزمايش در كمتر از . . هموگلوبين يا هماتوكريت درخواست خواهد كردهموگلوبين يا هماتوكريت درخواست خواهد كرد     

ر بخش خونگيرى توسط افراد كارآزموده ومجرب، درشرايط كامال استريل رگ گيرى انجام شده، ظرف ر بخش خونگيرى توسط افراد كارآزموده ومجرب، درشرايط كامال استريل رگ گيرى انجام شده، ظرف دد  --٥٥
.. سى سى خون از شما گرفته خواهد شد سى سى خون از شما گرفته خواهد شد٣٥٠٣٥٠--٤٥٠٤٥٠ دقيقه حدود دقيقه حدود٥٥--١٠١٠مدتمدت     

.. دقيقه بر روى تخت استراحت نماييد دقيقه بر روى تخت استراحت نماييد١٥١٥ تا  تا ١٠١٠زم است پس از اهداى خون حدود زم است پس از اهداى خون حدود الال  --٦٦     

..پس ازشما پذيرايى به عمل خواهد آمدپس ازشما پذيرايى به عمل خواهد آمدسس  --٧٧     

..س از انجام آزمايشهاى مختلف روى خون شما نتيجه آن از طريق پست ارسال خواهد شدس از انجام آزمايشهاى مختلف روى خون شما نتيجه آن از طريق پست ارسال خواهد شدپپ  --٨٨     

رديده است حداقل تا سه ماه بعد با كارت رديده است حداقل تا سه ماه بعد با كارت ر صورتى كه در كارت ارسالى نتيجه آزمايشات شما سالم گزارش گر صورتى كه در كارت ارسالى نتيجه آزمايشات شما سالم گزارش گدد  --٩٩
..اهداى خون و كارت شناسايى معتبر براى اهداى مجدد، مراجعه نماييداهداى خون و كارت شناسايى معتبر براى اهداى مجدد، مراجعه نماييد     

ر صورتى كه در كارت ارسالى شما در نتيجه آزمايشات اختاللى گزارش گرديده حتماَ به واحد مشاوره سازمان ر صورتى كه در كارت ارسالى شما در نتيجه آزمايشات اختاللى گزارش گرديده حتماَ به واحد مشاوره سازمان دد  --١٠١٠
  ..مراجعه نماييدمراجعه نماييد
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  ننوارد معافيت دائم و موقت از اهداي خووارد معافيت دائم و موقت از اهداي خومم
  ::عافيت از اهداي خون بر حسب عامل بوجود آورنده به دو دسته تقسيم مي شودعافيت از اهداي خون بر حسب عامل بوجود آورنده به دو دسته تقسيم مي شودمم

  

  عافيت موقتعافيت موقتمم
  
  عافيت دائمعافيت دائممم
  
مثل مصرف آنتي بيوتيك ها، تزريق واكسن مثل مصرف آنتي بيوتيك ها، تزريق واكسن ((، مصرف برخي از داروها ، مصرف برخي از داروها ))نظير سرما خوردگينظير سرما خوردگي((بتال به بعضي از بيماريها بتال به بعضي از بيماريها اا

سبب مي شود تا فرد سبب مي شود تا فرد ) )  باال يا پائين بودن فشار خون باال يا پائين بودن فشار خوننظير برخي اعمال جراحي، شير دهي ونظير برخي اعمال جراحي، شير دهي و((و بعضي حاالت ويژه و بعضي حاالت ويژه ) ) 
خون معاف شود خون معاف شودبطور موقت از اهداي    ..بطور موقت از اهداي 

  
در معافيت موقت بعد از بر طرف شدن عامل بوجود آورنده و بعد از گذشت مدت زمان خاصي كه توسط در معافيت موقت بعد از بر طرف شدن عامل بوجود آورنده و بعد از گذشت مدت زمان خاصي كه توسط : : وجهوجهتت

  ..پزشك مصاحبه كننده تعيين مي شود، مي توان مجدداً اقدام به اهداي خون نمودپزشك مصاحبه كننده تعيين مي شود، مي توان مجدداً اقدام به اهداي خون نمود

  
مثل مثل ((و برخي از شرايط ويژه    و برخي از شرايط ويژه    ) )  سالگي سالگي1010مثل سكته قلبي و مغزي، ابتال به هپاتيت بعد از مثل سكته قلبي و مغزي، ابتال به هپاتيت بعد از (( بعضي از بيماريها  بعضي از بيماريها بتال بهبتال بهاا

  ..سبب معافيت دائم اهدا كننده مي شودسبب معافيت دائم اهدا كننده مي شود) ) تزريق مواد مخدرتزريق مواد مخدر

  
افرادي كه به توصيه پزشك سازمان انتقال خون جزء دسته معافيت دائم قرار مي گيرند جهت حفظ سالمت افرادي كه به توصيه پزشك سازمان انتقال خون جزء دسته معافيت دائم قرار مي گيرند جهت حفظ سالمت : : وجهوجهتت

  .. و يا فرد دريافت كننده خون هرگز نبايد خون اهدا كنند و يا فرد دريافت كننده خون هرگز نبايد خون اهدا كنندخودخود

لي مي توانند با تشويق ساير افراد خانواده، دوستان و آشنايان به اهداي خون در اين امر بشر دوستانه مشاركت لي مي توانند با تشويق ساير افراد خانواده، دوستان و آشنايان به اهداي خون در اين امر بشر دوستانه مشاركت وو
  ..داشته باشندداشته باشند

  

  رنوشت خون اهدايىرنوشت خون اهدايىسس
  ..اه وفرآورده منتقل مى شوداه وفرآورده منتقل مى شودس از اهداى خون و جمع آورى آن در كيسه هاى مخصوص، به واحدهاى آزمايشگس از اهداى خون و جمع آورى آن در كيسه هاى مخصوص، به واحدهاى آزمايشگپپ  

عوامل قابل انتقال ــ خون به عمل مى آيد لذا فقط خونهايى كه عارى از  عوامل قابل انتقال  درآزمايشگاه، آزمايشهاى مختلف روى نمونه  خون به عمل مى آيد لذا فقط خونهايى كه عارى از   درآزمايشگاه، آزمايشهاى مختلف روى نمونه 
  ..قابل استفاده خواهد بودقابل استفاده خواهد بود) )  عامل سيفليس عامل سيفليسوو  CC  وو  BB  ويروس ايدز و هپاتيتويروس ايدز و هپاتيت((از طريق خون باشد از طريق خون باشد 

ا استفاده از دستگاههاى مخصوص و در طى فرآيندهاى پى ا استفاده از دستگاههاى مخصوص و در طى فرآيندهاى پى  در بخش فرآورده، قسمت هاى مختلف خون كامل ب در بخش فرآورده، قسمت هاى مختلف خون كامل بــ
تهيه وآماده تهيه وآماده .. .. درپى  از يكديگر جدا مى شود و فرآورده هايى از قبيل پالكت، گلبول قرمز فشرده، پالسما، كرايو ودرپى  از يكديگر جدا مى شود و فرآورده هايى از قبيل پالكت، گلبول قرمز فشرده، پالسما، كرايو و

  ..مصرف مى گرددمصرف مى گردد

به شركت پااليش به شركت پااليش با ارسال بخشى از آن با ارسال بخشى از آن . . السماى خون فرآورده اى است كه بالفاصله پس از تهيه بايد منجمد گرددالسماى خون فرآورده اى است كه بالفاصله پس از تهيه بايد منجمد گرددپپ
 و  و ٩٩ و و٨٨و پژوهش سازمان انتقال خون ايران داروهاى بيولوژيكى با منشأ پالسماى انسانى از جمله آلبومين، فاكتور و پژوهش سازمان انتقال خون ايران داروهاى بيولوژيكى با منشأ پالسماى انسانى از جمله آلبومين، فاكتور 

  ..ايمنوگلوبولين ها تهيه مى شودايمنوگلوبولين ها تهيه مى شود



 اين کتاب را به کسانی که دوستشان داريد هديه دهيد                                                                             

 

دامه کار ما   بدون حمايت شما ممکن نيستاين کتاب رايگان است اما ا

161 

 خون وفرآورده هاى آن در مواقع لزوم و با ارائه درخواست پزشك معالج، دراختيار بيماران نيازمند در مراكز  خون وفرآورده هاى آن در مواقع لزوم و با ارائه درخواست پزشك معالج، دراختيار بيماران نيازمند در مراكز ــ
   قرار مى گيرد قرار مى گيرددرمانىدرمانى

  

  ون اهدا شده براى چه كسانى مورد استفاده قر ار مى گيرد ؟ون اهدا شده براى چه كسانى مورد استفاده قر ار مى گيرد ؟خخ
چند ١٠٠١٠٠ر ساله بيش از ر ساله بيش از هه   خون از اهداكنندگان سراسر جهان جمع آورى مى گردد ولى هنوز به  چند  ميليون واحد  خون از اهداكنندگان سراسر جهان جمع آورى مى گردد ولى هنوز به   ميليون واحد 

. . ز وجود داردز وجود داردميليون اهداى ديگر براى برآوردن نيازهاى جهانى و تضمين دسترسى به خون در زمان و مكان مورد نياميليون اهداى ديگر براى برآوردن نيازهاى جهانى و تضمين دسترسى به خون در زمان و مكان مورد نيا
..در بسيارى از كشورهاى درحال توسعه ميليونها انسان به علت كمبود خون و محصوالت خونى فوت مى كننددر بسيارى از كشورهاى درحال توسعه ميليونها انسان به علت كمبود خون و محصوالت خونى فوت مى كنند ى ى مم  

ضرورت انتقال خون را به حداقل رساند؛  ضرورت انتقال خون را به حداقل رساند؛ توان با استفاده از جايگزينى مايع به صورت داخل وريدى يا مواد دارويى،  توان با استفاده از جايگزينى مايع به صورت داخل وريدى يا مواد دارويى، 
  ..ى آنها به دسترسى به خون سالم وابسته استى آنها به دسترسى به خون سالم وابسته استاما هميشه بيماران بسيارى وجود دارند كه زندگاما هميشه بيماران بسيارى وجود دارند كه زندگ

ز تت خونى قابل درمان مى باشند ولى تعداد زيادى ا ز عدادى از بيماران بسترى در بيمارستانها بدون نياز به فرآورده هاى  خونى قابل درمان مى باشند ولى تعداد زيادى ا عدادى از بيماران بسترى در بيمارستانها بدون نياز به فرآورده هاى 
آنان جهت بهبود خود نياز مبرم به خون و فرآورده هاى آن را دارند و با توجه به اينكه هنوز بشر قادر نيست ماده آنان جهت بهبود خود نياز مبرم به خون و فرآورده هاى آن را دارند و با توجه به اينكه هنوز بشر قادر نيست ماده 

هنوز اهداىاىاى هنوز اهداى بسازد كه جانشين خون گردد لذا  ون اهداشده شما در ون اهداشده شما در خخ  ..ون تنها راه درمان اين بيماران استون تنها راه درمان اين بيماران استخخ   بسازد كه جانشين خون گردد لذا 
  ::  جهت كمك به بيماران نيازمند از جمله موارد اشاره شده در ذيل استفاده مى شودجهت كمك به بيماران نيازمند از جمله موارد اشاره شده در ذيل استفاده مى شود

  
    يمارانى كه به صورت حاد دچار خونريزى شديد شده اند از جمله بيماران دچار تصادف وحوادثيمارانى كه به صورت حاد دچار خونريزى شديد شده اند از جمله بيماران دچار تصادف وحوادثبب  

    يمارانى كه به دليل كم خونى مزمن وشديد دچار عوارض تهديد كننده حيات شده انديمارانى كه به دليل كم خونى مزمن وشديد دچار عوارض تهديد كننده حيات شده اندبب

    يمارانى مبتال به تاالسمىيمارانى مبتال به تاالسمىبب

    يمارانى مبتال به هموفيلىيمارانى مبتال به هموفيلىبب

يمارانى كه نياز به اعمال جراحى بزرگ توام با از دست دادن شديد خون دارند مثل پيوند قلب، اعمال جراحى مربوط يمارانى كه نياز به اعمال جراحى بزرگ توام با از دست دادن شديد خون دارند مثل پيوند قلب، اعمال جراحى مربوط بب
    ……به زنان و زايمان وبه زنان و زايمان و

يمارانى كه بدليل اختالل عملكرد پالكت يا ديگر اجزاى خون كه در انعقاد نقش دارند، در معرض خطر خونريزى يمارانى كه بدليل اختالل عملكرد پالكت يا ديگر اجزاى خون كه در انعقاد نقش دارند، در معرض خطر خونريزى بب
    هاى كشنده قرار دارندهاى كشنده قرار دارند

    يمارانى كه دچار سوختگى هاى شديد شده انديمارانى كه دچار سوختگى هاى شديد شده اندبب

    يماران دچار بدخيمى هاى خونى مثل لوسمييماران دچار بدخيمى هاى خونى مثل لوسميبب

    يمارانى كه نياز به پيوند عضو دارنديمارانى كه نياز به پيوند عضو دارندبب

     به زردى ناشى از ناسازگارى خون مادر و جنين به زردى ناشى از ناسازگارى خون مادر و جنينوزادان مبتالوزادان مبتالنن

  
..) ..) از قبيل گلبول قرمز، پالكت، پالسما واز قبيل گلبول قرمز، پالكت، پالسما و((ز آنجا كه از خون گرفته شده از يك فرد به صورت چند فرآورده خونى ز آنجا كه از خون گرفته شده از يك فرد به صورت چند فرآورده خونى اا

استفاده مى شود بنابراين شما با اهداى يك واحد از خون سالم خود مى توانيد جان چند انسان نيازمند به خون را استفاده مى شود بنابراين شما با اهداى يك واحد از خون سالم خود مى توانيد جان چند انسان نيازمند به خون را 
  ..دهيد و درجهت رفع كمبودهاى خون جامعه قدم مؤثرى برداريددهيد و درجهت رفع كمبودهاى خون جامعه قدم مؤثرى برداريدنجات نجات 
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  ه آزمايشاتي روي نمونه خون انجام مي گيرد؟ه آزمايشاتي روي نمونه خون انجام مي گيرد؟چچ
RRPP))  الوه بر تعيين گروه خون و ارهاش آزمايشات مربوط به  سيفليسالوه بر تعيين گروه خون و ارهاش آزمايشات مربوط به  سيفليسعع RR  ))    ويروسهاي هپاتيت ويروسهاي هپاتيتوو  

((HH BBSSAA gg,,HH CCVVAA bb))  ايدزايدزوو((HH IIVVAA bb))   ..ز روي نمونه خون هر اهداكننده انجام مي گيردز روي نمونه خون هر اهداكننده انجام مي گيردنيني  

افتتاح شد ( (13531353ز سال ز سال اا  BB  مايش از نظر ويروس هپاتيتمايش از نظر ويروس هپاتيتززآآ افتتاح شدسالي كه سازمان انتقال خون ايران  از نظر ويروس از نظر ويروس ) ) سالي كه سازمان انتقال خون ايران 
  .. انجام مي گيرد انجام مي گيرد13751375ز سال ز سال اا  CC   و از نظر هپاتيت و از نظر هپاتيت13681368ايدز از سال ايدز از سال 

  كليه خونهاي اهدايي بطور جداگانه آزمايش مي شوند و با هر بار اهداي خون، اهدا كننده مجدداً موردكليه خونهاي اهدايي بطور جداگانه آزمايش مي شوند و با هر بار اهداي خون، اهدا كننده مجدداً مورد: : وجهوجهتت
راي هر راي هر بب..تيجه آزمايشات  مربوط به هپاتيت و ايدزبه صورت مثبت و منفي گزارش مي شودتيجه آزمايشات  مربوط به هپاتيت و ايدزبه صورت مثبت و منفي گزارش مي شودنن..آزمايش قرار مي گيردآزمايش قرار مي گيرد

  ..آزمايش كه در ابتدا مثبت گزارش شود آزمايش تائيدي انجام مي گيردآزمايش كه در ابتدا مثبت گزارش شود آزمايش تائيدي انجام مي گيرد

ران مصرف نمي شود: : وجهوجهتت ران مصرف نمي شوددر صورت مثبت شدن آزمايش در اين مرحله خون اهدايي براي تزريق به بيما ..در صورت مثبت شدن آزمايش در اين مرحله خون اهدايي براي تزريق به بيما     

ر صورت مثبت شدن آزمايش تائيدي ر صورت مثبت شدن آزمايش تائيدي دد..يجه آزمايشات تائيدي به صورت مثبت، نامعين يا منفي گزارش مي شوديجه آزمايشات تائيدي به صورت مثبت، نامعين يا منفي گزارش مي شودتتنن
 ماه بعد مجدداً آزمايش  ماه بعد مجدداً آزمايش 66ر صورت نا معين شدن آزمايش تائيدي فرد مي بايست ر صورت نا معين شدن آزمايش تائيدي فرد مي بايست دد..فرد به بيماري مبتال مي باشدفرد به بيماري مبتال مي باشد

  ..كم استكم استر صورت منفي شدن آزمايش تائيدي احتمال ابتال به بيماري بسيار ر صورت منفي شدن آزمايش تائيدي احتمال ابتال به بيماري بسيار دد..شودشود

  
عليرغم مصاحبه، معاينه و انجام كليه اين آزمايش ها بدليل وجود دوره پنجره باز هم ممكن است عامل عليرغم مصاحبه، معاينه و انجام كليه اين آزمايش ها بدليل وجود دوره پنجره باز هم ممكن است عامل : : وجهوجهتت

البته امروزه آزمايشات البته امروزه آزمايشات . . بيماري زا بصورت مخفي در بدن وجود داشته باشد ولي تا مدتي قابل شناسايي نباشدبيماري زا بصورت مخفي در بدن وجود داشته باشد ولي تا مدتي قابل شناسايي نباشد
ر ر دد.. كند اما آنها نيز داراي مشكالتي هستند كند اما آنها نيز داراي مشكالتي هستندميمي   كوتاه تر كوتاه ترجديدتري طراحي شده است كه فاصله زماني دوره پنجره را جديدتري طراحي شده است كه فاصله زماني دوره پنجره را 

دوره پنجره نتيجه آزمايش ابتدايي منفي است در حاليكه فرد آلوده به ويروس است و مي تواند بيماري را به دريافت دوره پنجره نتيجه آزمايش ابتدايي منفي است در حاليكه فرد آلوده به ويروس است و مي تواند بيماري را به دريافت 
  ::  كننده خون منتقل كند پس فراموش نكنيد كهكننده خون منتقل كند پس فراموش نكنيد كه

  ..زمان انتقال خون اطالع دهيدزمان انتقال خون اطالع دهيد هفته پس از اهداي خون شما بيمار يا زرد شديد به سا هفته پس از اهداي خون شما بيمار يا زرد شديد به سا22گر تا گر تا اا

ايد الزم باشد آزمايشات تكميلي انجام شود و ممكن است نياز باشد تا آماده شدن نتيجه آزمايشات از مصرف خون ايد الزم باشد آزمايشات تكميلي انجام شود و ممكن است نياز باشد تا آماده شدن نتيجه آزمايشات از مصرف خون شش
تيجه تمام اين آزمايشات در يك كارت ثبت مي شود و به آدرس پستي شما ارسال تيجه تمام اين آزمايشات در يك كارت ثبت مي شود و به آدرس پستي شما ارسال نن..شما براي بيمار جلوگيري شودشما براي بيمار جلوگيري شود

ساني كه مايل هستند، مي توانند با پزشكان درمانگاههاي ساني كه مايل هستند، مي توانند با پزشكان درمانگاههاي كك.. محرمانه مي ماند محرمانه مي ماندنتيجه آزمايشات كامالًنتيجه آزمايشات كامالً. . مي گرددمي گردد
  ..مشاوره مستقر در انتقال خون مشاوره نمايندمشاوره مستقر در انتقال خون مشاوره نمايند

  

  ه كسانى سالمترين اهدا كنندگان خون هستند؟ه كسانى سالمترين اهدا كنندگان خون هستند؟چچ
لم لم هدا كنندگان داوطلب كه پولى در ازاى اهداى خون دريافت نمى نمايند و به طور منظم خون اهدا مى كنند، ساهدا كنندگان داوطلب كه پولى در ازاى اهداى خون دريافت نمى نمايند و به طور منظم خون اهدا مى كنند، سااا  

كنندگان هستند كنندگان هستندترين اهدا  و . . ترين اهدا  و تحقيقات در كشورهاى مختلف نشان داده است كه افرادى كه خون خود را داوطلبانه  تحقيقات در كشورهاى مختلف نشان داده است كه افرادى كه خون خود را داوطلبانه 
هت پنهان كردن اطالعات مربوط به آن بخش از هت پنهان كردن اطالعات مربوط به آن بخش از جج  بدون در نظر گرفتن پاداش مادى اهدا مى كنند، داليل اندكىبدون در نظر گرفتن پاداش مادى اهدا مى كنند، داليل اندكى

خون به طور م خون به طور مسالمت و روش زندگى خود كه آنها را براى اهداى  انگيزه اصلى انگيزه اصلى . . وقت يا دائم نامناسب مى نمايد، دارندوقت يا دائم نامناسب مى نمايد، دارندسالمت و روش زندگى خود كه آنها را براى اهداى 
    ..آنها كمك به افراد ديگر است و نه بدست آوردن منافع شخصىآنها كمك به افراد ديگر است و نه بدست آوردن منافع شخصى
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ميلى يا جايگزين فقط در زمانى كه خون آنها مورد نياز يكى از اعضاى خانواده يا آشنايان است، خون اا ميلى يا جايگزين فقط در زمانى كه خون آنها مورد نياز يكى از اعضاى خانواده يا آشنايان است، خون هدا كنندگان فا هدا كنندگان فا
به سالمت گروه اول نيست زيرا ممكن است درشرايطى كه براى به سالمت گروه اول نيست زيرا ممكن است درشرايطى كه براى ثابت شده است كه خون اين افراد ثابت شده است كه خون اين افراد . . اهدا مى كننداهدا مى كنند

اهدا گگ  اهداى خون مناسب نيستند و ممكن است آلودگى را به فرداهداى خون مناسب نيستند و ممكن است آلودگى را به فرد منتقل نمايند، تحت فشار قرار گرفته، خون  اهدا يرنده  منتقل نمايند، تحت فشار قرار گرفته، خون  يرنده 
خون ب. . نمايندنمايند خون باز طرف ديگر در بسيارى از موارد در ميزان نياز به خون، تعداد بستگانى كه حائز شرايط اهداى  ، از طرف ديگر در بسيارى از موارد در ميزان نياز به خون، تعداد بستگانى كه حائز شرايط اهداى  ، اشند اشند

ا  ا كافى نيستند و در جايى كه امكان اهداى خون توسط يكى از اعضاى خانواده وجود ندارد، بستگان ممكن است ب كافى نيستند و در جايى كه امكان اهداى خون توسط يكى از اعضاى خانواده وجود ندارد، بستگان ممكن است ب
پرداخت پول به فردى ديگر، وى را به اهداى خون ترغيب نمايند و اين مورد خود بوجود آورنده يك نظام پرداختى پرداخت پول به فردى ديگر، وى را به اهداى خون ترغيب نمايند و اين مورد خود بوجود آورنده يك نظام پرداختى 

  ..مخفى استمخفى است
  
pp))  هداكنندگان پولىهداكنندگان پولىاا aaiidd  ddoonnoorrss )) معموالَ بيش فرادى فرادى اا  ::   مايند آن ها  معموالَ بيش هستند كه براى دريافت پول، خون اهدا مى ن مايند آن ها  هستند كه براى دريافت پول، خون اهدا مى ن

اين افراد اين افراد . . از آنكه توسط كمك به افراد ديگر ترغيب شوند، به واسطه آنچه دريافت مى نمايند، تشويق مى شونداز آنكه توسط كمك به افراد ديگر ترغيب شوند، به واسطه آنچه دريافت مى نمايند، تشويق مى شوند
، همچنين به احتمال بيشتهمچنين به احتمال بيشت. . ممكن است با اهداى خون، بيش از دفعات توصيه شده به سالمت خويش آسيب بزنندممكن است با اهداى خون، بيش از دفعات توصيه شده به سالمت خويش آسيب بزنند ، ر ر

ممكن است زندگى گيرندگان خون را نيز با پنهان نمودن اطالعاتى كه آنها را از اهداى خون منع مى كند، به مخاطره ممكن است زندگى گيرندگان خون را نيز با پنهان نمودن اطالعاتى كه آنها را از اهداى خون منع مى كند، به مخاطره 
  ..اندازنداندازند

ر ابتداى قرن بيستم بعد از آنكه انتقال خون بصورت رايج شكل گرفت منبع تأمين خون سرويسهاى انتقال خون، ر ابتداى قرن بيستم بعد از آنكه انتقال خون بصورت رايج شكل گرفت منبع تأمين خون سرويسهاى انتقال خون، دد
داشته، تابع هيچگونه اصول اخالقى نبودند و از طريق وجه ناچيزى كه داشته، تابع هيچگونه اصول اخالقى نبودند و از طريق وجه ناچيزى كه خون دهندگان حرفه اى بودند كه كار معينى نخون دهندگان حرفه اى بودند كه كار معينى ن

..درمقابل فروش خون خود دريافت مى داشتند، زندگى مى كردنددرمقابل فروش خون خود دريافت مى داشتند، زندگى مى كردند عد از مدتى تحقيقات انجام شده مشخص نمود كه عد از مدتى تحقيقات انجام شده مشخص نمود كه بب  
 شود؛ به  شود؛ به خون اين افراد نه تنها فاقد فايده الزم بوده بلكه باعث انتقال بيماريهاى خطرناك به گيرندگان خون مىخون اين افراد نه تنها فاقد فايده الزم بوده بلكه باعث انتقال بيماريهاى خطرناك به گيرندگان خون مى
انتقال خون، استفاده از خون جايگزين خويشاوندان و آشنايان ارجح دانسته شد انتقال خون، استفاده از خون جايگزين خويشاوندان و آشنايان ارجح دانسته شدهمين علت در سير تكامل  متاسفانه متاسفانه . . همين علت در سير تكامل 

وطلب، احتمال باالترى  وطلب، احتمال باالترى پس از مدتى معلوم گرديد كه خون اين افراد نيز در مقايسه با خون افراد دا ) )  برابر برابر١٠١٠حدود حدود ((پس از مدتى معلوم گرديد كه خون اين افراد نيز در مقايسه با خون افراد دا
با پيشرفت روزافزون علم پزشكى وانجام آزمايشات پيشرفته بتدريج با پيشرفت روزافزون علم پزشكى وانجام آزمايشات پيشرفته بتدريج . . ستستاز انتقال بيماريها به گيرنده را دارا ااز انتقال بيماريها به گيرنده را دارا ا

مشخص گرديد ميزان آلودگى هاى خونى در افرادى كه بصورت داوطلب براى اهداى خون به مراكز انتقال خون مشخص گرديد ميزان آلودگى هاى خونى در افرادى كه بصورت داوطلب براى اهداى خون به مراكز انتقال خون 
سپس تحقيقات علمى مشخص نمود كه خون افرادى كه سپس تحقيقات علمى مشخص نمود كه خون افرادى كه . . مراجعه مى نمايند بسيار كمتر از دو گروه قبلى استمراجعه مى نمايند بسيار كمتر از دو گروه قبلى است

اقدام مى نمايند داراى كمترين ميزان آلودگى استبصورتبصورت اقدام مى نمايند داراى كمترين ميزان آلودگى است مستمر نسبت به اهداى خون خود  .. مستمر نسبت به اهداى خون خود      

  
جوامع گگ     ترين نيازهاى  حياتى  ترين نيازهاى جوامع روه اهداكنندگان مستمر و منظم اهداكنندگانى هستند كه نياز به خون سالم را كه از  حياتى  روه اهداكنندگان مستمر و منظم اهداكنندگانى هستند كه نياز به خون سالم را كه از 

شند و درباره رفتارهاى شند و درباره رفتارهاى بشرى است به خوبى درك كرده و از انگيزه بااليى جهت اهداى خون برخوردار مى بابشرى است به خوبى درك كرده و از انگيزه بااليى جهت اهداى خون برخوردار مى با
مخاطره آميز كه باعث آلودگى در سطح جامعه مى شود اطالعات كافى كسب نموده اند و دائما با شرايط اختصاصى مخاطره آميز كه باعث آلودگى در سطح جامعه مى شود اطالعات كافى كسب نموده اند و دائما با شرايط اختصاصى 
سازمان انتقال خون مورد ارزيابى قرار مى گيرند و به طور منظم غربال مى شوند و بدين ترتيب از سالمترين اقشار سازمان انتقال خون مورد ارزيابى قرار مى گيرند و به طور منظم غربال مى شوند و بدين ترتيب از سالمترين اقشار 

خون . . ندندجامعه جهت اهداى خون محسوب مى شوجامعه جهت اهداى خون محسوب مى شو خونشان ((اين افراد پس از اولين نوبت اهداى خون اين افراد پس از اولين نوبت اهداى  خونشان و تأييد سالم بودن  و تأييد سالم بودن 
توسط پرسنل كار آزموده سازمان انتقال خون و تمايل شخص داوطلب انتخاب و كارت بسيج توسط پرسنل كار آزموده سازمان انتقال خون و تمايل شخص داوطلب انتخاب و كارت بسيج ) ) با معاينه وآزمايشبا معاينه وآزمايش

ماينداهداكنندگان براى آنها صادر مى شود تا طبق جداول زمان بندى شده در كارت عضويت اقدام به اهداى خواهداكنندگان براى آنها صادر مى شود تا طبق جداول زمان بندى شده در كارت عضويت اقدام به اهداى خو مايندن ن   ..ن ن
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  يا اهداى خون ايمن است؟يا اهداى خون ايمن است؟آآ
گيردهه   گيردمانطور كه شرح داده شد سالمت كليه اهداكنندگان در ضمن مصاحبه و معاينه مورد بررسى قرار مى  به به . . مانطور كه شرح داده شد سالمت كليه اهداكنندگان در ضمن مصاحبه و معاينه مورد بررسى قرار مى 

سالمت و آسايش شما براى سالمت و آسايش شما براى . . خاطر داشته باشيد كه از شما فقط در زمانى خون گرفته مى شود كه شما سالم باشيدخاطر داشته باشيد كه از شما فقط در زمانى خون گرفته مى شود كه شما سالم باشيد
خون حائز اه خون حائز اهسرويس انتقال  اهداى خون بسيار بى خطر بوده تعداد بسيار كمى از اهدا كنندگان اهداى خون بسيار بى خطر بوده تعداد بسيار كمى از اهدا كنندگان . . ميت بسيارى استميت بسيارى استسرويس انتقال 

افراد پس از اهداى خون بى حال مى شوند. . ممكن است پس از اهداى خون احساس ناراحتى كنندممكن است پس از اهداى خون احساس ناراحتى كنند افراد پس از اهداى خون بى حال مى شوندگاهى، بعضى  اگر اگر . . گاهى، بعضى 
اگر اگر . . ى استراحت كردى استراحت كردچنين مواردى رخ دهد، مى بايست قبل از برگشت به فعاليت هاى طبيعى روزانه، به ميزان كافچنين مواردى رخ دهد، مى بايست قبل از برگشت به فعاليت هاى طبيعى روزانه، به ميزان كاف

شغل شما در جايى است كه اين بى حالى، شما يا ديگران را در معرض خطر قرار مى دهد نبايد آن روز به سركار شغل شما در جايى است كه اين بى حالى، شما يا ديگران را در معرض خطر قرار مى دهد نبايد آن روز به سركار 
..برويدبرويد متناع نكنيد زيرا با وجود مهارت كارشناس هه   خون دادن ا متناع نكنيد زيرا با وجود مهارت كارشناس يچگاه بدليل ترس از درد سوزن خونگيرى، از  خون دادن ا يچگاه بدليل ترس از درد سوزن خونگيرى، از 

دليل دليل بب  وزن، سوزش مختصرى در محل آن حس خواهيد كردوزن، سوزش مختصرى در محل آن حس خواهيد كردخونگيرى در كار خود فقط درموقع وارد كردن سخونگيرى در كار خود فقط درموقع وارد كردن س
استريل كردن محل خونگيرى واستفاده از وسائل يك بار مصرف امكان آلودگى و انتقال بيماريهاى ويروسى وجود استريل كردن محل خونگيرى واستفاده از وسائل يك بار مصرف امكان آلودگى و انتقال بيماريهاى ويروسى وجود 

..نداردندارد     

دليل محرمانه ماندن پرونده هاى شما امكان دسترسى افراد خانواده وساير افراد به نتايج معاينات پزشكى دليل محرمانه ماندن پرونده هاى شما امكان دسترسى افراد خانواده وساير افراد به نتايج معاينات پزشكى بب
شات شما وجود ندارد واطالعاتى كه توسط پزشك در ضمن مصاحبه اخذ مى شود كامال به صورت محرمانه شات شما وجود ندارد واطالعاتى كه توسط پزشك در ضمن مصاحبه اخذ مى شود كامال به صورت محرمانه وآزمايوآزماي

ه امكان رمز گشايى آنها فقط توسط اسكنر ه امكان رمز گشايى آنها فقط توسط اسكنر كك  بر چسب هاى مخصوصبر چسب هاى مخصوص ( (""باركدباركد""اخيرا با بهره گيرى از اخيرا با بهره گيرى از . . ثبت مى شودثبت مى شود
طالعات شخصى شما كامال محرمانه طالعات شخصى شما كامال محرمانه هرچه بيشتر سعى شده است تا اهرچه بيشتر سعى شده است تا ا) ) پس از انتقال به كامپيوتر امكان پذير استپس از انتقال به كامپيوتر امكان پذير است

  ..بماندبماند
  

  ون سالمون سالمخخ
ه خونى اطالق مى شود كه عارى از عوامل قابل انتقال از طريق خون باشد و سبب ايجاد بيمارى در گيرنده خون ه خونى اطالق مى شود كه عارى از عوامل قابل انتقال از طريق خون باشد و سبب ايجاد بيمارى در گيرنده خون بب  

اهدا شده . . نشودنشود انجام آزمايشات غربالگرى بر روى خونهاى  خونى  اهدا شده جهت دست يافتن به چنين  انجام آزمايشات غربالگرى بر روى خونهاى  خونى  چنين  از نظر هپاتيت، ايدز از نظر هپاتيت، ايدز ((جهت دست يافتن به 
..نتخاب اهداكنندگان مناسب الزامى مى باشدنتخاب اهداكنندگان مناسب الزامى مى باشداا  و نيز مصاحبه ومعاينه دقيق توسط پزشك به منظورو نيز مصاحبه ومعاينه دقيق توسط پزشك به منظور) ) سسو سيفليو سيفلي هداى هداى اا  

  خون سالم اهداى زندگى و دريافت خون سالم حق هر بيمار نيازمند به خون استخون سالم اهداى زندگى و دريافت خون سالم حق هر بيمار نيازمند به خون است

  

wwiinnddoo  ))  وره پنجرهوره پنجرهدد   ww  ppee rriioodd  ))  
و ساخته شدن آنتى بادى، مدتى طول مى كشد كه به و ساخته شدن آنتى بادى، مدتى طول مى كشد كه به ز زمان ورود عامل بيماريزا به بدن تا ايجاد پاسخ بدن عليه آن ز زمان ورود عامل بيماريزا به بدن تا ايجاد پاسخ بدن عليه آن اا

مى شود مى شودآن دوره پنجره اطالق  تقريبا تمام بيماريها داراى اين دوره نهفتگى هستند كه در طى آن عامل بيماريزا در تقريبا تمام بيماريها داراى اين دوره نهفتگى هستند كه در طى آن عامل بيماريزا در . . آن دوره پنجره اطالق 
دوره پنجره در دوره پنجره در . . بدن فرد وجود دارد و قابليت انتقال به ديگران را دارد اما در آزمايشات قابل تشخيص نمى باشدبدن فرد وجود دارد و قابليت انتقال به ديگران را دارد اما در آزمايشات قابل تشخيص نمى باشد

  ..ماريهاى مختلف، متفاوت مى باشدماريهاى مختلف، متفاوت مى باشدبيبي

    

    نواع اهداكنندگان  برحسب دفعات اهداى خوننواع اهداكنندگان  برحسب دفعات اهداى خوناا
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به شخصى اطالق مى شود كه سابقه هيچگونه اهداى خون ندارد و براى اولين بار به سازمان به شخصى اطالق مى شود كه سابقه هيچگونه اهداى خون ندارد و براى اولين بار به سازمان : : هدا كننده بار اول هدا كننده بار اول اا  
  ..انتقال خون جهت اهداى خون مراجعه نموده استانتقال خون جهت اهداى خون مراجعه نموده است

  
ق مى شود كه سابقه اهداى خون دارد ولى از آخرين بارى كه اقدام به خون ق مى شود كه سابقه اهداى خون دارد ولى از آخرين بارى كه اقدام به خون به شخصى اطالبه شخصى اطال: : هدا كننده با سابقه هدا كننده با سابقه اا  

  ..دادن نموده است بيش از يك سال مى گذرددادن نموده است بيش از يك سال مى گذرد

  
به شخصى اطالق مى شود كه بجز اهداى فعلى سابقه حداقل يك نوبت اهداى خون ظرف يك به شخصى اطالق مى شود كه بجز اهداى فعلى سابقه حداقل يك نوبت اهداى خون ظرف يك : : هدا كننده مستمر هدا كننده مستمر اا  

  ..ال حداقل دو نوبت خون اهدا نمايدال حداقل دو نوبت خون اهدا نمايديا به عبارت ديگر كسى كه در سيا به عبارت ديگر كسى كه در س. . سال گذشته را داشته باشدسال گذشته را داشته باشد

  

اهدا كرد؟اا اهدا كرد؟هداى خون اتولوگ چيست و چگونه مى توان خون خود را به عنوان اتولوگ    هداى خون اتولوگ چيست و چگونه مى توان خون خود را به عنوان اتولوگ 
اهداى اتولوگ روشى است كه در آن بيمار خون خود را اهدا مى كند و خون تا زمانى كه به آن احتياج دارد اهداى اتولوگ روشى است كه در آن بيمار خون خود را اهدا مى كند و خون تا زمانى كه به آن احتياج دارد   

ى اتولوگ از خون خود استفاده مى كنند ايمن ترين خون ى اتولوگ از خون خود استفاده مى كنند ايمن ترين خون بيمارانى كه با اهدابيمارانى كه با اهدا. . درشرايط مناسبى نگهدارى مى شوددرشرايط مناسبى نگهدارى مى شود
كنندممكن را به خود تزريق مى كنند گلبولهاى سفيد، پالكت ها و پروتئين . . ممكن را به خود تزريق مى  گلبولهاى سفيد، پالكت ها و پروتئين خطرات احتمالى به واسطه اجزاى خون مانند  خطرات احتمالى به واسطه اجزاى خون مانند 

  ..هاى سرم با تزريق خون اتولوگ حذف مى شودهاى سرم با تزريق خون اتولوگ حذف مى شود
خود مشاوره كنيد تا او خود مشاوره كنيد تا اوبراى اهداى خون اتولوگ ابتدا با پزشك معالج  خون ارسال براى اهداى خون اتولوگ ابتدا با پزشك معالج  خون ارسال  يك فرم تقاضا به سازمان انتقال   يك فرم تقاضا به سازمان انتقال 

خواهد داد. . كندكند خون مورد نياز شما را به سازمان اطالع  ميزان  خواهد داداين فرم  خون مورد نياز شما را به سازمان اطالع  ميزان  سپس از طرف سازمان با شما تماس گرفته سپس از طرف سازمان با شما تماس گرفته . . اين فرم 
خون مشخص نمايند خون مشخص نمايندخواهد شد تا زمانى را براى اهداى   روز بعد از  روز بعد از ٧٧مان اهداى خون اتولوگ براى يك فرد حداقل مان اهداى خون اتولوگ براى يك فرد حداقل زز..خواهد شد تا زمانى را براى اهداى 

البته براى اهدا بايستى ميزان هموگلوبين خون از حد طبيعى كمتر نباشد و در البته براى اهدا بايستى ميزان هموگلوبين خون از حد طبيعى كمتر نباشد و در . .  خون قبلى وى مى باشد خون قبلى وى مى باشدآخرين اهداىآخرين اهداى
  ..معاينات پزشكى مشكلى وجود نداشته باشدمعاينات پزشكى مشكلى وجود نداشته باشد

  

    مفهوم گروههاى خونى چيست؟مفهوم گروههاى خونى چيست؟
  تاتا. . گروه خونى هر فرد بر اساس نوع آنتى ژنهاى خاصى كه در سطح گلبولهاى قرمز او وجود دارد تعيين مى شودگروه خونى هر فرد بر اساس نوع آنتى ژنهاى خاصى كه در سطح گلبولهاى قرمز او وجود دارد تعيين مى شود

، ٣٠٣٠كنون حداقل كنون حداقل  خونى كه در سطح گلبولهاى قرمز وجود دارند انواع گروههاى  ،  نوع آنتى ژن شايع در رابطه با  خونى كه در سطح گلبولهاى قرمز وجود دارند انواع گروههاى   نوع آنتى ژن شايع در رابطه با 
ژنهاى  ژنها كه در انتقال خون نيز اهميت زيادى دارند، آنتى ژنهاى شناسايى شده است ولى دو دسته از مهمترين اين آنتى ژنها كه در انتقال خون نيز اهميت زيادى دارند، آنتى  شناسايى شده است ولى دو دسته از مهمترين اين آنتى 

AA  مربوط به سيستممربوط به سيستم BBOO  وو  RRhh  افراد از نظر سيستمافراد از نظر سيستم..مى باشدمى باشد  AA BBOO   گروه خونى گروه خونى٤٤مى توانند يكى از مى توانند يكى از   OO AAوو  BBوو     

AAوو BB  در صورت داشتن هر يك از آنتى ژنهاىدر صورت داشتن هر يك از آنتى ژنهاى. . را داشته باشندرا داشته باشند  BB  ياياAA در سطح گلبولهاى قرمز، آنتى بادى ضد آن در سطح گلبولهاى قرمز، آنتى بادى ضد آن
AA  در سرم فرد وجود دارد مثالَ در فرد با گروه خونىدر سرم فرد وجود دارد مثالَ در فرد با گروه خونى به همين دليل است كه به همين دليل است كه . . در سرم وجود دارددر سرم وجود داردBB  آنتى بادى ضدآنتى بادى ضد،،  

  ))البته استثنائاتى نيز دراين زمينه وجود داردالبته استثنائاتى نيز دراين زمينه وجود دارد((اى خونى متضاد قابل استفاده براى يكديگر نيست اى خونى متضاد قابل استفاده براى يكديگر نيست خون افراد با گروههخون افراد با گروهه
OO  گروه خونىگروه خونى   و   وفراوانترين  AA  فراوانترين  BB  خونى است خونى استنادرترين گروه  OO  اصطالحاَ به افراد با گروه خونىاصطالحاَ به افراد با گروه خونى. . نادرترين گروه  دهنده عمومى دهنده عمومى   

AA  خون و به افراد با گروه خونىخون و به افراد با گروه خونى BB  گويندگيرنده عمومى خون گويند   ..گيرنده عمومى خون 
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ژنهاىاز ديگر آنتى ژاز ديگر آنتى ژ ژنهاىنهاى مهم گروههاى خونى مى توان به آنتى  افراد از نظر داشتن يا نداشتن اين افراد از نظر داشتن يا نداشتن اين . . اشاره نموداشاره نمود  RRhh  نهاى مهم گروههاى خونى مى توان به آنتى 
انواع انواعآنتى ژن در سطح گلبولهاى قرمز خود به  افراد سفيد افراد سفيد % % ٨٥٨٥حدود حدود . . منفى تقسيم مى شوندمنفى تقسيم مى شوند  RRhh  مثبت ومثبت و  RRhh  آنتى ژن در سطح گلبولهاى قرمز خود به 

  ..منفى هستندمنفى هستند  RRhh  مثبت و بقيهمثبت و بقيه  RRhh  پوستپوست

منفى آنتى منفى آنتى   RRhh  مثبت نمى باشند زيرا در سرم فردمثبت نمى باشند زيرا در سرم فرد  RRhh  ريافت خون از افرادريافت خون از افرادمنفى هستند قادر به دمنفى هستند قادر به د  RRhh  افرادى كهافرادى كه  
مثبت مى تواند سبب آلگلوتيناسيون گلبولهاى مثبت مى تواند سبب آلگلوتيناسيون گلبولهاى   RRhh  وجود دارد كه در صورت دريافت خونوجود دارد كه در صورت دريافت خون  RRhhبادى ضد آنتى ژنبادى ضد آنتى ژن
  ..قرمز گيرنده شودقرمز گيرنده شود

خون و نيز مادر واغلب ناسازگاريهاى مربوط به انتقال خون و نيز مادر و   ردى در نوزاد يا عوارض ديگر ردى در نوزاد يا عوارض ديگر كه مى تواند منجر به زكه مى تواند منجر به ز((جنين جنين   اغلب ناسازگاريهاى مربوط به انتقال 
AABBOO  مربوط به سيستممربوط به سيستم) ) ويا حتى مرگ جنين قبل از تولد شودويا حتى مرگ جنين قبل از تولد شود امروزه با استفاده امروزه با استفاده . . مى باشدمى باشد  RRhh  و با شيوع كمترو با شيوع كمتر  

ازانواع آزمايشهاى اختصاصى تعيين گروههاى خونى در گيرنده و دهنده خون قبل از تجويز خون، ميتوان تا حدود ازانواع آزمايشهاى اختصاصى تعيين گروههاى خونى در گيرنده و دهنده خون قبل از تجويز خون، ميتوان تا حدود 
مود   ..زيادى ازاين عوارض پيشگيرى نمودزيادى ازاين عوارض پيشگيرى ن

  

  
  
  

  پيشگيري از كم خونيپيشگيري از كم خوني
خون خود، بايد همواره به فكر گانگاناهدا كننداهدا كنند ران با اهداي  خون خود، بايد همواره به فكر  عزيز فراموش نكنيد كه براي سالمتي بخشيدن به بيما ران با اهداي   عزيز فراموش نكنيد كه براي سالمتي بخشيدن به بيما

  ::  بنابراين به نكات زير كامالً توجه كنيدبنابراين به نكات زير كامالً توجه كنيد. . سالمتي خود نيز باشيدسالمتي خود نيز باشيد
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دستگاه دستگاه . . ميلي گرم آهن از دست مي دهدميلي گرم آهن از دست مي دهد  225225بدن شما تقريباً بدن شما تقريباً ) )  ميلي ليتر خون ميلي ليتر خون450450حدوداً حدوداً ((با اهداي يك واحد خود با اهداي يك واحد خود 
بنابراين بايد به رژيم غذايي خود توجه بنابراين بايد به رژيم غذايي خود توجه . . گوارش، اين ميزان آهن از دست رفته را به مرور زمان جبران خواهد كردگوارش، اين ميزان آهن از دست رفته را به مرور زمان جبران خواهد كرد

  ..خاصي نماييد و مواد غذايي غني از آهن مصرف كنيدخاصي نماييد و مواد غذايي غني از آهن مصرف كنيد

در صورت عدم در صورت عدم . . يم جايگزين مي شوديم جايگزين مي شودبا دريافت غذاهايي با آهن بيشتر معموالً آهن از دست رفته پس از يك ماه و نبا دريافت غذاهايي با آهن بيشتر معموالً آهن از دست رفته پس از يك ماه و ن
گيرد، بخصوص خانم گيرد، بخصوص خانمتوجه به رژيم صحيح، اهدا كننده در معرض خطر كم خوني ناشي از كمبود آهن قرار مي  هائي هائي   توجه به رژيم صحيح، اهدا كننده در معرض خطر كم خوني ناشي از كمبود آهن قرار مي 

..كه در سنين باروري هستندكه در سنين باروري هستند   ..براي برآورد آهن مورد نياز خود به جدول  مراجعه نمائيدبراي برآورد آهن مورد نياز خود به جدول  مراجعه نمائيد  

  
    

آهن مورد نياز پس از اهداي يك واحد آهن مورد نياز پس از اهداي يك واحد 
)) ميلي ليتر خون ميلي ليتر خون450450  حدوداًحدوداً((خون خون    

از آهن در مرداناز آهن در مرداننيني   
الغالغبب   

از آهن در زناناز آهن در زناننيني   
))قبل از يائسگيقبل از يائسگي((الغ الغ بب   

قدار آهني كه بايد جذب شودقدار آهني كه بايد جذب شودمم   
  

11//77الي الي   11//44   
لي گرم روزانهلي گرم روزانهميمي   

   ميلي ميلي22//77الي الي   11//99
گرم روزانهگرم روزانه   

قدار آهني كه بايد مصرف شودقدار آهني كه بايد مصرف شودمم   
  

1717الي الي   1414   
لي گرم روزانهلي گرم روزانهميمي   

2424//33الي الي   1818   
لي گرم روزانهلي گرم روزانهميمي   

  
    

گوشت مرغ نيز . . ه به خوبي مي دانيم كه جگر يك منبع غني از آهن مي باشده به خوبي مي دانيم كه جگر يك منبع غني از آهن مي باشدهمهم گوشت مرغ نيز گوشت قرمز و قسمتهايي تيره  گوشت قرمز و قسمتهايي تيره 
مي باشد تنهائي كافي . . داراي مقادير زيادي آهن مي باشدداراي مقادير زيادي آهن  ميزان آهن غذا به  تنهائي كافي اما براي بدست آوردن آهن مورد نياز، توجه به  ميزان آهن غذا به  اما براي بدست آوردن آهن مورد نياز، توجه به 

جذب آهن توسط دست. . نيستنيست جذب آهن توسط دستمسئله ديگر كه بسيار اهميت دارد ميزان  دارد ميزان  گوارش مي باشدمسئله ديگر كه بسيار اهميت  گوارش مي باشدگاه  ، . . گاه  ، بدن بسته به نوع غذا بدن بسته به نوع غذا
مزيت گوشت نسبت به ساير مواد غذائي اين است كه ميزان مزيت گوشت نسبت به ساير مواد غذائي اين است كه ميزان . . فقط مقداري از آهن موجود در غذا را جذب مي كندفقط مقداري از آهن موجود در غذا را جذب مي كند

آهن آن نه تنها زياد بوده، بلكه آهن آن به آساني جذب بدن مي شود، بطوريكه پس از يك وعده غذا با گوشت آهن آن نه تنها زياد بوده، بلكه آهن آن به آساني جذب بدن مي شود، بطوريكه پس از يك وعده غذا با گوشت 
  .. جذب بدن مي شود جذب بدن مي شود درصد آهن آن درصد آهن آن3030قرمز تا قرمز تا 

اما جذب اما جذب . . در مواد غذائي غير گوشتي مانند زرده تخم مرغ، حبوبات، سبزيجات و ميوه جات نيز آهن وجود دارددر مواد غذائي غير گوشتي مانند زرده تخم مرغ، حبوبات، سبزيجات و ميوه جات نيز آهن وجود دارد
براي براي . .  درصد آهن مواد غذايي غير گوشتي جذب بدن مي شود درصد آهن مواد غذايي غير گوشتي جذب بدن مي شود88 الي  الي 33تنها تنها . . آهن آنها كمتر از مواد گوشتي مي باشدآهن آنها كمتر از مواد گوشتي مي باشد

..داد دفعات غذا بيشتر شود و در هر وعده مقدار كمتري مصرف شودداد دفعات غذا بيشتر شود و در هر وعده مقدار كمتري مصرف شودجذب بيشتر آهن اين نوع غذاها، بهتر است تعجذب بيشتر آهن اين نوع غذاها، بهتر است تع     

افزايش و يا برعكس كاهش دهند غير گوشتي را  توانند جذب آهن  افزايش و يا برعكس كاهش دهنددقت داشته باشيد كه بعضي از مواد غذائي مي  غير گوشتي را  توانند جذب آهن  . . دقت داشته باشيد كه بعضي از مواد غذائي مي 
اسكوربيك اسيد بالفاصله پس از خوردن يك وعده غذاي حاوي آهن جذب آهن را اسكوربيك اسيد بالفاصله پس از خوردن يك وعده غذاي حاوي آهن جذب آهن را   CC  بطور مثال مصرف ويتامينبطور مثال مصرف ويتامين

افزايش مي دهدحتي تحتي ت افزايش مي دهدا دو برابر  FF))  بر روي آهن فريكبر روي آهن فريك  CC  ويتامينويتامين. . ا دو برابر  ee33++)) تاثير گذاشته و باعث مي شود كه به آهن تاثير گذاشته و باعث مي شود كه به آهن   
FF))  فروسفروس ee22++)) اين ويتامين به مقدار زياد در اين ويتامين به مقدار زياد در . . آهن فروس جذب باالتري نسبت به آهن فريك داردآهن فروس جذب باالتري نسبت به آهن فريك دارد. . تبديل شودتبديل شود  

دن چاي يا قهوه بالفاصله پس از غذا دن چاي يا قهوه بالفاصله پس از غذا از طرف ديگر خوراز طرف ديگر خور. . مركبات، گوجه فرنگي و همچنين سبزيجات يافت مي شودمركبات، گوجه فرنگي و همچنين سبزيجات يافت مي شود
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بنابراين در صورت تمايل به مصرف چاي يا قهوه، بهتر است آنها را در بنابراين در صورت تمايل به مصرف چاي يا قهوه، بهتر است آنها را در . . منجربه كاهش ميزان جذب آهن مي شودمنجربه كاهش ميزان جذب آهن مي شود
يي، صرف نماييد يي، صرف نماييدفواصل وعده هاي غذا   ..فواصل وعده هاي غذا

    

  سيستم محرمانه خود حذفي به چه معنا است؟سيستم محرمانه خود حذفي به چه معنا است؟
    ::تار شما سئوال مي كندتار شما سئوال مي كنداگر در زماني كه پزشك مصاحبه كننده در مورد نحوه رفاگر در زماني كه پزشك مصاحبه كننده در مورد نحوه رف

  تمايل به جواب دادن نداريدتمايل به جواب دادن نداريد

  بوسيله افراد خانواده، دوستان يا شرايط خاصي تحت فشار قرار گرفته ايد كه خون اهدا نماييدبوسيله افراد خانواده، دوستان يا شرايط خاصي تحت فشار قرار گرفته ايد كه خون اهدا نماييد

  نمي توانيد دليل عدم تمايل خود را به اهداي خون به طور صادقانه بيان نماييدنمي توانيد دليل عدم تمايل خود را به اهداي خون به طور صادقانه بيان نماييد

  ..نيدنيداز سيستم محرمانه خود حذفي اهدا كنندگان استفاده كاز سيستم محرمانه خود حذفي اهدا كنندگان استفاده ك

  

   حذفي اهدا كنندگان چگونه تكميل مي شود ؟ حذفي اهدا كنندگان چگونه تكميل مي شود ؟––فرم محرمانه خود فرم محرمانه خود 
ماً قبل از خونگيري پر شود ماً قبل از خونگيري پر شوداين فرم بايد حت   ..اين فرم بايد حت

  ..اگر فكر مي كنيد خونتان براي تزريق به فرد ديگر مناسب است، گزينه الف يا سبز رنگ را عالمت بزنيداگر فكر مي كنيد خونتان براي تزريق به فرد ديگر مناسب است، گزينه الف يا سبز رنگ را عالمت بزنيد

  ..گزينه ب يا قرمز رنگ را عالمت بزنيدگزينه ب يا قرمز رنگ را عالمت بزنيداگر فكر مي كنيد خونتان براي تزريق به فرد ديگر مناسب نيست اگر فكر مي كنيد خونتان براي تزريق به فرد ديگر مناسب نيست 

  ..نيازي به نوشتن نام و نام خانوادگي و اطالعات ديگر در فرم نمي باشدنيازي به نوشتن نام و نام خانوادگي و اطالعات ديگر در فرم نمي باشد

  ..فرم را تا كرده و در صندوق مخصوص آن بيندازيدفرم را تا كرده و در صندوق مخصوص آن بيندازيد

  ..تكميل صادقانه اين فرم مي تواند از تزريق خون آلوده به افراد نيازمند به خون جلوگيري به عمل آوردتكميل صادقانه اين فرم مي تواند از تزريق خون آلوده به افراد نيازمند به خون جلوگيري به عمل آورد

  

  شك سؤاالت متعددى در حين مصاحبه ومعاينه مى پرسد ؟شك سؤاالت متعددى در حين مصاحبه ومعاينه مى پرسد ؟به چه دليل پزبه چه دليل پز
هريك از سؤاالتى كه توسط پزشك پرسيده مى شود بر طبق استانداردهاى تعيين شده قبلى مى باشد كه تقريبا در هريك از سؤاالتى كه توسط پزشك پرسيده مى شود بر طبق استانداردهاى تعيين شده قبلى مى باشد كه تقريبا در 

دنيا  دنيا تمامى مراكز انتقال خون  اين سؤاالت بر مبناى اين سؤاالت بر مبناى . . به همين صورت پرسيده مى شودبه همين صورت پرسيده مى شود) ) با تفاوت مختصر در جزئياتبا تفاوت مختصر در جزئيات((تمامى مراكز انتقال خون 
علمى است و هر يك از آنها به منظور اطمينان از انتخاب صحيح دنور مى باشد تا حتى االمكان خون مصرفي علمى است و هر يك از آنها به منظور اطمينان از انتخاب صحيح دنور مى باشد تا حتى االمكان خون مصرفي اصول اصول 

منظور . . عارى از عوامل بيماريزا بوده وسالمت دهنده و گيرنده خون درطى اهدا و دريافت خون تأمين شودعارى از عوامل بيماريزا بوده وسالمت دهنده و گيرنده خون درطى اهدا و دريافت خون تأمين شود منظور به همين  به همين 
، مصرف ، مصرف ))اى قلبى، ريوى، كبدى، كليوى وغيرهاى قلبى، ريوى، كبدى، كليوى وغيرهاز قبيل بيماريهاز قبيل بيماريه((ممكن است سؤاالتى راجع به بيماريهاى سيستميك ممكن است سؤاالتى راجع به بيماريهاى سيستميك 

دارو، سوابق دندانپزشكى، سوابق مسافرت، حاملگى، شيردهى وحتى برخى مسائل مربوط به سبك زندگى از قبيل دارو، سوابق دندانپزشكى، سوابق مسافرت، حاملگى، شيردهى وحتى برخى مسائل مربوط به سبك زندگى از قبيل 
جنسى از شما پرسيده شود جنسى از شما پرسيده شودتاريخچه رفتارهاى  ا . . تاريخچه رفتارهاى  ا خواهشمنديم تا آنجا كه ممكن است در پاسخگويى به اين سؤاالت ب خواهشمنديم تا آنجا كه ممكن است در پاسخگويى به اين سؤاالت ب

به تك تك اين سؤاالت سبب تضمين به تك تك اين سؤاالت سبب تضمين ’’ ’’ درست ودقيقدرست ودقيق’’ ’’ نماييد ومطمئن باشيد كه پاسخگويينماييد ومطمئن باشيد كه پاسخگوييپزشك سازمان همكارى پزشك سازمان همكارى 
..خواهد بودخواهد بود‘’‘’سالمت خون سالمت خون ’’ ’’ هر چه بيشترهر چه بيشتر     

..اگر فعاليتهاى شما، يا فعاليتهاى شريك جنسى شما، شما را درخطر ابتال به ايدز قرار مى دهد خون ندهيداگر فعاليتهاى شما، يا فعاليتهاى شريك جنسى شما، شما را درخطر ابتال به ايدز قرار مى دهد خون ندهيد     

  ..جربه ديده ما در زمان مصاحبه محرمانه درميان بگذاريدجربه ديده ما در زمان مصاحبه محرمانه درميان بگذاريداگر از موردى مطمئن نيستيد با پرسنل متخصص وتاگر از موردى مطمئن نيستيد با پرسنل متخصص وت
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  رفتار پر خطر چيست؟رفتار پر خطر چيست؟
  انجام بعضي از رفتارها در زندگي، فرد را در معرض خطر ويژه اي براي ابتال به عفونت هاي خطرناك نظير هپاتيتانجام بعضي از رفتارها در زندگي، فرد را در معرض خطر ويژه اي براي ابتال به عفونت هاي خطرناك نظير هپاتيت

BB  يايا  CC  يا ايدز قرار مي دهديا ايدز قرار مي دهد..  

  ::بعضي از اين رفتارها بدين قرار مي باشندبعضي از اين رفتارها بدين قرار مي باشند

  مخدر بخصوص به صورت تزريقيمخدر بخصوص به صورت تزريقيمصرف مواد مصرف مواد     --11

  تماس جنسي خارج از چهارچوب خانوادهتماس جنسي خارج از چهارچوب خانواده  --22

   ماه گذشته ماه گذشته1212ابتال به بيماريهاي مقاربتي در طي ابتال به بيماريهاي مقاربتي در طي   --33

  خالكوبي، حجامت، سوراخ كردن گوش يا قسمتي از بدنخالكوبي، حجامت، سوراخ كردن گوش يا قسمتي از بدن  --44

توانيد يكي از مراحل ز توانيد يكي از مراحل زاگر فكر مي كنيد كه به دليل داشتن رفتارهاي پرخطر نبايد خون اهدا نمائيد،مي  ير را انتخاب ير را انتخاب اگر فكر مي كنيد كه به دليل داشتن رفتارهاي پرخطر نبايد خون اهدا نمائيد،مي 
  ::  كنيدكنيد

  ..محل اهداي خون را با اختيار خود ترك كنيدمحل اهداي خون را با اختيار خود ترك كنيد

  ..با پزشك اهدا كنندگان در اتاق مصاحبه بطور خصوصي گفتگو كرده و راهنمايي الزم را دريافت كنيدبا پزشك اهدا كنندگان در اتاق مصاحبه بطور خصوصي گفتگو كرده و راهنمايي الزم را دريافت كنيد

انتقال خون ايران در اختيار اهدا كنندگان قرار داده  پس از اهداي خون به ما اطالع دهيد تا انتقال خون ايران در اختيار اهدا كنندگان قرار داده  پس از اهداي خون به ما اطالع دهيد تابا فرصتي كه سازمان  ز با فرصتي كه سازمان  ز  ا  ا
  خون شما استفاده نكنيم سيستم محرمانه خود حذفيخون شما استفاده نكنيم سيستم محرمانه خود حذفي

  
  

  ايدزايدز

    تعريفتعريف
AA IIDD SS  مخفف اين كلمات مى باشدمخفف اين كلمات مى باشد  ::  

AA   ::  AA ccqquuiirreedd  ((اكتسابياكتسابي  

II   ::IImmmmuunnee  ((ايمنيايمني  

DD  ::DD eeffiicciieenn ccyy   كاهشكاهش))  

SS  :: SSyy nnddrroommee  ((عالئمعالئم  

  به معنى سندرم نقص ايمنى اكتسابىبه معنى سندرم نقص ايمنى اكتسابى

HH IIVV  مخفف اين كلمات مى باشدمخفف اين كلمات مى باشد  ::  

HH   ::  HHuummaann  ((انسانانسان  

II  ::  IImmmmuunnoo  ddeeff iiccii eeccyy   نقصنقص))  

VV  ::  VViirruuss   ويروسويروس))  

  يعنى ويروس مسبب نقص ايمنى در انسانيعنى ويروس مسبب نقص ايمنى در انسان
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  تاريخچهتاريخچه

گرفتند  معه پزشكى ريشه كنى آبله و كنترل بسيارى از بيماريهاى واگير را جشن مى  گرفتند زمانى كه جهانيان مخصوصاَ جا معه پزشكى ريشه كنى آبله و كنترل بسيارى از بيماريهاى واگير را جشن مى  زمانى كه جهانيان مخصوصاَ جا
 بروز بيمارى ناشناخته اى در  بروز بيمارى ناشناخته اى در ودر حاليكه علم پزشكى بيشتر بيماريهاى مسرى را مغلوب خود ساخته بود، ناگهانودر حاليكه علم پزشكى بيشتر بيماريهاى مسرى را مغلوب خود ساخته بود، ناگهان

. . ترين و جنجال برانگيزترين فاجعة قرن مواجه ساختترين و جنجال برانگيزترين فاجعة قرن مواجه ساخت  مهلكمهلك  آمريكا، اروپا و سپس در افريقا ونهايتاَ آسيا جهان را باآمريكا، اروپا و سپس در افريقا ونهايتاَ آسيا جهان را با
ستم مى باشد ستم مى باشداين بيمارى بدون شك بزرگترين بالى جامعه بشرى پس از جنگ دوم جهانى در قرن بي امروزه كمتر امروزه كمتر . . اين بيمارى بدون شك بزرگترين بالى جامعه بشرى پس از جنگ دوم جهانى در قرن بي

  .. كه موارد جديد آلودگى به ويروس ايدز را گزارش نكرده باشد كه موارد جديد آلودگى به ويروس ايدز را گزارش نكرده باشدكشورى در دنيا وجود داردكشورى در دنيا وجود دارد

درآن زمان رسانه هاى گروهى مردم را درآن زمان رسانه هاى گروهى مردم را . .  در بين هم جنس بازان آمريكا مشاهده شد در بين هم جنس بازان آمريكا مشاهده شد١٩٨١١٩٨١موارد اوليه ايدز در سال موارد اوليه ايدز در سال 
على رغم شناخت ساير راههاى انتقال على رغم شناخت ساير راههاى انتقال . . از بيمارى مهلكى كه در بين هم جنس بازان ظهور كرده، آگاه نمودنداز بيمارى مهلكى كه در بين هم جنس بازان ظهور كرده، آگاه نمودند

صورتى متمت صورتى أسفانه هنوز هم بسيارى ازمردم بويژه در جهان سوم تصور مى كنند ايدز بيمارى هم جنس بازان است در  أسفانه هنوز هم بسيارى ازمردم بويژه در جهان سوم تصور مى كنند ايدز بيمارى هم جنس بازان است در 
  ..از آلوده شدگان را گروههاى هم جنس باز تشكيل مى دهنداز آلوده شدگان را گروههاى هم جنس باز تشكيل مى دهند% % ١٠١٠كه طبق تخمين هاى علمى فقط كه طبق تخمين هاى علمى فقط 

ع آن در آفريقا و ع آن در آفريقا و اوايل شروع بيمارى تصور مى شد بيمارى مخصوص كشورهاى غربى است ولى با انتشار سرياوايل شروع بيمارى تصور مى شد بيمارى مخصوص كشورهاى غربى است ولى با انتشار سري
امريكاى جنوبى و باالخره آسيا مشخص شد كه بيمارى ايدز هيچ نژاد، كشور، جنس وسنى را در امان نخواهد امريكاى جنوبى و باالخره آسيا مشخص شد كه بيمارى ايدز هيچ نژاد، كشور، جنس وسنى را در امان نخواهد 

  ..گذاشتگذاشت

اوايل موج همه گيرى در آمريكاى شمالى و اروپاى غربى، دومين موج آن در افريقا و آمريكاى جنوبى و سومين موج اوايل موج همه گيرى در آمريكاى شمالى و اروپاى غربى، دومين موج آن در افريقا و آمريكاى جنوبى و سومين موج 
د و پيش بينى مى شود كه اين موج همه گيرى در آينده ساير كشورهاى د و پيش بينى مى شود كه اين موج همه گيرى در آينده ساير كشورهاى آن در خاور دور و اروپاى شرقى ظاهر شآن در خاور دور و اروپاى شرقى ظاهر ش

  ..آسيا را به شدت تحت تأثير قرار دهدآسيا را به شدت تحت تأثير قرار دهد

هم اكنون بدليل برخورد اصولى و علمى مسئولين بهداشتى آمريكا و اروپاى غربى، بيمارى در آن مناطق تقريباَ هم اكنون بدليل برخورد اصولى و علمى مسئولين بهداشتى آمريكا و اروپاى غربى، بيمارى در آن مناطق تقريباَ 
  ..كنترل شده وبروز آن روبه كاهش استكنترل شده وبروز آن روبه كاهش است

روسيه، اروپاى شرقى و امريكاى التين بيشترين آسيب پذيرى را دارند بويژه دو روسيه، اروپاى شرقى و امريكاى التين بيشترين آسيب پذيرى را دارند بويژه دو درحال حاضر شرق دور، هند، درحال حاضر شرق دور، هند، 
در هندوستان و چين به حدود در هندوستان و چين به حدود   HHIIVV   تعداد مبتاليان به عفونت تعداد مبتاليان به عفونت٢٠١٠٢٠١٠كشور چين و هند پيش بينى مى شود تا سال كشور چين و هند پيش بينى مى شود تا سال 

  ..ستندستندهمچنين در بعضى از مناطق افريقا تا يك چهارم جمعيت به آن آلوده ههمچنين در بعضى از مناطق افريقا تا يك چهارم جمعيت به آن آلوده ه.. ميليون نفر خواهد رسيد ميليون نفر خواهد رسيد٣٠٣٠

چند سال از آغاز اپيدمى در غرب، اولين مورد آلودگى در ايران كه مربوط به يك كودك هموفيل بود گزارش شد و چند سال از آغاز اپيدمى در غرب، اولين مورد آلودگى در ايران كه مربوط به يك كودك هموفيل بود گزارش شد و 
  ..باعث يك اپيدمى متمركز شدباعث يك اپيدمى متمركز شد) ) معتادان تزريقيمعتادان تزريقي((مانند جوامع ديگر با درگيرى ميزبانان اصليمانند جوامع ديگر با درگيرى ميزبانان اصلي

شروع شده در حال گسترش مى باشد شروع شده در حال گسترش مى باشد   ١٣٦٦١٣٦٦اطالعات موجود نشان مى دهد كه همه گيرى ايدز در ايران كه از سال اطالعات موجود نشان مى دهد كه همه گيرى ايدز در ايران كه از سال 
  ..و احتماالَ در چند سال آينده بصورت وسيعى ظاهر خواهد گرديدو احتماالَ در چند سال آينده بصورت وسيعى ظاهر خواهد گرديد

  

  آمار جهانىآمار جهانى
ثبات شده  ثبات شده تصور مى شود كه در ازاى هر يك مورد آلودگى ا كه مى ١٠١٠--١٥١٥تصور مى شود كه در ازاى هر يك مورد آلودگى ا كه مى  نفر آلوده مخفى در جامعه وجود دارند   نفر آلوده مخفى در جامعه وجود دارند 

  ..دهنددهندتوانند تا مدت ها بدون تشخيص به پخش ويروس در اجتماع ادامه بتوانند تا مدت ها بدون تشخيص به پخش ويروس در اجتماع ادامه ب
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HH   نفر آلوده به نفر آلوده به٥٠٥٠درحال حاضر بيش از درحال حاضر بيش از  IIVV   هزار نفربه تعداد آلوده شدگان دنيا  هزار نفربه تعداد آلوده شدگان دنيا ١٤١٤در جهان وجود دارند و روزانه در جهان وجود دارند و روزانه 
  ..اضافه مى شوداضافه مى شود

خود آگاه % % ٩٥٩٥بيش از بيش از  خود آگاه اشخاص مبتال در كشورهاى در حال پيشرفت زندگى مى كنند و بيشتر آنها از وضعيت عفونى  اشخاص مبتال در كشورهاى در حال پيشرفت زندگى مى كنند و بيشتر آنها از وضعيت عفونى 
  ..نيستندنيستند

ا HH  حداقل يك سوم افرادى كه باحداقل يك سوم افرادى كه ب IIVV  ا جديد ب جوان هستند و بيش از نيمى از عفونت هاى  مى كنند اشخاص  ازندگى  جديد ب جوان هستند و بيش از نيمى از عفونت هاى  مى كنند اشخاص    زندگى 

HH IIVVدر بين جوانان رخ مى دهددر بين جوانان رخ مى دهد..  

   نفر به عفونت نفر به عفونت٢٢//٥٥ نفر، در هر روز هفت هزار نفر و در هر سال بيش از  نفر، در هر روز هفت هزار نفر و در هر سال بيش از ٥٥ ساله، در هر دقيقه  ساله، در هر دقيقه ١٠١٠--٢٤٢٤در بين جوانان در بين جوانان 

HH IIVVدچار مى شونددچار مى شوند..  

  .. مى ميرند مى ميرند ميليون نفر در اثر اين بيمارى ميليون نفر در اثر اين بيمارى٣٣ساالنه ساالنه 

  

  ويروس شناسىويروس شناسى
HH  تاكنون دونوع سروتيپ از ويروس ايدز شناخته شده كهتاكنون دونوع سروتيپ از ويروس ايدز شناخته شده كه IIVVوو  ١١HH IIVVعامل بيشتر موارد ايدزعامل بيشتر موارد ايدز..نامگذارى شده اندنامگذارى شده اند  ٢٢ ، ،

HH IIVVمى باشد وعاملمى باشد وعامل  ١١  HHIIVVمى يابد و دوره كمون   ٢٢ مى يابد و دوره كمون با سهولت كمترى انتقال  و ) ) نهفتهنهفته((با سهولت كمترى انتقال  و بيمارى طوالنى تر مى باشد  بيمارى طوالنى تر مى باشد 
HH  مبتاليان بامبتاليان با IIVVبتاليان بهبتاليان بهبسيار كمتر از مبسيار كمتر از م  ٢٢  HH IIVVبه سمت ايدز پيشرفت مى نمايندبه سمت ايدز پيشرفت مى نمايند  ١١..  

به سهولت از بين مى رود همچنين اين ويروس به سهولت از بين مى رود همچنين اين ويروس ))اتوكالواتوكالو((ويروس ايدز همانند ساير ويروسها با جوشاندن و بخار دادنويروس ايدز همانند ساير ويروسها با جوشاندن و بخار دادن
ضدعفونى كننده شيميايى استاندارد  ضدعفونى كننده شيميايى استاندارد با مواد  عواملى همچون الكل، استون عواملى همچون الكل، استون . . از بين مى روداز بين مى رود..) ..) هيپوكلريت، فرمالدييد وهيپوكلريت، فرمالدييد و((با مواد 

اين ويروس مقاومت و پايدارى كمى در محيط خارج از بدن دارد واين امر سبب مى شود تا اين ويروس مقاومت و پايدارى كمى در محيط خارج از بدن دارد واين امر سبب مى شود تا . . فنول مطمئن نيستندفنول مطمئن نيستندوو
  ..اطالع درست از راههاى انتقال بيمارى و رعايت نكات بهداشتى از گسترش بيشتر بيمارى جلوگيرى نموداطالع درست از راههاى انتقال بيمارى و رعايت نكات بهداشتى از گسترش بيشتر بيمارى جلوگيرى نمود

  

  چيست؟چيست؟  AAIIDDSS  با بيمارىبا بيمارى  HHIIVV  تفاوت آلوده شدن بهتفاوت آلوده شدن به
دز برابر با بيمارى ايدز نيست و ممكن است يك فرد آلوده به ويروس باشد ولى عاليم دز برابر با بيمارى ايدز نيست و ممكن است يك فرد آلوده به ويروس باشد ولى عاليم آلوده شدن با ويروس ايآلوده شدن با ويروس اي

  ..بيمارى ايدز را تا چندين سال نداشته باشدبيمارى ايدز را تا چندين سال نداشته باشد

 هفته، عالئم غير اختصاصى مشابه سرماخوردگى  هفته، عالئم غير اختصاصى مشابه سرماخوردگى ٦٦ الى  الى ٢٢معموالَ بدنبال وارد شدن ويروس ايدز به بدن در عرض معموالَ بدنبال وارد شدن ويروس ايدز به بدن در عرض 
. . پس از اين دوره ممكن است بيمار تا سالها بدون عالمت باقى بماندپس از اين دوره ممكن است بيمار تا سالها بدون عالمت باقى بماند. . ايجاد مى شودايجاد مى شود..) ..) تب، ضعف، درد عضالنى وتب، ضعف، درد عضالنى و((

..عاليم بيمارى ايدز مى شوندعاليم بيمارى ايدز مى شوند   سال پس از ابتال دچار سال پس از ابتال دچار١٠١٠اغلب بيماران آلوده به ويروس ايدز اغلب بيماران آلوده به ويروس ايدز      
  

  اين ويروس چگونه به بدن آسيب مى رساند؟اين ويروس چگونه به بدن آسيب مى رساند؟
 اين بيمارى بدليل اثر ويروس  اين بيمارى بدليل اثر ويروس ويروس ايدز مى تواند به ارگانهاى مختلف بدن آسيب برساند ولى عمده تظاهراتويروس ايدز مى تواند به ارگانهاى مختلف بدن آسيب برساند ولى عمده تظاهرات

  دسته اى از گلبولهاى سفيد بنام لنفوسيتدسته اى از گلبولهاى سفيد بنام لنفوسيت. . آستآست) ) كه كار دفاع بدن را به عهده دارندكه كار دفاع بدن را به عهده دارند((روى گلبولهاى سفيد خون روى گلبولهاى سفيد خون 

CCDDهاىهاى  محل اثر انتخابى ويروس ايدز روى لنفوسيتمحل اثر انتخابى ويروس ايدز روى لنفوسيت. . ناميده مى شوندناميده مى شوند  ٤٤  CCDDبا كاهش تعداد لنفوسيت با كاهش تعداد لنفوسيت . . مى باشدمى باشد  ٤٤
مى شودبدن مستعد انواعى از بدن مستعد انواعى از  ،  ، CCDD٤٤  هاىهاى مى شودعفونت ها و نيز سرطان ها  مى توان گفت اصلى ترين آسيبى . . عفونت ها و نيز سرطان ها  بنابر اين مى توان گفت اصلى ترين آسيبى بنابر اين 
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وقتى بدن قادر به مقابله با عوامل وقتى بدن قادر به مقابله با عوامل . . كه ويروس ايدز به بدن وارد مى كند، از بين بردن سيستم دفاعى بدن آستكه ويروس ايدز به بدن وارد مى كند، از بين بردن سيستم دفاعى بدن آست
بتال به عفونت بتال به عفونت اا. . نباشد امكان بروز هر نوع عفونت از جمله عفونت هاى فرصت طلب وجود داردنباشد امكان بروز هر نوع عفونت از جمله عفونت هاى فرصت طلب وجود دارد  بيمارى زاى خارجىبيمارى زاى خارجى

  ..هاى فرصت طلب قارچى ، برخى انواع ويروسها، تك ياخته ها و ميكروب سل از اين دسته استهاى فرصت طلب قارچى ، برخى انواع ويروسها، تك ياخته ها و ميكروب سل از اين دسته است

  

  راههاى اصلى انتقال بيمارىراههاى اصلى انتقال بيمارى
  ::  سه راه اصلى انتقال اين ويروس عبارتست ازسه راه اصلى انتقال اين ويروس عبارتست از

١١))   تماس جنسىتماس جنسى  

) ) نس بازينس بازيهم جهم ج((و چه به صورت هموسكچوالو چه به صورت هموسكچوال) ) زنزن--تماس جنسى مردتماس جنسى مرد((تماس جنسى چه به صورت هتروسكچوال تماس جنسى چه به صورت هتروسكچوال 
  ..سبب انتقال بيمارى مى شودسبب انتقال بيمارى مى شود

٢٢))   ::  تماس با خون و وسايل آلوده به ويروس ايدز شاملتماس با خون و وسايل آلوده به ويروس ايدز شامل  

--   استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقىاستفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقى  

--   دريافت خون وفرآورده هاى خونى آلودهدريافت خون وفرآورده هاى خونى آلوده  

--   ……استفاده از وسايل مشترك از قبيل تيغ، مسواك واستفاده از وسايل مشترك از قبيل تيغ، مسواك و  

--   …… كوبى، طب سوزنى، حجامت و كوبى، طب سوزنى، حجامت وانجام اقدامات غير بهداشتى از قبيل تاتو، خالانجام اقدامات غير بهداشتى از قبيل تاتو، خال  

--   اقدامات دندانپزشكى بدون رعايت اصول بهداشتىاقدامات دندانپزشكى بدون رعايت اصول بهداشتى  

٣٣))   انتقال از مادر به كودكانتقال از مادر به كودك  

--   در دوران حاملگىدر دوران حاملگى  

--   حين تولدحين تولد  

--   پس از تولد از طريق شيردادنپس از تولد از طريق شيردادن  

ه ويروس ايدز تقريباَ در تمام ترشحات بدن يافت مى شود ولى انتقال آن عمدتاَ از طريق ترشحات دستگاه ه ويروس ايدز تقريباَ در تمام ترشحات بدن يافت مى شود ولى انتقال آن عمدتاَ از طريق ترشحات دستگاه چچگرگر
  ..در اين مورد شير و بويژه بزاق نقش كمى در انتقال ويروس دارددر اين مورد شير و بويژه بزاق نقش كمى در انتقال ويروس دارد. . سلى و خون صورت مى گيردسلى و خون صورت مى گيردتناتنا

خونى آلوده   HHIIVV  الگوى انتقالالگوى انتقال خونى آلوده در ايران كه در سالهاى آغاز همه گيرى فقط از طريق دريافت خون و فرآورده هاى  در ايران كه در سالهاى آغاز همه گيرى فقط از طريق دريافت خون و فرآورده هاى 
پانزده سال اخير دچار تغييرات شده است بطورى كه بتدريج ميزان  پانزده سال اخير دچار تغييرات شده است بطورى كه بتدريج ميزان بوده، در طول  آلودگى از طريق آميزش جنسى آلودگى از طريق آميزش جنسى بوده، در طول 

 كه اپيدمى آلودگى در ميان زندانيان كشور شروع شد وعمدتاَ آن دسته از  كه اپيدمى آلودگى در ميان زندانيان كشور شروع شد وعمدتاَ آن دسته از ٧٥٧٥اين الگو از سال اين الگو از سال . . افزايش يافته استافزايش يافته است
معتادان تزريقى كه براى مصرف مواد مخدر از سرنگ مشترك استفاده نموده اند موجد آن بودند، عالوه بر زنگ معتادان تزريقى كه براى مصرف مواد مخدر از سرنگ مشترك استفاده نموده اند موجد آن بودند، عالوه بر زنگ 

  ..يقى را نيز به صدا در آورديقى را نيز به صدا در آوردخطر آميزش، زنگ خطر اعتياد تزرخطر آميزش، زنگ خطر اعتياد تزر

  راههايى كه ايدز از آن طريق منتقل نمى شودراههايى كه ايدز از آن طريق منتقل نمى شود

  تماسهاى عادى چه در خانواده و چه در محيط كار و مدرسهتماسهاى عادى چه در خانواده و چه در محيط كار و مدرسه  ••

  دست دادن، لمس كردن، بغل گرفتن، بوسيدندست دادن، لمس كردن، بغل گرفتن، بوسيدن  ••

  ……بشقاب، قاشق، كارد، چنگال وبشقاب، قاشق، كارد، چنگال و((استفاده از ظروف غذاخورى مشترك استفاده از ظروف غذاخورى مشترك   ••

  عطسه، سرفهعطسه، سرفه  ••
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  ……ل گوشى تلفن، لباس ول گوشى تلفن، لباس واز طريق مكانيكى مثاز طريق مكانيكى مث  ••

  استخر شنا، توالتاستخر شنا، توالت  ••

  نيش حشراتنيش حشرات  ••

HH  خوردن غذايى كه توسط فرد آلوده بهخوردن غذايى كه توسط فرد آلوده به  •• IIVV  تهيه شده باشدتهيه شده باشد..  

  ..بنابراين جداسازى و قرنطينه كردن افراد آلوده كمكى درامر پيشگيرى نمى كندبنابراين جداسازى و قرنطينه كردن افراد آلوده كمكى درامر پيشگيرى نمى كند
نه ندارد فقط بايد تمام نه ندارد فقط بايد تمام فردى كه در كنار بيمار ايدزى زندگى مى كند نياز به ظروف،كارد، قاشق ياچنگال جداگافردى كه در كنار بيمار ايدزى زندگى مى كند نياز به ظروف،كارد، قاشق ياچنگال جداگا

  ظروف باصابون يا مواد دترجنت و آب داغ شسته شوندظروف باصابون يا مواد دترجنت و آب داغ شسته شوند
  

    اين بيمارى چگونه تشخيص داده مى شود؟اين بيمارى چگونه تشخيص داده مى شود؟
آنتى بادى عليه اين ويروس  آنتى بادى عليه اين ويروس تشخيص اين بيمارى از طريق آزمايش خون و جستجوى  وانجام تست وانجام تست ) ) به روش االيزابه روش االيزا((تشخيص اين بيمارى از طريق آزمايش خون و جستجوى 

PPهاى تكميلى و تأييدى ديگر از قبيل وسترن بالت وهاى تكميلى و تأييدى ديگر از قبيل وسترن بالت و CCRR  تست هايى كه به روش االيزا انجام مى تست هايى كه به روش االيزا انجام مى . . رت مى گيردرت مى گيردصوصو
هستند ولى با روشهاى جديد كه حساس تر و هستند ولى با روشهاى جديد كه حساس تر و    ماه پس از ورود به بدن ماه پس از ورود به بدن٦٦ هفته تا  هفته تا ٦٦شود قادر به شناسايى ويروس شود قادر به شناسايى ويروس 

  ..دقيق تر هستند امكان شناسايى ويروس در مدت يك هفته پس از ورود نيز وجود دارددقيق تر هستند امكان شناسايى ويروس در مدت يك هفته پس از ورود نيز وجود دارد

  

  درماندرمان
HHIIVV  فونتفونتهر چند هنوز هيچ درمانى براى عهر چند هنوز هيچ درمانى براى ع ز    ز و ايدز وجود ندارد اما بعضى از درمانها در معالجه بيماريهاى ناشى ا و ايدز وجود ندارد اما بعضى از درمانها در معالجه بيماريهاى ناشى ا

 در افزايش  در افزايش ……وو  bbiioovvuuddiinneeوو  ZZiidduuvvuuddiinnee  نشان داده شده است كه داروهايى مثلنشان داده شده است كه داروهايى مثل. . نقص ايمنى مؤثر مى باشدنقص ايمنى مؤثر مى باشد
  ..طول عمر و تخفيف عالئم بعضى از بيماران مؤثر بوده اندطول عمر و تخفيف عالئم بعضى از بيماران مؤثر بوده اند

  

  يمارى وجود دارد؟يمارى وجود دارد؟آيا واكسن شناخته شده اى براى اين بآيا واكسن شناخته شده اى براى اين ب
    تاكنون هيچگونه واكسنى براى اين بيمارى شناخته نشده است گرچه دانشمندان در حال تحقيق در اين زمينه هستندتاكنون هيچگونه واكسنى براى اين بيمارى شناخته نشده است گرچه دانشمندان در حال تحقيق در اين زمينه هستند

گرچه تا به حال واكسن و درمان قطعى براى مقابله با ايدز ارائه نشده ولى با توجه به راههاى انتقال محدود وآسيب گرچه تا به حال واكسن و درمان قطعى براى مقابله با ايدز ارائه نشده ولى با توجه به راههاى انتقال محدود وآسيب 
ز بدن، پيشگيرى از آن نسبتاَ ساده است، اين حقايق سبب مى شود تا نقش ز بدن، پيشگيرى از آن نسبتاَ ساده است، اين حقايق سبب مى شود تا نقش پذيرى زياد ويروس در محيط خارج اپذيرى زياد ويروس در محيط خارج ا

آموزش و تبليغات هر چه بارزتر گردد بطورى كه هرچه در رابطه با اين بيمارى تحقيق وتبليغ شود باز مقرون به آموزش و تبليغات هر چه بارزتر گردد بطورى كه هرچه در رابطه با اين بيمارى تحقيق وتبليغ شود باز مقرون به 
  ..صرفه استصرفه است

  

  راههاى مبارزه و پيشگيرىراههاى مبارزه و پيشگيرى
  ::  كنترل خون و فرآورده هاى خونى و اعضاى پيوندىكنترل خون و فرآورده هاى خونى و اعضاى پيوندى

ه پيشگيرى در سازمان انتقال خون، انتخاب اهداء كنندگانى است كه از نظر ابتال به عفونت هاى قابل سرايت ه پيشگيرى در سازمان انتقال خون، انتخاب اهداء كنندگانى است كه از نظر ابتال به عفونت هاى قابل سرايت اولين رااولين را
از طريق انتقال خون در معرض خطر كمى هستند و دومين راه غربالگرى مؤثر تمامى خون هاى اهداء شده به از طريق انتقال خون در معرض خطر كمى هستند و دومين راه غربالگرى مؤثر تمامى خون هاى اهداء شده به 
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HH  سازمان از طريق انجام تستسازمان از طريق انجام تست IIVV  ر با در نظر گرفتن موارد زير ميسر مى ر با در نظر گرفتن موارد زير ميسر مى و حذف خونهاى آلوده مى باشد و اين امو حذف خونهاى آلوده مى باشد و اين ام
  ::گرددگردد

١١--   انجام آزمايشات غربالگرى وكسب نتايجانجام آزمايشات غربالگرى وكسب نتايج  

٢٢--   تأييد نتايج آزمايشتأييد نتايج آزمايش  

    ثبت دائمى نتايج آزمايشثبت دائمى نتايج آزمايش--٣٣

پس از انجام آزمايش و بدست آوردن مجموعه اى از نتايج غربالگرى اوليه در مرحله بعد، آزمايش را روى تمامى پس از انجام آزمايش و بدست آوردن مجموعه اى از نتايج غربالگرى اوليه در مرحله بعد، آزمايش را روى تمامى 
نمونه هايى كه بطور تكرارى داراى نمونه هايى كه بطور تكرارى داراى . . مى كنيم كه دليل اين امر تأييد نتيجه اوليه استمى كنيم كه دليل اين امر تأييد نتيجه اوليه استنمونه هاى داراى واكنش تكرار نمونه هاى داراى واكنش تكرار 

HH  واكنش هستندواكنش هستند IIVV  AAbb  آزمايش آزمايش . . سيستم توزيع حذف و منهدم مى شودسيستم توزيع حذف و منهدم مى شود  مثبت تلقى شده وخون اهدا شده ازمثبت تلقى شده وخون اهدا شده از
WWeess  تأييدىتأييدى tteerrnn..BBlloott  بور مثبت بور مثبت بر روى نمونه ها انجام مى گيرد كه در صورت مثبت بودن اين آزمايش فرد مزبر روى نمونه ها انجام مى گيرد كه در صورت مثبت بودن اين آزمايش فرد مز

  ..واقعى در نظر گرفته مى شودواقعى در نظر گرفته مى شود

از زمان كشف ويروس ايدز، سازمان انتقال خون ايران اقدام به آزمايش خونهاى اهدايى از نظر آلودگى به ويروس از زمان كشف ويروس ايدز، سازمان انتقال خون ايران اقدام به آزمايش خونهاى اهدايى از نظر آلودگى به ويروس 
ايدز نموده و با توسعه امكانات آزمايشگاهى و آموزش پرسنل خود، هم اكنون كليه خونهاى اهدايى از اين نظر مورد ايدز نموده و با توسعه امكانات آزمايشگاهى و آموزش پرسنل خود، هم اكنون كليه خونهاى اهدايى از اين نظر مورد 

گيرندغربالگرى قرار مغربالگرى قرار م گيرندى  خونى وارداتى، داخلى واعضاء و نسوج پيوندى در بخش . . ى  اين كليه فرآورده هاى  خونى وارداتى، داخلى واعضاء و نسوج پيوندى در بخش اضافه بر  اضافه بر اين كليه فرآورده هاى 
كنترل كيفى سازمان انتقال خون آزمايش شده و پس ازاطمينان از عدم آلودگى به يروس اجازه استفاده داده مى كنترل كيفى سازمان انتقال خون آزمايش شده و پس ازاطمينان از عدم آلودگى به يروس اجازه استفاده داده مى 

..شودشود     

اى در معرض خطر كشور اجرا مى شود، اى در معرض خطر كشور اجرا مى شود، عالوه بر اقدامات فوق در غالب بررسى هاى سرولوژيكى كه بر روى گروههعالوه بر اقدامات فوق در غالب بررسى هاى سرولوژيكى كه بر روى گروهه
همچنين وجود مراكز مشاوره وآزمايش اختيارى، همچنين وجود مراكز مشاوره وآزمايش اختيارى، . . آزمايشات مورد نياز بوسيله سازمان انتقال خون انجام مى پذيردآزمايشات مورد نياز بوسيله سازمان انتقال خون انجام مى پذيرد

  ..سالمت خون ها را افزايش مى دهدسالمت خون ها را افزايش مى دهد  پوسترهاى هشدار دهنده و مشاروه قبل از آزمايش، ضريب اطمينانپوسترهاى هشدار دهنده و مشاروه قبل از آزمايش، ضريب اطمينان

  

  ابتالابتالدستورات بهداشتى جهت پيشگيرى از دستورات بهداشتى جهت پيشگيرى از 
١١-- ز . . مقاربت چه بصورت واژينال و چه مقعدى مهمترين راه انتقال ويروس ايدز استمقاربت چه بصورت واژينال و چه مقعدى مهمترين راه انتقال ويروس ايدز است   مى توان ا ز با استفاده از كاندوم  مى توان ا با استفاده از كاندوم 

IIUUDD  هيچ نوع وسيله جلوگيرى كننده ديگرى از جملههيچ نوع وسيله جلوگيرى كننده ديگرى از جمله. . انتقال عفونت جلوگيرى كردانتقال عفونت جلوگيرى كرد HH  از انتقالاز انتقال   IIVV   جلوگيرى نمى جلوگيرى نمى
  ..كندكند

٢٢-- HH  در صورت مثبت بودندر صورت مثبت بودن   IIVV   ، ،ن حامله نشوند چرا كه احتمال انتقالن حامله نشوند چرا كه احتمال انتقالزنان حتى االمكازنان حتى االمكا  HHIIVV   از مادر به جنين وجود از مادر به جنين وجود
  ..دارد و در صورت تمايل به بچه دار شدن حتماَ قبل از باردارى با پزشك متخصص مشورت نماينددارد و در صورت تمايل به بچه دار شدن حتماَ قبل از باردارى با پزشك متخصص مشورت نمايند

٣٣-- عموم مردم نبايستى از سرنگ و سر سوزن و يا وسايل ديگر خراش دهنده پوست بصورت مشترك با ديگران عموم مردم نبايستى از سرنگ و سر سوزن و يا وسايل ديگر خراش دهنده پوست بصورت مشترك با ديگران   
بويژه در معتادان بويژه در معتادان (( اينكه يكى از مهمترين روشهاى انتقال، استفاده مشترك از اين وسايل مى باشد اينكه يكى از مهمترين روشهاى انتقال، استفاده مشترك از اين وسايل مى باشدبراىبراى. . استفاده كننداستفاده كنند

  ..))تزريقيتزريقي
..بطور شخصى استفاده شودبطور شخصى استفاده شود..) ..) تيغ،مسواك وغيرهتيغ،مسواك وغيره((منحصراَ از وسايل بهداشتى منحصراَ از وسايل بهداشتى --٤٤     

٥٥-- ضدعفونى كننده و يا ترجيحاَ هيدر   ضدعفونى كننده و يا ترجيحاَ هيدرمحلى كه با خون فرد ديگرى آغشته شده باشد بايد با مواد  وكلريد سديم وكلريد سديم محلى كه با خون فرد ديگرى آغشته شده باشد بايد با مواد 
  ..پاكسازى شودپاكسازى شود
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٦٦-- ..ست يكبار مصرف اطمينان حاصل شودست يكبار مصرف اطمينان حاصل شود  موقع مراجعه به دندانپزشك حتماَ ازاستفاده وسايل وموقع مراجعه به دندانپزشك حتماَ ازاستفاده وسايل و       

  
    حفاظت از بيماران مبتال به ايدز در برابر عفونت هاحفاظت از بيماران مبتال به ايدز در برابر عفونت ها

  ::رعايت نكات زير در منزل براى حفظ سالمت فرد مبتال به ايدز و اطرافيان وى كارساز استرعايت نكات زير در منزل براى حفظ سالمت فرد مبتال به ايدز و اطرافيان وى كارساز است

١١)) با صابون و آب با صابون و آب ) ) ……پس از عطسه وسرفه، پس از هر گونه آلودگى، پيش از تهيه غذا وپس از عطسه وسرفه، پس از هر گونه آلودگى، پيش از تهيه غذا و((دست ها دست ها شستن مرتب شستن مرتب   
  .. ثانيه؛ در صورتى كه دست ها خشك وقرمزميشود مى توان از كرم يا لوسيون استفاده نمود ثانيه؛ در صورتى كه دست ها خشك وقرمزميشود مى توان از كرم يا لوسيون استفاده نمود١٥١٥گرم حداقل به مدت گرم حداقل به مدت 

٢٢)) انداژ   انداژپوشاندن زخم هاى باز بدن با ب   پوشاندن زخم هاى باز بدن با ب

٣٣))      ناخن گير جداگانه ناخن گير جداگانهاستفاده از تيغ اصالح، مسواك، موكن،استفاده از تيغ اصالح، مسواك، موكن،  

٤٤))   ..عدم استفاده از گوشواره يا هر جواهرى كه نياز به سوراخ كردن داشته باشدعدم استفاده از گوشواره يا هر جواهرى كه نياز به سوراخ كردن داشته باشد  

٥٥))   رعايت نظافت منزلرعايت نظافت منزل  

دقت نمود. . خانه حداقل هفته اى يك بار گرد گيرى شودخانه حداقل هفته اى يك بار گرد گيرى شود دقت نمودبويژه در نظافت توالت، حمام و وان حمام و ظرفشويى بايد  . . بويژه در نظافت توالت، حمام و وان حمام و ظرفشويى بايد 
حدود يك چهارم فنجان سفيد كننده در يك گالن حدود يك چهارم فنجان سفيد كننده در يك گالن . .  ها بهره گرفت ها بهره گرفتبراى تميز كردن آنها مى توان از سفيد كنندهبراى تميز كردن آنها مى توان از سفيد كننده

ضدعفونى كردن كف، لوله، دوش حمام و ضدعفونى كردن كف، لوله، دوش حمام وآب، ماده ضد عفونى كننده مناسبى براى    ..استاست.. .. آب، ماده ضد عفونى كننده مناسبى براى 

٦٦)) لباس هاى فرد مبتال به طريقه معمول شسته مى شود و اگر آلوده به ترشحات بدن و خون است بايد از دستكش لباس هاى فرد مبتال به طريقه معمول شسته مى شود و اگر آلوده به ترشحات بدن و خون است بايد از دستكش   
  ..استفاده نموداستفاده نمود

كنيم تا لكه هاى لباس ها رلباس ها ر اطمينان با آب سرد خيس مى  داده وجهت  كنيم تا لكه هاى ا تا زمان شستشو درون كيسه پالستيكى قرار  اطمينان با آب سرد خيس مى  داده وجهت  ا تا زمان شستشو درون كيسه پالستيكى قرار 
..از بين بروند سپس با اضافه كردن مايع سفيد كننده مى شوييماز بين بروند سپس با اضافه كردن مايع سفيد كننده مى شوييم.. .. خون وخون و     

٧٧))   ::فرد مبتال به ايدز مى تواند هر چيزى كه دوست دارد بخورد مثل بقيه افراد رعايت نكات زير الزامى استفرد مبتال به ايدز مى تواند هر چيزى كه دوست دارد بخورد مثل بقيه افراد رعايت نكات زير الزامى است  

--   رژيم متعادلى از مايعات، مواد مغذى، فيبر، ويتامين ها وامالحرژيم متعادلى از مايعات، مواد مغذى، فيبر، ويتامين ها وامالح  

--   عدم مصرف شيرخام وغير پاستوريزه، تخم مرغ خام، گوشت و صدف پختهعدم مصرف شيرخام وغير پاستوريزه، تخم مرغ خام، گوشت و صدف پخته  

شخص مبتال به ايدز مى تواند براى ديگر افراد غذا تهيه نمايد و مانند هر شخص ديگرى بايد قبل از دست زدن به شخص مبتال به ايدز مى تواند براى ديگر افراد غذا تهيه نمايد و مانند هر شخص ديگرى بايد قبل از دست زدن به 
  .. كردن انگشت يا قاشق به غذاى نپخته خود دارى نمايد كردن انگشت يا قاشق به غذاى نپخته خود دارى نمايدغذا دست هايش را بشويد واز واردغذا دست هايش را بشويد واز وارد

٨٨)) فرد مبتال به ايدز مى تواند باغبانى كند ولى بايد حين كار دستكش بپوشد و پس از اتمام كار خوب دست هاى فرد مبتال به ايدز مى تواند باغبانى كند ولى بايد حين كار دستكش بپوشد و پس از اتمام كار خوب دست هاى   
  ..خود را بشويدخود را بشويد

٩٩)) مايد ولى فرد مب   مايد ولى فرد مبوجود حيوانات اهلى در محيط زندگى بيمار مى تواند زندگى را بهتر و دلپذيرتر ن تال نبايد با جعبه تال نبايد با جعبه وجود حيوانات اهلى در محيط زندگى بيمار مى تواند زندگى را بهتر و دلپذيرتر ن
بايد پس از دست زدن به حيوانات بايد پس از دست زدن به حيوانات . . حيوانات، مدفوع و فضوالت پرندگان يا آب آكواريوم ماهى تماس داشته باشدحيوانات، مدفوع و فضوالت پرندگان يا آب آكواريوم ماهى تماس داشته باشد

  ..دست خود را بشوييددست خود را بشوييد

واكسيناسيون و چك آپ دوره اى حيوانات خانگى و مراجعه فورى به دامپزشك در صورت مريض شدن حيوان واكسيناسيون و چك آپ دوره اى حيوانات خانگى و مراجعه فورى به دامپزشك در صورت مريض شدن حيوان 
..الزامى استالزامى است     

  

    رافيانرافيانتوصيه هايى به اطتوصيه هايى به اط
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١١)) از آنجا كه فرد مبتال به ايدز مستعد سرماخوردگى، آنفلوانزا و ديگر عفونت هاى شايع ناتوان كننده مى باشد بايد از آنجا كه فرد مبتال به ايدز مستعد سرماخوردگى، آنفلوانزا و ديگر عفونت هاى شايع ناتوان كننده مى باشد بايد   
اگر كسى جهت پرستارى اگر كسى جهت پرستارى . . حتى االمكان فرد پرستار در طول ابتال به اين بيمارى ها از بيمار مبتال به ايدز دورى كندحتى االمكان فرد پرستار در طول ابتال به اين بيمارى ها از بيمار مبتال به ايدز دورى كند

  ..ايمنى و بهداشتى را مد نظر داشتايمنى و بهداشتى را مد نظر داشت  اير نكاتاير نكاتجايگزين نمى باشد بايد زدن ماسك و سجايگزين نمى باشد بايد زدن ماسك و س

٢٢)) هر فردى كه با بيمار ايدزى تماس نزديك در منزل يا حين پرستارى دارد بايد نسبت به تكميل واكسيناسيون هر فردى كه با بيمار ايدزى تماس نزديك در منزل يا حين پرستارى دارد بايد نسبت به تكميل واكسيناسيون   
MM  دوران كودكى بويژه از نظردوران كودكى بويژه از نظر MM RR  ((همچنين بايد از نظرهمچنين بايد از نظر. . مطمئن شودمطمئن شود  سرخك، سرخجه، اوريونسرخك، سرخجه، اوريون  TT..BB  چك شودچك شود..  

٣٣)) اطفال دارند فقط بايد از فرم تزريقى بچه ها و بالغينى كه ببچه ها و بالغينى كه ب   اطفال دارند فقط بايد از فرم تزريقى ا يك بيمار ايدزى زندگى مى كنند و نياز به واكسن فلج  ا يك بيمار ايدزى زندگى مى كنند و نياز به واكسن فلج 
غير فعال واكسن استفاده كنند فرم معمول حاوى ويروس زنده ضعيف شده مى باشد كه مى تواند سبب بيمارى فلج غير فعال واكسن استفاده كنند فرم معمول حاوى ويروس زنده ضعيف شده مى باشد كه مى تواند سبب بيمارى فلج 

  ..در فرد ايدزى شوددر فرد ايدزى شود
٤٤)) دارد، در صورت امكان تا بهبودى دارد، در صورت امكان تا بهبودى .. ..  زخم، سوختگى و زخم، سوختگى واگر شخصى كه از فرد مبتال به ايدز پرستارى مى كند زرداگر شخصى كه از فرد مبتال به ايدز پرستارى مى كند زرد  

  ..كامل از بيماران ايدزى دورى كندكامل از بيماران ايدزى دورى كند

٥٥)) از آنجا كه آبله مرغان در افراد مبتال به ايدز مى تواند سبب مرگ شود لذا از تماس فرد مبتال تا زمان پوسته از آنجا كه آبله مرغان در افراد مبتال به ايدز مى تواند سبب مرگ شود لذا از تماس فرد مبتال تا زمان پوسته   
ضايعات بايد جلوگيرى شود ضايعات بايد جلوگيرى شودريزى    ..ريزى 

-- مرغان تماس داشته است تا سه هفته پس از تماس بايد از پرستارى بيمار مرغان تماس داشته است تا سه هفته پس از تماس بايد از پرستارى بيمار در صورتى كه پرستار با فرد مبتال به آبله در صورتى كه پرستار با فرد مبتال به آبله   
ايدزى پرهيز كند و درصورتى كه مجبور به اين كار است بايد استفاده از دستكش، ماسك وشستشوى مرتب دست ايدزى پرهيز كند و درصورتى كه مجبور به اين كار است بايد استفاده از دستكش، ماسك وشستشوى مرتب دست 

  ..ها را مد نظر داشته باشد وحتى االمكان توقف در اتاق را كوتاه كندها را مد نظر داشته باشد وحتى االمكان توقف در اتاق را كوتاه كند

-- هبودى كا   هبودى كافرد مبتال به زونا تا ب ضايعات به بيمار ايدزى نزديك نشود ودر صورتى كه فرد مبتال مجبور به مراقبت فرد مبتال به زونا تا ب مل ضايعات به بيمار ايدزى نزديك نشود ودر صورتى كه فرد مبتال مجبور به مراقبت مل 
  ..و پرستارى از بيمار ايدزى است بايد زخم ها را كامالَ بپوشاند ودست ها را قبل از پرستارى به دقت بشويدو پرستارى از بيمار ايدزى است بايد زخم ها را كامالَ بپوشاند ودست ها را قبل از پرستارى به دقت بشويد

تماس بگيريد با داروهاى تماس بگيريد با داروهاى اگر بيمار ايدزى با فرد مبتال به زونا يا آبله مرغان تماس داشته هرچه سريعتر با پزشك اگر بيمار ايدزى با فرد مبتال به زونا يا آبله مرغان تماس داشته هرچه سريعتر با پزشك 
..در دسترس موجود خطر انتقال آبله مرغان را مى توان ك اهش داددر دسترس موجود خطر انتقال آبله مرغان را مى توان ك اهش داد     

  

  CC  هپاتيتهپاتيت

  تعريف هپاتيتتعريف هپاتيت
لتهاب كبد‘‘‘‘لغت هپاتيت به معنى لغت هپاتيت به معنى    لتهاب كبدا اين كلمه يك مفهوم كلى است و دربر گيرنده عوامل متعددى از قبيل اين كلمه يك مفهوم كلى است و دربر گيرنده عوامل متعددى از قبيل . . مى باشدمى باشد‘‘ ‘‘ ا

از اين ميان هپاتيتى كه توسط از اين ميان هپاتيتى كه توسط . . د سبب ايجاد آسيب در كبد شوندد سبب ايجاد آسيب در كبد شونداست كه مى توانناست كه مى توانن.. .. عوامل ويروسى، سمى، دارويى وعوامل ويروسى، سمى، دارويى و
عوامل ويروسى ايجاد مى شود در انتقال خون مهم است زيرا اين عوامل ويروسى، قابل انتقال از طريق خون عوامل ويروسى ايجاد مى شود در انتقال خون مهم است زيرا اين عوامل ويروسى، قابل انتقال از طريق خون 

  ..وفرآورده هاى آن مى باشدوفرآورده هاى آن مى باشد

انواع انواعاز مهمترين ويروسهاى مسبب هپاتيت مى توان به  AA  از مهمترين ويروسهاى مسبب هپاتيت مى توان به    انتقال ويروسهاى هپاتيتانتقال ويروسهاى هپاتيتراه راه . . اشاره نموداشاره نمود  EEووDDوو  CCوو  BBوو  

AAووEE  ويروس هپاتيتويروس هپاتيت. . عمدتاَ از طريق خوراكى است بنابر اين اهميت چندانى در انتقال خون ندارندعمدتاَ از طريق خوراكى است بنابر اين اهميت چندانى در انتقال خون ندارند  DD وابسته به وابسته به   
بنابر اين در اين بخش تنها به بنابر اين در اين بخش تنها به . . بيماريزا مى باشدبيماريزا مى باشد  BB  مى باشد يعنى تنها در حضور ويروس هپاتيتمى باشد يعنى تنها در حضور ويروس هپاتيت  BB  هپاتيتهپاتيت

..ى عمده انتقال آنها از طريق انتقال خون مى باشد اشاره مى شودى عمده انتقال آنها از طريق انتقال خون مى باشد اشاره مى شودكه يكى از راههاكه يكى از راهها  CCوو  BB  ويروسهاى هپاتيتويروسهاى هپاتيت ..  
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    تاريخچه و انتشار جغرافيايىتاريخچه و انتشار جغرافيايى
CC    HH  ويروس هپاتيتويروس هپاتيت CCVV   با شناسايى بيشتر اين ويروس و استفاده از  با شناسايى بيشتر اين ويروس و استفاده از ١٩٩٩١٩٩٩ تا  تا ١٩٩٠١٩٩٠ شناخته شد از سال  شناخته شد از سال ١٩٨٩١٩٨٩در در 

  .. اى نشان مى دهد اى نشان مى دهدروشهاى تشخيصى دقيق، تعداد موارد آلودگى به اين ويروس كاهش قابل مالحظهروشهاى تشخيصى دقيق، تعداد موارد آلودگى به اين ويروس كاهش قابل مالحظه

تخمين تخمين % % ٣٣شيوع اين بيمارى در سطح جهانى به طور ميانگين شيوع اين بيمارى در سطح جهانى به طور ميانگين . . يكى از مشكالت عمده بهداشتى جهان استيكى از مشكالت عمده بهداشتى جهان است  CC  هپاتيتهپاتيت
ميليون نفر ١٧٠١٧٠به طور كلى به طور كلى . . البته اين رقم در كشورها و جمعيت هاى مختلف بسيار متفاوت مى باشدالبته اين رقم در كشورها و جمعيت هاى مختلف بسيار متفاوت مى باشد. . زده مى شودزده مى شود ميليون نفر    

  ..ه در معرض خطر ابتال به سيروز يا سرطان كبد مى باشنده در معرض خطر ابتال به سيروز يا سرطان كبد مى باشنددر دنيا وجود دارد كدر دنيا وجود دارد ك  CC  ناقل مزمن هپاتيتناقل مزمن هپاتيت

بيماران مبتال به بيماران مبتال به % % ١٠١٠ درصد اهداكنندگان خون داوطلب تهرانى و كمتر از  درصد اهداكنندگان خون داوطلب تهرانى و كمتر از ٠٠//٣٣بر طبق تحقيقات در ايران فقط بر طبق تحقيقات در ايران فقط 
  ..آنتى بادى، مثبت بوده اندآنتى بادى، مثبت بوده اند  HHCCVV  هپاتيت مزمن ويا سيروز از نظرهپاتيت مزمن ويا سيروز از نظر

HH  فراوانىفراوانى CCVV  نيز گزارش شده نيز گزارش شده % % ٤٠٤٠ه مى باشد و بر طبق برخى تحقيقات تا ه مى باشد و بر طبق برخى تحقيقات تا در بين زندانيان بسيار بيشتر از جامعدر بين زندانيان بسيار بيشتر از جامع
  ..نيز گزارش شده استنيز گزارش شده است% % ٩٠٩٠اين ميزان در معتادان تزريقى تا اين ميزان در معتادان تزريقى تا . . استاست

  
  راههاى انتقالراههاى انتقال

  ..را ه عمده انتقال از طريق تماس با خون آلوده مى باشدرا ه عمده انتقال از طريق تماس با خون آلوده مى باشد  ××

ناسلى، ادرار، بزاق، اشك ناسلى، ادرار، بزاق، اشك ترشحات دستگاه تترشحات دستگاه ت: : عالوه بر خون ويروس در ديگر مايعات بدن نيز يافت مى شود شاملعالوه بر خون ويروس در ديگر مايعات بدن نيز يافت مى شود شامل
  ..البته انتقال از طريق اين مايعات بندرت گزارش شده استالبته انتقال از طريق اين مايعات بندرت گزارش شده است. .  نيز وجود دارد نيز وجود دارد……وو

×× گرچه نقش انتقال ويروس از اين راه بسيار كمتر از راه اول گرچه نقش انتقال ويروس از اين راه بسيار كمتر از راه اول . . تماس جنسى راه ديگر انتقال اين ويروس مى باشدتماس جنسى راه ديگر انتقال اين ويروس مى باشد  
در زوج ثابت جنسى كه يكى در زوج ثابت جنسى كه يكى ((بط طوالنى مدت بط طوالنى مدت انتقال ويروس از طريق تماس جنسى حفاظت نشده و در رواانتقال ويروس از طريق تماس جنسى حفاظت نشده و در روا..مى باشد مى باشد 

در تماس هاى كوتاه در تماس هاى كوتاه ) ) مثل سيفليس، سوزاكمثل سيفليس، سوزاك((بيشتر است البته در صورت وجود بيمارى همزمان بيشتر است البته در صورت وجود بيمارى همزمان ) ) از آن دو مبتالستاز آن دو مبتالست
  ..مدت نيز امكان انتقال اين ويروس وجود داردمدت نيز امكان انتقال اين ويروس وجود دارد

××     ..امكان انتقال از مادر به كودك نيز وجود دارد ولى اين خطر اندك استامكان انتقال از مادر به كودك نيز وجود دارد ولى اين خطر اندك است  

البته خطر انتقال از راه البته خطر انتقال از راه . . يروس از مادر به كودك در موقع باردارى، وضع حمل وشير دهى صورت مى گيرديروس از مادر به كودك در موقع باردارى، وضع حمل وشير دهى صورت مى گيردانتقال وانتقال و
تنها در صورت تنها در صورت . . شيردهى بقدرى كم است كه اين خطر مختصر دليلى براى منع بچه دار شدن يا شيردهى نيستشيردهى بقدرى كم است كه اين خطر مختصر دليلى براى منع بچه دار شدن يا شيردهى نيست

  ..وجود زخم بر روى نوك سينه مادر بهتر است به بچه شير داده نشودوجود زخم بر روى نوك سينه مادر بهتر است به بچه شير داده نشود

×× ..دى از مبتاليان نيز راه انتقال ناشناخته مى ماند و راه اكتساب ويروس مشخص نمى شوددى از مبتاليان نيز راه انتقال ناشناخته مى ماند و راه اكتساب ويروس مشخص نمى شوددر تعدادر تعدا       

شايعترين راه تزريق خون آلوده، تماس جنسى با فردى غير از همسر شايعترين راه تزريق خون آلوده، تماس جنسى با فردى غير از همسر ، ،   CC  از بين عوامل خطرساز ابتال به هپاتيتاز بين عوامل خطرساز ابتال به هپاتيت
  ..واعتياد به مواد مخدر تزريقى گزارش شده استواعتياد به مواد مخدر تزريقى گزارش شده است

  
  ::  توجهتوجه

، غذا يا آب و استفاده از ظروف مشترك منتقل نمى شود و فرد مبتال نبايد از كاركردن ، غذا يا آب و استفاده از ظروف مشترك منتقل نمى شود و فرد مبتال نبايد از كاركردن عفونت از طريق عطسه، سرفهعفونت از طريق عطسه، سرفه
OO  از طريقاز طريق  HHCCVV  همچنينهمچنين. . و حضور در مدرسه، مهد كودك ومكان هاى دسته جمعى منع شودو حضور در مدرسه، مهد كودك ومكان هاى دسته جمعى منع شود rraall  SS ee xx   منتقل نمى منتقل نمى

  ..شودشود
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  گروههاى در معرض خطر ابتال به هپاتيتگروههاى در معرض خطر ابتال به هپاتيت
--   ))..خطر ساز محسوب مى شودخطر ساز محسوب مى شوددرحال حاضر شايعترين عامل درحال حاضر شايعترين عامل ((معتادان تزريقى معتادان تزريقى   
--   دريافت كنندگان خون، فاكتورهاى انعقادى و فرآورده هاى خونى آلودهدريافت كنندگان خون، فاكتورهاى انعقادى و فرآورده هاى خونى آلوده  

-- ء   ءدريافت كنندگان پيوند اعضا   دريافت كنندگان پيوند اعضا

--   بيماران همودياليزىبيماران همودياليزى  

--   درمانىدرمانى--كاركنان مراكز بهداشتيكاركنان مراكز بهداشتي  

--   ..دارنددارند))شركاى جنسى متعدد ويا تماس جنسى هموسكچوال شركاى جنسى متعدد ويا تماس جنسى هموسكچوال ((افرادى كه رفتار جنسى پرخطرافرادى كه رفتار جنسى پرخطر  

-- ا((ولد شده از مادر آلوده ولد شده از مادر آلوده كودك متكودك مت   ابويژه اگر مادر مبتال به عفونت همزمان ب HH  بويژه اگر مادر مبتال به عفونت همزمان ب IIVV  باشدباشد..((  
حتى اگر سالها پيش و فقط يك با تزريق كرده باشند، در معرض خطر باالى حتى اگر سالها پيش و فقط يك با تزريق كرده باشند، در معرض خطر باالىافرادى كه مواد مخدر تزريق كرده اند    افرادى كه مواد مخدر تزريق كرده اند 

HH CCVVعفونتعفونت. . قرار دارندقرار دارند  HH CCVV  زن وساير زن وساير به سرعت پس از تزريق ماده مخدر و در اثر اشتراك سرنگ، سرسوبه سرعت پس از تزريق ماده مخدر و در اثر اشتراك سرنگ، سرسو
  ..ادوات مربوط به مصرف مواد مخدر، بين افراد منتشر مى شودادوات مربوط به مصرف مواد مخدر، بين افراد منتشر مى شود

به آسانى توسط دفاع ايمنى ميزبان پاك نمى شود و درصورت مزمن شدن با درجات مختلف پيشرفت به آسانى توسط دفاع ايمنى ميزبان پاك نمى شود و درصورت مزمن شدن با درجات مختلف پيشرفت   CC  هپاتيتهپاتيت
  ..كرده وعوارض متعددى را ايجاد مى كندكرده وعوارض متعددى را ايجاد مى كند

  

    عالئم بالينىعالئم بالينى
  ..مى باشدمى باشد ماه متغيير  ماه متغيير ٦٦ هفته تا  هفته تا ٢٢بين بين ، ،   CC  دورة كمون هپاتيتدورة كمون هپاتيت

هم از عالئم غير هم از عالئم غير % % ١٠١٠--٢٠٢٠آنها ممكن است زردى وآنها ممكن است زردى و% % ٢٠٢٠--٣٠٣٠بيماران در مرحله حاد هيچ عالمتى نداشته و بيماران در مرحله حاد هيچ عالمتى نداشته و   %%٦٠٦٠--٧٠٧٠
  ..اختصاصى مثل كاهش اشتها، خستگى و درد شكم رنج ببرنداختصاصى مثل كاهش اشتها، خستگى و درد شكم رنج ببرند

  ..از لحاظ بالينى از ساير انواع هپاتيت قابل افتراق نمى باشداز لحاظ بالينى از ساير انواع هپاتيت قابل افتراق نمى باشد  CC  عالئم هپاتيتعالئم هپاتيت

من، پيشرفت تدريجى و عدم وجود عاليم بالينى در دو دهه ابتدايى پس از عفونت من، پيشرفت تدريجى و عدم وجود عاليم بالينى در دو دهه ابتدايى پس از عفونت مزمز  CC  از مشخصات مهم هپاتيتاز مشخصات مهم هپاتيت
شايعترين عالمت خستگى است ولى بايد شايعترين عالمت خستگى است ولى بايد . . غير اختصاصى، خفيف ومتناوب استغير اختصاصى، خفيف ومتناوب است  CC  عالئم در هپاتيت مزمنعالئم در هپاتيت مزمن. . استاست

  ……ن سن ون سن ومشخص گردد كه آيا خستگى مربوط به هپاتيت است ويا به بيماريهاى ديگرى از قبيل افسردگى، باال بودمشخص گردد كه آيا خستگى مربوط به هپاتيت است ويا به بيماريهاى ديگرى از قبيل افسردگى، باال بود
  ..مربوط مى شودمربوط مى شود

ساير عالئم با شيوع كمتر شامل درد عضالنى ومفصلى، تهوع، كاهش اشتها، درد مبهم شكمى، احساس تب و كاهش ساير عالئم با شيوع كمتر شامل درد عضالنى ومفصلى، تهوع، كاهش اشتها، درد مبهم شكمى، احساس تب و كاهش 
ز . . عالئم به ندرت شديد و غير قابل تحمل شده وسبب اختالل در كار و زندگى مى شودعالئم به ندرت شديد و غير قابل تحمل شده وسبب اختالل در كار و زندگى مى شود. . وزن مى باشدوزن مى باشد ز تعدادى ا تعدادى ا

به طور كلى اين بيمارى داراى سير كندى بوده و تا به طور كلى اين بيمارى داراى سير كندى بوده و تا . . عالمتى ندارندعالمتى ندارندمزمن، هيچگونه مزمن، هيچگونه   CC  بيماران مبتال به هپاتيتبيماران مبتال به هپاتيت
  ..هنگامى كه آسيب كبدى شديد به بيمار وارد نشده، عالئم بيمارى مشخص نمى شودهنگامى كه آسيب كبدى شديد به بيمار وارد نشده، عالئم بيمارى مشخص نمى شود

HH  شيوع گسترده آنتى بادىشيوع گسترده آنتى بادى CCVV   در سطح جهانى حاكى است كه اين ويروس على رغم وجود تظاهرات بالينى ناچيز در سطح جهانى حاكى است كه اين ويروس على رغم وجود تظاهرات بالينى ناچيز
  ..به سهولت انتقال مى يابدبه سهولت انتقال مى يابد

  
  ير بيمارى و عوارض آنير بيمارى و عوارض آنسس
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خود بخود بهبود مى يابند ودر % % ١٥١٥پس از آلوده شدن به اين ويروس حدود پس از آلوده شدن به اين ويروس حدود  خود بخود بهبود مى يابند ودر افراد آلوده  موارد بيمارى طوالنى موارد بيمارى طوالنى % % ٨٥٨٥افراد آلوده 
HH  از بين اين دسته از بيماران، پيش آگهى براى بيمارانى كه فقط به عفونتاز بين اين دسته از بيماران، پيش آگهى براى بيمارانى كه فقط به عفونت. . ايجاد مى شودايجاد مى شود) )  ماه ماه٦٦بيش از بيش از ((مدت مدت  CCVV  

هى در آنزيم هاى كبدى وتغييرات بافتى در كبد مشاهده نمى شود، نسبتاَ خوب بوده هى در آنزيم هاى كبدى وتغييرات بافتى در كبد مشاهده نمى شود، نسبتاَ خوب بوده مبتال هستند و افزايش قابل توجمبتال هستند و افزايش قابل توج
  ..و پيشرفت بيمارى به سمت نارسايى كبدى بسيار آهسته مى باشدو پيشرفت بيمارى به سمت نارسايى كبدى بسيار آهسته مى باشد

هپاتيت١٠١٠حدود حدود  هپاتيت سال بعد از آلودگى به    ..بيمارى مزمن توأم با شواهد آسييب كبدى ايجاد مى شودبيمارى مزمن توأم با شواهد آسييب كبدى ايجاد مى شود، ،   CC   سال بعد از آلودگى به 

  .. ساله بروز مى كند ساله بروز مى كند٢٠٢٠ تا  تا ١٠١٠مزمن پس از يك دورة مزمن پس از يك دورة   CC  ال به هپاتيتال به هپاتيتافراد مبتافراد مبت% % ٢٠٢٠ تا  تا ١٠١٠سيروز كبدى در سيروز كبدى در 

  .. سال از شروع بيمارى وجود دارد سال از شروع بيمارى وجود دارد٣٠٣٠ تا  تا ٢٠٢٠در درصد كمى از بيماران نيز امكان ايجاد سرطان كبدى پس از در درصد كمى از بيماران نيز امكان ايجاد سرطان كبدى پس از 
  

  پيشگيرىپيشگيرى
HH  مهم ترين اقدامات جهت پيشگيرى از انتقالمهم ترين اقدامات جهت پيشگيرى از انتقال CCVV  عبارتست ازعبارتست از  ::  

××      پر خطر و عموم جامعه پر خطر و عموم جامعهآموزش و مراقبت بهداشتى در گروههاىآموزش و مراقبت بهداشتى در گروههاى  

××     غربالگرى محصوالت خونى وعدم استفاده از خون اهداكنندگان در معرض خطرغربالگرى محصوالت خونى وعدم استفاده از خون اهداكنندگان در معرض خطر  

×× و   واجتناب از رفتارهاى پر خطر از قبيل برقرارى روابط جنسى نامشروع، اعتياد تزريقى، خال كوبى    ……اجتناب از رفتارهاى پر خطر از قبيل برقرارى روابط جنسى نامشروع، اعتياد تزريقى، خال كوبى 
  

  روشهاى تشخيص آزمايشگاهىروشهاى تشخيص آزمايشگاهى
١١)) CC  ((HHCCVV  AA  شناسايى آنتى بادى ضد ويروس هپاتيتشناسايى آنتى بادى ضد ويروس هپاتيت   bb  ))   به روش االيزابه روش االيزا  

×× آلوده باشد ولى بين عفونت حاد يا مزمن افتراق آلوده باشد ولى بين عفونت حاد يا مزمن افتراق   CC  مثبت بودن اين تست نشان مى دهد كه شايد فرد به هپاتيتمثبت بودن اين تست نشان مى دهد كه شايد فرد به هپاتيت  
  ..بعد از مثبت شدن االيزا انجام تست هاى تأييدى الزم استبعد از مثبت شدن االيزا انجام تست هاى تأييدى الزم است. . نمى دهدنمى دهد

××   ..تى بادى ايجاد نشده استتى بادى ايجاد نشده استمنفى شدن االيزا يعنى يا فرد آلوده نيست، يا در اوايل سير بيمارى بوده و هنوز آنمنفى شدن االيزا يعنى يا فرد آلوده نيست، يا در اوايل سير بيمارى بوده و هنوز آن  

ا: : توجهتوجه قه تماس ب ااگر فرد داراى ساب قه تماس ب HH  اگر فرد داراى ساب CCVV  باشد يا داراى خطر باالى ابتال بهباشد يا داراى خطر باالى ابتال به  HHCCVV   باشد ولى آزمايش او منفى باشد باشد ولى آزمايش او منفى باشد
  ..بايد شش ماه بعد آزمايش تكرار شودبايد شش ماه بعد آزمايش تكرار شود

٢٢)) تست نسبت به تست نسبت به اين اين . . آزمون تكميلى است كه در كليه افرادى كه آزمايش االيزا مثبت دارند، بايد انجام شودآزمون تكميلى است كه در كليه افرادى كه آزمايش االيزا مثبت دارند، بايد انجام شود: : ريبا ريبا   
  ..االيزا اختصاصى تر مى باشدااليزا اختصاصى تر مى باشد

٣٣))   NN AA TT  ووPP CCRR  ::  حساسترين آزمايش هاى تشخيص هپاتيتحساسترين آزمايش هاى تشخيص هپاتيت  CC  اساس آنها شناسايىاساس آنها شناسايى. . مى باشندمى باشند  RRNN AA   ويروس ويروس
 هفته پس از تماس و هفته ها قبل از افزايش آنزيم هاى كبدى و آنتى بادى ضد ويروس  هفته پس از تماس و هفته ها قبل از افزايش آنزيم هاى كبدى و آنتى بادى ضد ويروس ١١--٢٢اين تست ها اين تست ها . . مى باشدمى باشد

  ..قابل بررسى مى باشدقابل بررسى مى باشد

٤٤)) هپاتيت: : كبد كبد بيوپسى بيوپسى    هپاتيتنمونه گيرى از كبد در موارد اثبات تشخيص  رد ساير علل هپاتيت، تعيين شدت رد ساير علل هپاتيت، تعيين شدت ، ،   CC  نمونه گيرى از كبد در موارد اثبات تشخيص 
  ..بيمارى كبد و تعيين نتيجه درمان و پيش آگهى بيمارى كاربرد داردبيمارى كبد و تعيين نتيجه درمان و پيش آگهى بيمارى كاربرد دارد

  ::توجهتوجه

بسيار كلى بوده و موارد كاربرد اين تست ها وتفسير نتايج بسيار كلى بوده و موارد كاربرد اين تست ها وتفسير نتايج   CC  اطالعات فوق در مورد تست هاى تشخيصى هپاتيتاطالعات فوق در مورد تست هاى تشخيصى هپاتيت
  ..يش منحصراَ بايد توسط پزشك صورت گيرديش منحصراَ بايد توسط پزشك صورت گيردآزماآزما



 اين کتاب را به کسانی که دوستشان داريد هديه دهيد                                                                             

 

دامه کار ما   بدون حمايت شما ممکن نيستاين کتاب رايگان است اما ا

180 

HH  برنده وتماس بافت مخاطى با خونبرنده وتماس بافت مخاطى با خون CCVV  مثبت بوده اندمثبت بوده اند..  

  درماندرمان
HH  با درنظر گرفتن سير طبيعى عفونت بابا درنظر گرفتن سير طبيعى عفونت با CCVV  سه هدف عمده براى درمان وجود داردسه هدف عمده براى درمان وجود دارد::  

١١))   جلوگيرى از بروز سيروز و عوارض آنجلوگيرى از بروز سيروز و عوارض آن  

٢٢))   كاهش تظاهرات خارج كبدى بيمارىكاهش تظاهرات خارج كبدى بيمارى  

٣٣)) دپيشگيرى از سرايت بيمپيشگيرى از سرايت بيم     ارى به ديگر افرادارى به ديگر افرا

درصورت نياز به درمان، امروزه از داروهاى مختلفى مى توان استفاده نمود كه در هر مورد با نظر پزشك نوع دارو درصورت نياز به درمان، امروزه از داروهاى مختلفى مى توان استفاده نمود كه در هر مورد با نظر پزشك نوع دارو 
  ..وطول دوره درمان تعيين مى شودوطول دوره درمان تعيين مى شود

ينترفرون مى باشد  CC  يكى از رايج ترين درمان هايى كه براى هپاتيتيكى از رايج ترين درمان هايى كه براى هپاتيت ينترفرون مى باشداستفاده مى شود ا اينترفرون دارويى است كه اينترفرون دارويى است كه . . استفاده مى شود ا
  .. طرفى اثرات ضد ويروسى دارد واز طرف ديگر باعث تقويت سيستم ايمنى و دفاعى بدن ميزبان مى شود طرفى اثرات ضد ويروسى دارد واز طرف ديگر باعث تقويت سيستم ايمنى و دفاعى بدن ميزبان مى شودازاز

حاد، اينترفرون با برداشت ويروس از بدن، از صدمات بيشتر كبدى جلوگيرى مى كند و از احتمال حاد، اينترفرون با برداشت ويروس از بدن، از صدمات بيشتر كبدى جلوگيرى مى كند و از احتمال   CC  در هپاتيتدر هپاتيت
كاهد كاهدمزمن شدن بيمارى مى  ه بيشتر به كبد جلوگيرى كرده، در ه بيشتر به كبد جلوگيرى كرده، در مزمن، اين دارو از وارد آمدن صدممزمن، اين دارو از وارد آمدن صدم  CC  در هپاتيتدر هپاتيت. . مزمن شدن بيمارى مى 

برخى بيماران التهاب كبد را متوقف كرده وگاهى اوقات بيمارى را از بدن فرد ريشه كن مى كند اما صدمات قبل و برخى بيماران التهاب كبد را متوقف كرده وگاهى اوقات بيمارى را از بدن فرد ريشه كن مى كند اما صدمات قبل و 
  ..آشكار بوجود آمده در كبد را بهبود نمى بخشدآشكار بوجود آمده در كبد را بهبود نمى بخشد

  ..ف شودف شودالبته اين دارو عوارض متعددى نيز دارد لذا در هر مورد بايد زير نظر پزشك معالج مصرالبته اين دارو عوارض متعددى نيز دارد لذا در هر مورد بايد زير نظر پزشك معالج مصر
  

  در چه كسانى توصيه به انجام آزمايش مى شود؟در چه كسانى توصيه به انجام آزمايش مى شود؟
HH  آزمايش بايد بطور روتين بر روى افرادى صورت مى گيرد كه بيشتر از ديگران در معرض ابتالء بهآزمايش بايد بطور روتين بر روى افرادى صورت مى گيرد كه بيشتر از ديگران در معرض ابتالء به CCVV   مى باشند مى باشند

HH  بعالوه براى هر كس كه مايل باشد وضعيت خود را در زمينه عفونتبعالوه براى هر كس كه مايل باشد وضعيت خود را در زمينه عفونت CCVV   بسنجيد، امكان انجام آزمايش فراهم بسنجيد، امكان انجام آزمايش فراهم
  ..ام موارد، آزمايش بايد با مشاوره مناسب و مراجعه بعدى براى پيگيرى همراه باشدام موارد، آزمايش بايد با مشاوره مناسب و مراجعه بعدى براى پيگيرى همراه باشددر تمدر تم. . استاست

HH  افرادى كه آزمايش روتينافرادى كه آزمايش روتين CCVV  براى آنها توصيه مى شودبراى آنها توصيه مى شود::  

--   افرادى كه داروهاى ممنوعه تزريق كرده اند حتى كسانى كه سالها پيش يك يا چند مرتبه اين كار را انجام داده اندافرادى كه داروهاى ممنوعه تزريق كرده اند حتى كسانى كه سالها پيش يك يا چند مرتبه اين كار را انجام داده اند  

  .. خون تزريق كرده ويا پيوند عضو انجام داده اند خون تزريق كرده ويا پيوند عضو انجام داده اند١٩٩٢١٩٩٢ه ه افرادى كه قبل از ژوئيافرادى كه قبل از ژوئي--

انعقادى را قبل از سال -- كتورهاى  انعقادى را قبل از سال كسانى كه كنسانتره فا كتورهاى    .. دريافت كرده اند دريافت كرده اند١٩٨٧١٩٨٧كسانى كه كنسانتره فا

  ..افرادى كه تحت دياليز طوالنى مدت قرار گرفته اندافرادى كه تحت دياليز طوالنى مدت قرار گرفته اند--

--   مثبتمثبت  HHCCVV  نوزادان متولد شده از مادراننوزادان متولد شده از مادران  

    فتگى سر سوزن، تماس با اشياءفتگى سر سوزن، تماس با اشياءكاركنان كادر بهداشتى و درمانى كه دچار فروركاركنان كادر بهداشتى و درمانى كه دچار فرور--
  

    مشاورهمشاوره
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مانند هپاتولوژيست يا متخصص دستگاه مانند هپاتولوژيست يا متخصص دستگاه ((مثبت نياز به تخصصى خاصى ندارد مثبت نياز به تخصصى خاصى ندارد   HHCCVV  ارزيابى اوليه طبى از يك فردارزيابى اوليه طبى از يك فرد
ابتالى شخص به عفونت ). ). گوارشگوارش مات تشخيصى براى اطمينان از  مات تشخيصى براى اطمينان از ابتالى شخص به عفونت بهر حال پزشك ارجاع دهنده بايستى با تفسير اقدا بهر حال پزشك ارجاع دهنده بايستى با تفسير اقدا
HH  مزمنمزمن CCVV  رى كبد آشنا باشد بعالوه پزشك بايد با متخصص درمان هپاتيترى كبد آشنا باشد بعالوه پزشك بايد با متخصص درمان هپاتيتو شواهد بيماو شواهد بيما  CC  مزمن در تماس باشدمزمن در تماس باشد..  

AA  نتيجه آزمايش زمانى مثبت گزارش مى شود كهنتيجه آزمايش زمانى مثبت گزارش مى شود كه nntt ii  HHCCVV  به روش االيزا و همچنين آزمايشهاىبه روش االيزا و همچنين آزمايشهاى  RRIIBBAA مثبت مثبت   
الزم است كه اين الزم است كه اين . . ددبيمارانى كه نتايج مثبت تأييد شده دارند بايد مورد مشاوره قرار گرفته و راهنمايى شونبيمارانى كه نتايج مثبت تأييد شده دارند بايد مورد مشاوره قرار گرفته و راهنمايى شون. . شوندشوند

RRNNAA  افراد زير نظر يك متخصص بيماريهاى كبدى از نظرافراد زير نظر يك متخصص بيماريهاى كبدى از نظر ويروس و شدت بيمارى ارزيابى شده و اقدامات درمانى ويروس و شدت بيمارى ارزيابى شده و اقدامات درمانى   
  ::اطالعاتى كه به اين افراد داده مى شود بايد شامل موارد زير باشداطالعاتى كه به اين افراد داده مى شود بايد شامل موارد زير باشد. . ضدويروس براى آنان اعمال شودضدويروس براى آنان اعمال شود

١١))   آگاهى الزم و كافى از نوع بيمارى و علت آنآگاهى الزم و كافى از نوع بيمارى و علت آن  

٢٢))   گاهى در خصوص نياز فرد به آزمايش مجدد و مشاورهگاهى در خصوص نياز فرد به آزمايش مجدد و مشاورهآآ  

٣٣))     دادن اطالعات الزم وكافى بصورت شفاهى يا كتبى جهت تصميم گيرى فرد براى آزمايش و درماندادن اطالعات الزم وكافى بصورت شفاهى يا كتبى جهت تصميم گيرى فرد براى آزمايش و درمان  

٤٤)) مى تواند جهت انجام آزمايش يا مشاوره و درمان به آنجا    گذاشتن فهرست كاملى از مكانهايى كه فرد  مى تواند جهت انجام آزمايش يا مشاوره و درمان به آنجا در اختيار  گذاشتن فهرست كاملى از مكانهايى كه فرد  در اختيار 
  مراجعه كندمراجعه كند

٥٥)) منع مصرف الكل، مصرف داروهاى ضد ويروس، واكسينه منع مصرف الكل، مصرف داروهاى ضد ويروس، واكسينه ((هاى الزم جهت پيشگيرى از آسيب بيشتر كبدهاى الزم جهت پيشگيرى از آسيب بيشتر كبدتوصيه توصيه   
AA  شدن بر عليه هپاتيتشدن بر عليه هپاتيت   پنوموكوك وانفلوانزا وترك مواد مخدرپنوموكوك وانفلوانزا وترك مواد مخدر، ،   BB  وو  

٦٦))   توصيه جهت كاهش خطر انتقالى به ديگرانتوصيه جهت كاهش خطر انتقالى به ديگران  

٧٧))   توصيه هاى الزم در خصوص باردارى و شير دهىتوصيه هاى الزم در خصوص باردارى و شير دهى  

٨٨)) HH  در مورد عدم انتقال و سرايتدر مورد عدم انتقال و سرايتاطمينان دادن به بيمار اطمينان دادن به بيمار    CCVV   از طريق تماسهاى معمول در خانه، اجتماع يا محيط از طريق تماسهاى معمول در خانه، اجتماع يا محيط
..كار وكار و ..  

٩٩))   معرفى بيمارى به گروه هاى حمايت كنندهمعرفى بيمارى به گروه هاى حمايت كننده  

١٠١٠))     هر گونه اطالعات اضافى مورد نيازهر گونه اطالعات اضافى مورد نياز  

  ::  چند توصيه به افراد مبتال به هپاتيت مزمنچند توصيه به افراد مبتال به هپاتيت مزمن

  اجتناب از مصرف الكل و مواد مخدراجتناب از مصرف الكل و مواد مخدر  §§

    مصرف تغذيه صحيحمصرف تغذيه صحيح  §§

    ورزشورزش  §§

  مشورت با دكتر قبل از مصرف هر نوع دارومشورت با دكتر قبل از مصرف هر نوع دارو  §§

  BBوو  AA  تزريق واكسن هپاتيتتزريق واكسن هپاتيت  §§

  توضيح راههاى انتقال بيمارى به ديگرانتوضيح راههاى انتقال بيمارى به ديگران  §§

  ::  و جهت جلوگيرى از انتقال عفونت به ديگرانو جهت جلوگيرى از انتقال عفونت به ديگران

خون، بافت واسپرم  §§ خون، بافت واسپرمتوصيه به عدم اهداى    توصيه به عدم اهداى 

  ……استفاده نكردن از وسايل شخصى مشترك مثل مسواك، تيغ، ريش تراش واستفاده نكردن از وسايل شخصى مشترك مثل مسواك، تيغ، ريش تراش و  §§

  پوشاندن زخم هاى باز پوستى به منظور جلوگيرى از انتقال عفونتپوشاندن زخم هاى باز پوستى به منظور جلوگيرى از انتقال عفونت  §§



 اين کتاب را به کسانی که دوستشان داريد هديه دهيد                                                                             

 

دامه کار ما   بدون حمايت شما ممکن نيستاين کتاب رايگان است اما ا

182 

  استفاده از كاندوم التكس در صورت داشتن شريك جنسى ثابتاستفاده از كاندوم التكس در صورت داشتن شريك جنسى ثابت  §§
    

    CC  انتقال خون و هپاتيتانتقال خون و هپاتيت

HH  انتقال خون كه در طول ده سال گذشته روش قابل توجهى در سرايتانتقال خون كه در طول ده سال گذشته روش قابل توجهى در سرايت CCVV   بوده است، هم اكنون نقش مهمى در بوده است، هم اكنون نقش مهمى در
HH  درت از طريق تزريق خون فردى بهدرت از طريق تزريق خون فردى بهاين امر ندارد و به ناين امر ندارد و به ن CCVV   آلوده مى شود و با به كار بردن روشهاى بسيار دقيق آلوده مى شود و با به كار بردن روشهاى بسيار دقيق

..و حساس شناسايى ويروس، اين خطر تقريباَ به صفر نزديك شده استو حساس شناسايى ويروس، اين خطر تقريباَ به صفر نزديك شده است     

از جمله افراد مبتال به تاالسمى و هموفيلى كه بطور از جمله افراد مبتال به تاالسمى و هموفيلى كه بطور ((به اين ويروس آلوده شده به اين ويروس آلوده شده ‘‘ ‘‘ انتقال خونانتقال خون‘‘ ‘‘ اغلب افرادى كه در اثراغلب افرادى كه در اثر
  ..مربوط به سالهاى قبل از شناسايى اين ويروس مى باشندمربوط به سالهاى قبل از شناسايى اين ويروس مى باشند) ) ر خون يا فاكتورهاى تغليظ شده دريافت مى كنندر خون يا فاكتورهاى تغليظ شده دريافت مى كنندمكرمكر

    
  
  

  BB  هپاتيتهپاتيت

  ويروس شناسىويروس شناسى
 ماه تداوم داشته  ماه تداوم داشته ٦٦هپاتيت مزمن مجموعه اى از بيماريهاى كبدى با علل و شدت مختلف است كه با التهابى كه حداقل هپاتيت مزمن مجموعه اى از بيماريهاى كبدى با علل و شدت مختلف است كه با التهابى كه حداقل 

HH  ازازهپاتيت ناشى هپاتيت ناشى . . باشد، مشخص مى شودباشد، مشخص مى شود BBVV  انسان تنها منبع انسان تنها منبع . . يكى از شايعترين داليل هپاتيت مزمن مى باشديكى از شايعترين داليل هپاتيت مزمن مى باشد
  ..در طبيعت استدر طبيعت است  BB  بيمارى هپاتيتبيمارى هپاتيت

از قبيل مسواك، تيغ، سوزن، از قبيل مسواك، تيغ، سوزن، ((ويروس نسبتاَ مقاومى است وانتظار داريم روى سطوح محيطى ويروس نسبتاَ مقاومى است وانتظار داريم روى سطوح محيطى   BB  ويروس هپاتيتويروس هپاتيت
) ) ون اندوسكوپ و ابزار آزمايشگاهيون اندوسكوپ و ابزار آزمايشگاهيوسايل اسباب بازى، شيشه شير بچه، ظروف غذاخورى، ابزار بيمارستان همچوسايل اسباب بازى، شيشه شير بچه، ظروف غذاخورى، ابزار بيمارستان همچ

  ..پايدار باقى بماند و در صورت تماس با خراش هاى پوستى و غشاء مخاطى باعث انتقال بيمارى شودپايدار باقى بماند و در صورت تماس با خراش هاى پوستى و غشاء مخاطى باعث انتقال بيمارى شود

دقيقه، حرارت خشك ١٠١٠ درجه سانتى گراد به مدت  درجه سانتى گراد به مدت ١٠٠١٠٠در آب جوش در آب جوش   BB  ويروس هپاتيتويروس هپاتيت دقيقه، حرارت خشك    درجه سانتى گراد  درجه سانتى گراد ١٦٠١٦٠ 
استفاده از محلول استفاده از محلول . .  دقيقه غير فعال مى شود دقيقه غير فعال مى شود٢٠٢٠د به مدت د به مدت  درجه سانتى گرا درجه سانتى گرا١٢١١٢١به مدت دو ساعت يا اتوكالو به مدت دو ساعت يا اتوكالو 

  .. دقيقه منجر به تخريب ساختار ژنى ويروس مى گردد دقيقه منجر به تخريب ساختار ژنى ويروس مى گردد٢٠٢٠ درصد به مدت  درصد به مدت ١١ تا  تا ٠٠//٥٥هيپوكلريت سديم هيپوكلريت سديم 
  

  انتشار جغرافيايىانتشار جغرافيايى
HH  شيوعشيوع BBVV  در مناطق جغرافيايى مختلف تحت تأثير عواملى از قبيل عادات اجتماعى، سنت ها، مسائل فرهنگى ودر مناطق جغرافيايى مختلف تحت تأثير عواملى از قبيل عادات اجتماعى، سنت ها، مسائل فرهنگى و……  

جمعيت دنيا ناقل مزمن جمعيت دنيا ناقل مزمن % % ٥٥در كل در كل . . بيشترين مبتاليان در آسياى جنوب شرقى زندگى مى كنندبيشترين مبتاليان در آسياى جنوب شرقى زندگى مى كنند. . اوت مى باشداوت مى باشدمتفمتف
را داشته را داشته   BB   ميليارد نفر شواهد سرولوژيك عفونت هپاتيت ميليارد نفر شواهد سرولوژيك عفونت هپاتيت٢٢تخمين زده مى شود كه در جهان تخمين زده مى شود كه در جهان . . هستندهستند  BB  هپاتيتهپاتيت

 ميليون نفر به علت عوارض  ميليون نفر به علت عوارض ١١--١١//٥٥االنه االنه هستند و سهستند و س  BB   ميليون نفر ناقل مزمن هپاتيت ميليون نفر ناقل مزمن هپاتيت٣٥٠٣٥٠باشند كه از اين تعداد باشند كه از اين تعداد 
  % % ٣٣ متوسط  متوسط    بطور بطور   و و   داشته اند داشته اند   تماس تماس   اين ويروس اين ويروس   با با  مردممردم  % % ٣٥٣٥     ايران ايران   در در  ..  مى ميرندمى ميرند  BB    ناشى از هپاتيتناشى از هپاتيت

شيوع شيوع . . ناقل اين ويروس مى باشد ولى ميزان شيوع در استانهاى مختلف ، متفاوت استناقل اين ويروس مى باشد ولى ميزان شيوع در استانهاى مختلف ، متفاوت است) )  نفر نفر20000002000000قريب قريب ((
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اقتصادى پايين تر است، بيمارى اقتصادى پايين تر است، بيمارى --اندارد زندگى باالست كمتر و هر جا كه استاندارد اجتماعياندارد زندگى باالست كمتر و هر جا كه استاندارد اجتماعيبيمارى در مناطقى كه استبيمارى در مناطقى كه است
  ..بيشتر گزارش شده استبيشتر گزارش شده است

  

    BB  راههاى انتقال ويروس هپاتيتراههاى انتقال ويروس هپاتيت
BB  ((HHBBSS  AA  آنتى ژن سطحى هپاتيتآنتى ژن سطحى هپاتيت   gg  ))  در مدفوع، در مدفوع، . . تقريباَ در تمام مايعات بدن افراد آلوده مشاهده شده استتقريباَ در تمام مايعات بدن افراد آلوده مشاهده شده است

 بويژه پس از تغليظ مى توان اين آنتى  بويژه پس از تغليظ مى توان اين آنتى ……، اشك، بزاق، شير، ترشحات دستگاه تناسلى و ، اشك، بزاق، شير، ترشحات دستگاه تناسلى و ادرار، ترشحات صفرا، عرقادرار، ترشحات صفرا، عرق
ا . . ژن را شناسايى نمودژن را شناسايى نمود ا بنابر اين اگر بعضى از اين مايعات بويژه ترشحات دستگاه تناسلى و يا بزاق از طريق پوستى ي بنابر اين اگر بعضى از اين مايعات بويژه ترشحات دستگاه تناسلى و يا بزاق از طريق پوستى ي

يى اين موارد بسيار كمتر از سرم يى اين موارد بسيار كمتر از سرم البته عفونت زاالبته عفونت زا. . غير پوستى وارد بدن شوند، مى توانند باعث بروز عفونت شوندغير پوستى وارد بدن شوند، مى توانند باعث بروز عفونت شوند
..افراد مبتال مى باشدافراد مبتال مى باشد     

  ..يكى از مهمترين راههاى انتقال ويروس تماس غشاهاى مخاطى يا زيرجلدى با خون و سرم افراد مبتال مى باشديكى از مهمترين راههاى انتقال ويروس تماس غشاهاى مخاطى يا زيرجلدى با خون و سرم افراد مبتال مى باشد

  جودجودوو. . مى باشدمى باشد) ) بويژه در سه ماهه سوم باردارى، موقع وضع حمل و دوماه اول تولدبويژه در سه ماهه سوم باردارى، موقع وضع حمل و دوماه اول تولد((راه ديگر انتقال از مادر به نوزاد راه ديگر انتقال از مادر به نوزاد 

HH BBSS  AA gg  جويدن غذا توسط مادر قبل از تغذيه به جويدن غذا توسط مادر قبل از تغذيه به . . در شير مادر امكان انتقال بوسيله شير مادر را مطرح مى كنددر شير مادر امكان انتقال بوسيله شير مادر را مطرح مى كند
انواع ديگر انواع ديگر . . نوزاد ممكن است در انتقال آلودگى به نوزادان مهم باشد گرچه بطور مستقيم نشان داده نشده استنوزاد ممكن است در انتقال آلودگى به نوزادان مهم باشد گرچه بطور مستقيم نشان داده نشده است

  ..مى شودمى شودتماس نزديك بين مادر و كودك نيز مؤثر درانتقال دانسته تماس نزديك بين مادر و كودك نيز مؤثر درانتقال دانسته 

. . در تماس داخل خانواده، انتقال از طريق تماس جنسى بيشتر از بقيه تماسهاى خانگى باعث انتقال بيمارى مى شوددر تماس داخل خانواده، انتقال از طريق تماس جنسى بيشتر از بقيه تماسهاى خانگى باعث انتقال بيمارى مى شود
ويروس را به اعضاى ديگر خانواده از طريق تماس با بزاق اننقال دهد وجود ويروس را به اعضاى ديگر خانواده از طريق تماس با بزاق اننقال دهد وجود   BB  امكان اينكه يك فرد ناقل هپاتيتامكان اينكه يك فرد ناقل هپاتيت

  ..دارددارد

گوارش وجود ندارد و غذا وآب تقريباَ هيچوقت مخزن محيطى مهمى اه گوارش وجود ندارد و غذا وآب تقريباَ هيچوقت مخزن محيطى مهمى مدركى دال بر انتقال از طريق دهان و دستگمدركى دال بر انتقال از طريق دهان و دستگ اه 
AA))  برخالف هپاتيتبرخالف هپاتيت((محسوب نمى شوند محسوب نمى شوند   BB  براى هپاتيتبراى هپاتيت الَ    گيرد احتما انجام  الَ اگر انتقال ويروس از طريق دهانى  گيرد احتما انجام  اگر انتقال ويروس از طريق دهانى 

دهان ويا در شرايط وجود خونريزى در دستگاه گوارش  دهان ويا در شرايط وجود خونريزى در دستگاه گوارش بدليل وجود خراش در مخاط  نه نه است و است و ) ) مثالَ از زخم معدهمثالَ از زخم معده((بدليل وجود خراش در مخاط 
  ..جذب از طريق مجراى روده اىجذب از طريق مجراى روده اى

HH  بار مسرى تراز ايدز است و به عكسبار مسرى تراز ايدز است و به عكس  ١٠٠١٠٠،،  BB  هپاتيتهپاتيت IIVV   از طريق تماس نزديك بين اعضاى فاميل هم منتقل از طريق تماس نزديك بين اعضاى فاميل هم منتقل
 سى سى از پالسماى آلوده  سى سى از پالسماى آلوده ١١//١٠٠٠٠١٠٠٠٠بيشتر است بطورى كه بيشتر است بطورى كه   BBوو  CCوو  EE  عفونت زايى آن نسبت به هپاتيتعفونت زايى آن نسبت به هپاتيت. . ميشودميشود

  ..قادر به انتقال عفونت مى باشدقادر به انتقال عفونت مى باشد
  

  پس از ورود به بدن سبب ايجاد بيمارى مى شود؟پس از ورود به بدن سبب ايجاد بيمارى مى شود؟  BB  يروس هپاتيتيروس هپاتيتچگونه وچگونه و
HH  مكانيسم هاى مختلفى بعد از عفونتمكانيسم هاى مختلفى بعد از عفونت BBVV   مى تواند باعث آسيب سلولهاى كبدى شود كه تنها محدود به ويروس مى تواند باعث آسيب سلولهاى كبدى شود كه تنها محدود به ويروس

  سن بيمار در زمان آلودهسن بيمار در زمان آلوده. . نمى باشد بلكه در ارتباط با زمينه ژنتيكى فرد وميزان پاسخ ايمنى ميزبان نيز مى باشدنمى باشد بلكه در ارتباط با زمينه ژنتيكى فرد وميزان پاسخ ايمنى ميزبان نيز مى باشد
. . شدن با ويروس و وضعيت پاسخ ايمنى ميزبان عليه ويروس، عامل اصلى آسيب رساندن به سلولهاى كبدى مى باشدشدن با ويروس و وضعيت پاسخ ايمنى ميزبان عليه ويروس، عامل اصلى آسيب رساندن به سلولهاى كبدى مى باشد

دارد؛ در اين افراد عدم وجود پاسخ  رند تمايل به مزمن شدن  دارد؛ در اين افراد عدم وجود پاسخ بيمارى در بچه ها و افرادى كه ضعف سيستم ايمنى دا بيمارى در بچه ها و افرادى كه ضعف سيستم ايمنى دارند تمايل به مزمن شدن 
  ..ماندن در بدن و تداوم آسيب كبدى مى شودماندن در بدن و تداوم آسيب كبدى مى شودايمنى مناسب و كارآمد براى پاك سازى كامل ويروس سبب باقى ايمنى مناسب و كارآمد براى پاك سازى كامل ويروس سبب باقى 
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  ::بعضى گروههايى كه بيشتر در معرض خطر قرار دارند عبارتند ازبعضى گروههايى كه بيشتر در معرض خطر قرار دارند عبارتند از

  معتادان تزريقىمعتادان تزريقى

پزشكان، دندانپزشكان و پزشكان، دندانپزشكان و ) ) افرادى كه شركاء جنسى متعدد دارند وهموسكچوال هاافرادى كه شركاء جنسى متعدد دارند وهموسكچوال ها((افراد بى قيدوبند در روابط جنسى افراد بى قيدوبند در روابط جنسى 
  گاههاگاههادرمانى و آزمايشدرمانى و آزمايش--ساير كاركنان مراكز بهداشتيساير كاركنان مراكز بهداشتي

  دريافت كنندگان خون وفرآورده هاى خونى آلودهدريافت كنندگان خون وفرآورده هاى خونى آلوده

  بيمارانى كه همودياليز مى شوند و افراد با نقص سيستم ايمنىبيمارانى كه همودياليز مى شوند و افراد با نقص سيستم ايمنى

بويژه همسر آنان در صورت عدم انجام واكسيناسيون و عدم رعايت بويژه همسر آنان در صورت عدم انجام واكسيناسيون و عدم رعايت ((افراد خانواده مبتاليان به عفونت حاد و مزمن افراد خانواده مبتاليان به عفونت حاد و مزمن 
  ))مسائل بهداشتيمسائل بهداشتي

  ……دارى از عقب ماندگان ذهنى كار مى كنند ودارى از عقب ماندگان ذهنى كار مى كنند وزندانيان و افرادى كه در مراكز نگهزندانيان و افرادى كه در مراكز نگه

  

  عالئم بالينىعالئم بالينى
 ماه طول مى  ماه طول مى ٣٣ تا  تا ١١پس از تماس با ويروس دوران بدون نشانه ونسبتاَ طوالنى كمون فرا مى رسد كه بطور متوسط پس از تماس با ويروس دوران بدون نشانه ونسبتاَ طوالنى كمون فرا مى رسد كه بطور متوسط 

درمراحل اوليه شروع درمراحل اوليه شروع . . كشد و بدنبال آن بيمارى حاد پديد مى آيد كه عالئم آن چند هفته تا چند ماه طول مى كشدكشد و بدنبال آن بيمارى حاد پديد مى آيد كه عالئم آن چند هفته تا چند ماه طول مى كشد
ايجاد مى ايجاد مى  )  ) ……از قبيل تب، ضعف، احساس خستگى، سردرد، درد مفاصل و ماهيچه ها واز قبيل تب، ضعف، احساس خستگى، سردرد، درد مفاصل و ماهيچه ها و((  بيمارى عالئمى مثل انفلوانزا بيمارى عالئمى مثل انفلوانزا 
  ..و زردى ايجاد مى شودو زردى ايجاد مى شود) ) كاهش اشتها، تهوع، استفراق، درد شكميكاهش اشتها، تهوع، استفراق، درد شكمي((  شود و سپس عالئم گوارشيشود و سپس عالئم گوارشي

ز شروع زردى بر طرف مى شود و در ز شروع زردى بر طرف مى شود و در  ماه ا ماه ا٤٤ تا تا٣٣در سه چهارم موارد، عالئم بالينى در هپاتيت بدون عارضه بعد از در سه چهارم موارد، عالئم بالينى در هپاتيت بدون عارضه بعد از 
گيرد موارد بهبود با تأخير صورت مى  گيردبقيه  موارد بهبود با تأخير صورت مى  حاد شديداَ عالمت . . بقيه  مواردى كه شروع هپاتيت به صورت بيمارى  حاد شديداَ عالمت در اكثر  مواردى كه شروع هپاتيت به صورت بيمارى  در اكثر 

دار است معموالَ بهبودى كامل رخ مى دهد زيرا با فعال شدن سيستم دفاعى بدن، ويروس بطور كامل از بدن پاك دار است معموالَ بهبودى كامل رخ مى دهد زيرا با فعال شدن سيستم دفاعى بدن، ويروس بطور كامل از بدن پاك 
ه سيستم ايمنى بدن عليه ويروس خوب پاسخ ندهد امكان طوالنى شدن بيمارى و حتى ه سيستم ايمنى بدن عليه ويروس خوب پاسخ ندهد امكان طوالنى شدن بيمارى و حتى در مواردى كدر مواردى ك. . سازى مى شودسازى مى شود

هپاتيت حاد به مزمن وجود دارد هپاتيت حاد به مزمن وجود داردتبديل  مزمن مى تواند از يك عفونت بى عالمت تا يك مزمن مى تواند از يك عفونت بى عالمت تا يك   BB  تظاهرات بالينى هپاتيتتظاهرات بالينى هپاتيت. . تبديل 
  ..بيمارى ناتوان كننده وحتى مرگ در مراحل انتهايى نارسايى كبدى متغير باشدبيمارى ناتوان كننده وحتى مرگ در مراحل انتهايى نارسايى كبدى متغير باشد

  

  مزمنمزمن  BB  يتيتانواع هپاتانواع هپات
مزمن از لحاظ عالئم بالينى و تغييراتى كه در كبد آنها ايجاد مى شود به انواع زير تقسيم مى مزمن از لحاظ عالئم بالينى و تغييراتى كه در كبد آنها ايجاد مى شود به انواع زير تقسيم مى   BB  بيماران با هپاتيتبيماران با هپاتيت

  ::شوندشوند

١١)) ز : : ناقلين سالمناقلين سالم   خون ا هيچ عالمتى ندارند و بصورت اتفاقى و پس از اهداى  افراد معموالَ از نظر بالينى  ز دراين  خون ا هيچ عالمتى ندارند و بصورت اتفاقى و پس از اهداى  افراد معموالَ از نظر بالينى  دراين 
داين افراددر در . . بيمارى خود مطلع مى گردندبيمارى خود مطلع مى گردند HH  اين افرا BBSS  AAgg  مثبت وآزمايشات كبدى معموالَ طبيعى استمثبت وآزمايشات كبدى معموالَ طبيعى است..  

٢٢)) اغلب اين بيماران نيز عالمتى ندارند ولى در صورت عالمت دار شدن شايعترين شكايات اغلب اين بيماران نيز عالمتى ندارند ولى در صورت عالمت دار شدن شايعترين شكايات : : مزمن پايدارمزمن پايدار  BB  هپاتيتهپاتيت  
مى باشد مى باشدآنها شامل خستگى، بى حالى واحساس ناخوشى  ى ى از ساير عالئم مى توان به كاهش وزن، خارش، بى اشتهاياز ساير عالئم مى توان به كاهش وزن، خارش، بى اشتهاي. . آنها شامل خستگى، بى حالى واحساس ناخوشى 
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..و زردى اشاره نمودو زردى اشاره نمود   HH BBSS  AA gg   مى تواند مكرراَ افزايش نشان افزايش نشان در سرم اين افراد مثبت مى باشد وآنزيم هاى كبدى  مى تواند مكرراَ  در سرم اين افراد مثبت مى باشد وآنزيم هاى كبدى 
..دهددهد     

٣٣)) اين اين . . در اين بيمارى حمالتى از زردى بصورت متناوب و افزايش آنزيم هاى كبدى وجود دارددر اين بيمارى حمالتى از زردى بصورت متناوب و افزايش آنزيم هاى كبدى وجود دارد: : هپاتيت مزمن فعالهپاتيت مزمن فعال  
  .. ترى مثل نارسايى كبد، سيروز وحتى سرطان كبد پيش برود ترى مثل نارسايى كبد، سيروز وحتى سرطان كبد پيش برودفرم از بيمارى مى تواند به طرف ايجاد عوارض وخيمفرم از بيمارى مى تواند به طرف ايجاد عوارض وخيم

  

  پيشگيرىپيشگيرى
حاد، مزمن، سيروز و يا سرطان كبد، قبل از يافتن راه  هپاتيت  قوه اين ويروس جهت ايجاد  حاد، مزمن، سيروز و يا سرطان كبد، قبل از يافتن راه با توجه به قابليت بال هپاتيت  قوه اين ويروس جهت ايجاد  با توجه به قابليت بال

 خطر و  خطر و درمان مهمترين اقدام، پيشگيرى از انتقال اين بيمارى است كه اين امر تنها با شناخت افراد در معرضدرمان مهمترين اقدام، پيشگيرى از انتقال اين بيمارى است كه اين امر تنها با شناخت افراد در معرض
  ..ايمونوپروفيالكسى آنها با واكسن و ايمنوگلوبولين ممكن استايمونوپروفيالكسى آنها با واكسن و ايمنوگلوبولين ممكن است

HH  تمامى زنان حامله بايستى در ماههاى اوليه حاملگى از لحاظتمامى زنان حامله بايستى در ماههاى اوليه حاملگى از لحاظ  §§ BBVV  بررسى شوند ودر صورت مثبت بودنبررسى شوند ودر صورت مثبت بودن  HH BBSS  

AA gg   ، ، قرار قرار  ساعت پس از تولد مد نظر  ساعت پس از تولد مد نظر ١٢١٢جهت جلوگيرى از ابتالى نوزاد، بايد تزريق واكسن و ايمونوگلوبولين تا جهت جلوگيرى از ابتالى نوزاد، بايد تزريق واكسن و ايمونوگلوبولين تا
  ..گيردگيرد

ز  §§ زدر صورتى كه با فرد مبتال يا مشكوك به هپاتيت تماس جنسى برقرار شود، بايد همواره ا   LLaatteexx  ccoonnddoomm  در صورتى كه با فرد مبتال يا مشكوك به هپاتيت تماس جنسى برقرار شود، بايد همواره ا

  ..واكسينه شوندواكسينه شوند  BB  استفاده شود؛ شريك جنسى نيز بايستى عليه هپاتيتاستفاده شود؛ شريك جنسى نيز بايستى عليه هپاتيت

AA  مردانى كه ارتباط جنسى با هم جنس خود برقرار مى كنند بايستى بر عليه هپاتيتمردانى كه ارتباط جنسى با هم جنس خود برقرار مى كنند بايستى بر عليه هپاتيت  §§   .. شوند شوندواكسينهواكسينه  BBوو  

درصورتى كه از داروهاى تزريقى استفاده مى شود، از سرنگ هاى مشترك استفاده نشود و در اولين فرصت براى درصورتى كه از داروهاى تزريقى استفاده مى شود، از سرنگ هاى مشترك استفاده نشود و در اولين فرصت براى   §§
  ..درمان اعتياد اقدام شوددرمان اعتياد اقدام شود

  ..از خالكوبى و سوراخ كردن بدن به هر عنوان توسط سوزن جلوگيرى شوداز خالكوبى و سوراخ كردن بدن به هر عنوان توسط سوزن جلوگيرى شود  §§

 مثل تيغ و يا مسواك به صورت مشترك  مثل تيغ و يا مسواك به صورت مشترك از هر وسيله اى كه ممكن است خون يك فرد با آن تماس داشته باشداز هر وسيله اى كه ممكن است خون يك فرد با آن تماس داشته باشد  §§
گيرند. . استفاده نشوداستفاده نشود گيرندموادى كه با خون شخص ناقل آغشته مى شوند نبايد در دسترس ديگران قرار  براى مثال اگر براى مثال اگر . . موادى كه با خون شخص ناقل آغشته مى شوند نبايد در دسترس ديگران قرار 

شخص مبتال دچار خونريزى از بينى و يا در موقع اصالح دچار بريدگى شد بايد وسيله اى كه براى بند آوردن خون شخص مبتال دچار خونريزى از بينى و يا در موقع اصالح دچار بريدگى شد بايد وسيله اى كه براى بند آوردن خون 
  ..خودش معدوم گرددخودش معدوم گردداستفاده مى شود توسط استفاده مى شود توسط 

هاى مربوط به ايمنى كار   §§ هاى مربوط به ايمنى كار در كاركنان آزمايشگاه وشبكه بهداشت و درمان، رعايت توصيه  از قبيل قرار ندادن از قبيل قرار ندادن ((در كاركنان آزمايشگاه وشبكه بهداشت و درمان، رعايت توصيه 
درپوش سوزن، استفاده از دستكش و روپوش و در صورت لزوم استفاده ازگان وعينك و شستشوى فورى دستها به درپوش سوزن، استفاده از دستكش و روپوش و در صورت لزوم استفاده ازگان وعينك و شستشوى فورى دستها به 

  ..الزامى استالزامى است) ) ……ات آلوده وات آلوده و دقيقه در صورت آلودگى با خون وترشح دقيقه در صورت آلودگى با خون وترشح٥٥ تا  تا ٣٣مدت مدت 

HH  نيازى به ايزوله كردن و محدود كردن بيماراننيازى به ايزوله كردن و محدود كردن بيماران  §§ BBSS  AAgg   مثبت كه عفونت حاد يا مزمن دارند در اتاقهاى مثبت كه عفونت حاد يا مزمن دارند در اتاقهاى
ايد پوشانده شوند و ابزار و لباس هايى كه به خون و ترشحات بدن  ايد پوشانده شوند و ابزار و لباس هايى كه به خون و ترشحات بدن خصوصى در بيمارستان نيست ولى زخم هاى باز ب خصوصى در بيمارستان نيست ولى زخم هاى باز ب

تمامى البسه نخى و پوشاك پشمى و وسايل ديگرى كه ممكن است با تمامى البسه نخى و پوشاك پشمى و وسايل ديگرى كه ممكن است با . . شوندشوندآلوده شده اند، بايد به روش خاصى حمل آلوده شده اند، بايد به روش خاصى حمل 
و  كه خون مشاهده گردد، با محلول سفيد كننده  و قطرات خون آلوده شده باشند، بايد بخوبى تميز شوند ودر صورتى  كه خون مشاهده گردد، با محلول سفيد كننده  قطرات خون آلوده شده باشند، بايد بخوبى تميز شوند ودر صورتى 

  .. از بين برده شود از بين برده شود١١ به  به ٩٩ضدعفونى كننده با غلظت ضدعفونى كننده با غلظت 
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  واكسن وجود دارد؟واكسن وجود دارد؟  BB  آيا براى هپاتيتآيا براى هپاتيت
را دريافت مى كنند بنابر اين نيازى را دريافت مى كنند بنابر اين نيازى   BB  ق دستورالعمل كشورى كليه نوزادان به دنيا آمده واكسن هپاتيتق دستورالعمل كشورى كليه نوزادان به دنيا آمده واكسن هپاتيت طب طب١٣٧٢١٣٧٢از از 

درمورد افراد ديگرى كه واكسيناسيون هپاتيت دريافت نكرده اند، توصيه درمورد افراد ديگرى كه واكسيناسيون هپاتيت دريافت نكرده اند، توصيه ..به واكسيناسيون مجدد اين كودكان نيستبه واكسيناسيون مجدد اين كودكان نيست
پرخطر پرخطربه انجام واكسيناسيون در گروههاى  -- ساز دارند، كاركنان مراكز بهداشتي ساز دارند، كاركنان مراكز بهداشتيافرادى كه تماس جنسى خطرافرادى كه تماس جنسى خطر((به انجام واكسيناسيون در گروههاى 

درمانى، دريافت كنندگان خون وفرآورده هاى آن، همودياليزى ها، فرزندان بدنيا آمده از مادران مبتال، خانواده فرد درمانى، دريافت كنندگان خون وفرآورده هاى آن، همودياليزى ها، فرزندان بدنيا آمده از مادران مبتال، خانواده فرد 
  ..مى شودمى شود  BB  مبتال به هپاتيت مزمنمبتال به هپاتيت مزمن

ت واكسن پاسخ ت واكسن پاسخ در اكثريت افراد پس از دريافدر اكثريت افراد پس از درياف. .  ماه انجام مى شود ماه انجام مى شود٠،١،٦٠،١،٦واكسن هپاتيت در سه نوبت به فواصل واكسن هپاتيت در سه نوبت به فواصل 
درگروههاى پرخطر توصيه به سنجش تيتر آنتى بادى يك تا دو ماه پس از آخرين درگروههاى پرخطر توصيه به سنجش تيتر آنتى بادى يك تا دو ماه پس از آخرين . . ايمنى مناسب ايجاد مى شودايمنى مناسب ايجاد مى شود

گيرد گيردنوبت واكسن مى شود تا وضعيت ايمنى فرد مورد سنجش قرار  HH  در صورتى كه تيتردر صورتى كه تيتر. . نوبت واكسن مى شود تا وضعيت ايمنى فرد مورد سنجش قرار  BBSS  AA gg   بدنبال بدنبال
  واكسن هپاتيتواكسن هپاتيت. .  واكسيناسيون بايد مشورت شود واكسيناسيون بايد مشورت شودواكسيناسيون افزايش نيافته باشد حتماَ با پزشك در خصوص تكرارواكسيناسيون افزايش نيافته باشد حتماَ با پزشك در خصوص تكرار

BB   افرادى كه در معرض خطر ابتال به انجام آن به كليه  افرادى كه در معرض خطر ابتال به يكى از مؤثرترين و ايمن ترين واكسن ها مى باشد بنابر اين  يكى از مؤثرترين و ايمن ترين واكسن ها مى باشد بنابر اين انجام آن به كليه 
از قبيل از قبيل ((نيز وجود دارد كه در موارد خاصى نيز وجود دارد كه در موارد خاصى   BB  عالوه برآن، ايمونوگلوبولين هپاتيتعالوه برآن، ايمونوگلوبولين هپاتيت. . قرار دارند مى شودقرار دارند مى شود  BB  هپاتيتهپاتيت
  ..كاربرد داردكاربرد دارد  BB  فتن سوزن آلوده به بدن و فرزندان متولد شده از مادران مبتال به هپاتيتفتن سوزن آلوده به بدن و فرزندان متولد شده از مادران مبتال به هپاتيتفرو رفرو ر

  
  

  درماندرمان
هيچگونه درمان شناخته شده اى براى هپاتيت در مرحله حاد آن وجود ندارد و تنها محدوديت نسبى فعالبت بدنى، هيچگونه درمان شناخته شده اى براى هپاتيت در مرحله حاد آن وجود ندارد و تنها محدوديت نسبى فعالبت بدنى، 

پزشك معالج ممكن است درموارد مزمدرموارد مزم. . رژيم غذايى منتاسب با ذائقه و تحمل بيمار توصيه مى شودرژيم غذايى منتاسب با ذائقه و تحمل بيمار توصيه مى شود پزشك معالج ممكن است ن بيمارى با نظر  ن بيمارى با نظر 
بايد توجه داشت كه همه انواع هپاتيت نياز به درمان ندارد و بايد توجه داشت كه همه انواع هپاتيت نياز به درمان ندارد و ..از داروهاى متعددى از جمله اينترفرون استفاده شوداز داروهاى متعددى از جمله اينترفرون استفاده شود

  ..موارد كانديد دريافت درمان با نظر پزشك متخصص تعيين مى شوندموارد كانديد دريافت درمان با نظر پزشك متخصص تعيين مى شوند
  

  ر گيرند؟ر گيرند؟چگونه بايد مورد پيگيرى قراچگونه بايد مورد پيگيرى قرا  BB  افراد مبتال به هپاتيت مزمنافراد مبتال به هپاتيت مزمن
HH     آزمايش آزمايش   انجام انجام  ،،   مزمن مزمن   هپاتيت هپاتيت   به به   مبتال مبتال   افراد افراد  در پيگيرىدر پيگيرى BBSS  AA gg  كبدى كبدى   هاى هاى   تست تست   و و  بطور ساليانهبطور ساليانه   

((SSGG OO TT   ,,   SSGG PPTT HH  ممكن آست تست هاى بيشترى از قبيلممكن آست تست هاى بيشترى از قبيل. .  ماه يك بار توصيه مى شود ماه يك بار توصيه مى شود٦٦هر هر   ((   bbeeAA bb  ,,   HHbbeeAA gg  

  ..ست شودست شودسونوگرافى كبد و يا حتى بيوپسى كبد با نظر پزشك متخصص درخواسونوگرافى كبد و يا حتى بيوپسى كبد با نظر پزشك متخصص درخوا

  

  مزمنمزمن  BB  چند توصيه به افراد مبتال به هپاتيتچند توصيه به افراد مبتال به هپاتيت
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نه استراحت نه استراحت . . نقصى در روش زندگى يا شغل فرد مبتال ايجاد نمى كندنقصى در روش زندگى يا شغل فرد مبتال ايجاد نمى كند  BB  بيمارى مزمن كبدى ناشى از هپاتيتبيمارى مزمن كبدى ناشى از هپاتيت  ××
هيچكدام تأثيرى در سير طبيعى اين بيمارى نخواهند داشت مطلق در بستر و نه ورزشهاى شديد توصيه نمى شود و هيچكدام تأثيرى در سير طبيعى اين بيمارى نخواهند داشت  مطلق در بستر و نه ورزشهاى شديد توصيه نمى شود و 

  ..، اين بيماران مى توانند فعاليت هاى روزانه خود را بطور معمول انجام دهند، اين بيماران مى توانند فعاليت هاى روزانه خود را بطور معمول انجام دهندبنابر اينبنابر اين

×× در مورد رژيم غذايى بيماران بايد توجه داشت كه نوع تغذيه هيچگونه تأثيرى در بدتر يا بهتر كردن سير بيمارى در مورد رژيم غذايى بيماران بايد توجه داشت كه نوع تغذيه هيچگونه تأثيرى در بدتر يا بهتر كردن سير بيمارى   
مى شود تنها تغييرى كه الزم است در رژيم غذايى دا مى شود تنها تغييرى كه الزم است در رژيم غذايى داندارد بنابر اين رژيم معمول توصيه  ده شود در رابطه قطع ده شود در رابطه قطع ندارد بنابر اين رژيم معمول توصيه 

  ..مصرف الكل استمصرف الكل است

×× منتقل شود، كليه منتقل شود، كليه ) ) مثل اعضاى يك خانوادهمثل اعضاى يك خانواده((ممكن است در تماسهاى نزديك و طوالنى مدت ممكن است در تماسهاى نزديك و طوالنى مدت   BB  از آنجا كه هپاتيتاز آنجا كه هپاتيت  
به بيماران به بيماران . . افراد در تماس نزديك با فرد مبتال بايد واكسينه شوند بويژه واكسيناسيون همسر فرد مبتال الزم استافراد در تماس نزديك با فرد مبتال بايد واكسينه شوند بويژه واكسيناسيون همسر فرد مبتال الزم است

واطمينان از ايجاد ايمنى در واطمينان از ايجاد ايمنى در ((مزمن مى توان اين اطمينان را داد كه پس از واكسيناسيون همسرشان مزمن مى توان اين اطمينان را داد كه پس از واكسيناسيون همسرشان مبتال به هپاتيت مبتال به هپاتيت 
مثل مثل ((مى توانند بدون هرگونه خطرى فعاليت هاى معمول جنسى داشته باشند ولى از تماس جنسى غير معمول مى توانند بدون هرگونه خطرى فعاليت هاى معمول جنسى داشته باشند ولى از تماس جنسى غير معمول ) ) ويوي

..ايد از كاندوم استفاده نمايندايد از كاندوم استفاده نمايندافرادى كه شركاى جنسى متعدد دارند بافرادى كه شركاى جنسى متعدد دارند ب. . بايد پرهيز نمودبايد پرهيز نمود) ) تماس در طى قاعدگيتماس در طى قاعدگي     

×× هستند در زمينه بچه دار شدن و شير دهى مشكلى ندارند زيرا احتمال انتقال بيمارى هستند در زمينه بچه دار شدن و شير دهى مشكلى ندارند زيرا احتمال انتقال بيمارى   BB  خانم هايى كه ناقل هپاتيتخانم هايى كه ناقل هپاتيت  
در طى حاملگى كم بوده و پس از تولد فرزند مى توان با تجويز به موقع واكسن و ايمونوگلبولين مانع ابتالى نوزاد در طى حاملگى كم بوده و پس از تولد فرزند مى توان با تجويز به موقع واكسن و ايمونوگلبولين مانع ابتالى نوزاد 

  ..ن از شير دادن به فرزند خود منع شوندن از شير دادن به فرزند خود منع شوندشد، نبايد مادراشد، نبايد مادرا

×× انتقال شناخته شده هپاتيت تقريباَ نيمى از طرق انتقال آن مى باشد لذا با مجبور كردن    انتقال شناخته شده هپاتيت تقريباَ نيمى از طرق انتقال آن مى باشد لذا با مجبور كردن در آخر اينكه راههاى  در آخر اينكه راههاى 
تنها بر  تنها بر دوستان و آشنايان خود به انجام آزمايش نبايد سعى در پيدا كردن منبع بيمارى خود داشته باشند اين امر نه  دوستان و آشنايان خود به انجام آزمايش نبايد سعى در پيدا كردن منبع بيمارى خود داشته باشند اين امر نه 

داشت، مى تواند با صلب اطمينان از آنان باعث به هم زدن كانون خانوادگيشان نيز سير بيمارسير بيمار داشت، مى تواند با صلب اطمينان از آنان باعث به هم زدن كانون خانوادگيشان نيز ى آنان تأثيرى نخواهد  ى آنان تأثيرى نخواهد 
..بشودبشود     

  

  و انتقال خونو انتقال خون  BB  هپاتيتهپاتيت
قبل از غربالگرى قبل از غربالگرى . .  آغاز شده است آغاز شده است١٩٧٠١٩٧٠در اوايل دهة در اوايل دهة   BB  آزمايش اهداكنندگان خون از نظر ويروس هپاتيتآزمايش اهداكنندگان خون از نظر ويروس هپاتيت

HH  خونهاى اهدايى براىخونهاى اهدايى براى BBSS  AA gg   ، ،تيتتيتعفونت هپاعفونت هپا  BB  انتقال خون بود انتقال خون بوديكى از عوارض شايع  با گذشت زمان آزمايش با گذشت زمان آزمايش . . يكى از عوارض شايع 
ز   HHBBSS  AAgg  غربالگرى تجارى قابل دسترس به شكلى تغيير يافته تا حساسيت شناسايىغربالگرى تجارى قابل دسترس به شكلى تغيير يافته تا حساسيت شناسايى ده بار بيش ا ز مثبت  مثبت ده بار بيش ا

كنندگان حرفه اى به اضافه  كنندگان حرفه اى به اضافه اهداكنندگان داوطلب است لذا امروزه با به كار گيرى اهداكنندگان داوطلب بجاى اهدا اهداكنندگان داوطلب است لذا امروزه با به كار گيرى اهداكنندگان داوطلب بجاى اهدا
HH  ممانجاانجا BBSS  AAgg   ٨٠٨٠روى تمام نمونه خونهاى اهدايى، عفونت با اين ويروس نسبت به چند سال قبل تا بيش از روى تمام نمونه خونهاى اهدايى، عفونت با اين ويروس نسبت به چند سال قبل تا بيش از % %

    ..مى شودمى شود  BB  كاهش يافته است و امروزه كمتر كسى بدليل انتقال خون دچار هپاتيتكاهش يافته است و امروزه كمتر كسى بدليل انتقال خون دچار هپاتيت
    

  تاالسمىتاالسمى
و برداشت دى و برداشت دى همانطور كه مى دانيد يكى از وظايف گلبولهاى قرمز حمل اكسيژن و رساندن آن به بافت ها همانطور كه مى دانيد يكى از وظايف گلبولهاى قرمز حمل اكسيژن و رساندن آن به بافت ها 

بدين ترتيب اين گلبولها در سوخت و ساز سلولها بدين ترتيب اين گلبولها در سوخت و ساز سلولها . . اكسيدكربن از مجاورت بافت و رساندن آن به ريه ها مى باشداكسيدكربن از مجاورت بافت و رساندن آن به ريه ها مى باشد
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هموگلوبين از دو هموگلوبين از دو . . براى انجام اين كار گلبولهاى قرمز نياز به مولكولى موسوم به هموگلوبين دارندبراى انجام اين كار گلبولهاى قرمز نياز به مولكولى موسوم به هموگلوبين دارند. . نقش حياتى دارندنقش حياتى دارند
 مولكول  مولكول ٤٤هر مولكول هم قادر به حمل هر مولكول هم قادر به حمل . . تشكيل شده استتشكيل شده است) ) پروتئينپروتئيننوعى نوعى ((و گلوبين و گلوبين ) ) به معنى آهنبه معنى آهن((بخش هم بخش هم 

..بخش پروتئينى در افراد بالغ از دو زنجيرة آلفا و دو زنجيرة بتا تشكيل شده استبخش پروتئينى در افراد بالغ از دو زنجيرة آلفا و دو زنجيرة بتا تشكيل شده است. . اكسيژن مى باشداكسيژن مى باشد     

  هموگلوبينهموگلوبين= = يك مولكول هميك مولكول هم+ + دو زنجيره آلفا گلوبين دو زنجيره آلفا گلوبين + + زنجيره بتازنجيره بتا  ٢٢

هرگاه اين نقص هرگاه اين نقص . .  پروتئينى مولكول هموگلوبين بوجود مى آيد پروتئينى مولكول هموگلوبين بوجود مى آيدتاالسمى نوعى بيمارى است كه بدليل نقص در بخشتاالسمى نوعى بيمارى است كه بدليل نقص در بخش
  ..در ژن سازنده زنجيره آلفا باشد تاالسمى آلفا و هرگاه در ژن سازندة زنجيره بتا باشد تاالسمى بتا ايجاد مى شوددر ژن سازنده زنجيره آلفا باشد تاالسمى آلفا و هرگاه در ژن سازندة زنجيره بتا باشد تاالسمى بتا ايجاد مى شود

 با اختالل در  با اختالل در بنابراين تاالسمى را به دو گروه آلفا تاالسمى كه در آنها توليد زنجيره آلفا مختل است و بتا تاالسمىبنابراين تاالسمى را به دو گروه آلفا تاالسمى كه در آنها توليد زنجيره آلفا مختل است و بتا تاالسمى
  ..سنتز زنجيره بتا تقسيم مى كنندسنتز زنجيره بتا تقسيم مى كنند

    

    آلفا تاالسمىآلفا تاالسمى
جبرانى زنجيره بتا در بالغين  جبرانى زنجيره بتا در بالغين در اين بيمارى بدليل نقص در توليد در زنجيره آلفا، بطور  ، ، ))و زنجيره گاما در نوزادانو زنجيره گاما در نوزادان((در اين بيمارى بدليل نقص در توليد در زنجيره آلفا، بطور 

 آلفا وجود داشته  آلفا وجود داشته اين بيمارى برحسب اينكه چه ميزان آسيب در ژن توليد كننده زنجيرهاين بيمارى برحسب اينكه چه ميزان آسيب در ژن توليد كننده زنجيره..بيش از حد توليد مى شوندبيش از حد توليد مى شوند
..باشد، به انواع مختلفى تقسيم مى شودباشد، به انواع مختلفى تقسيم مى شود     

-- در در . . شديدترين فرم بيمارى كه زنجيره آلفا اصالَ توليد نمى شود، مى تواند منجر به مرگ جنين در داخل رحم شودشديدترين فرم بيمارى كه زنجيره آلفا اصالَ توليد نمى شود، مى تواند منجر به مرگ جنين در داخل رحم شود  
 وقوع  وقوع حال حاضر درمان شناخته شده اى براى اين بيمارى وجود ندارد ولى مى توان با آزمايش هاى قبل از ازدواج ازحال حاضر درمان شناخته شده اى براى اين بيمارى وجود ندارد ولى مى توان با آزمايش هاى قبل از ازدواج از

  ..اين حالت جلوگيرى كرداين حالت جلوگيرى كرد

-- از اين افراد به عنوان از اين افراد به عنوان . . در خفيف ترين فرم بيمارى، اغلب بيماران بدون عالمت هستند و نياز به درمان خاصى ندارنددر خفيف ترين فرم بيمارى، اغلب بيماران بدون عالمت هستند و نياز به درمان خاصى ندارند  
  ..نام برده مى شود اين افراد توانايى انتقال ژن معيوب را به فرزندان خود دارندنام برده مى شود اين افراد توانايى انتقال ژن معيوب را به فرزندان خود دارند‘‘ ‘‘ حاملين خاموشحاملين خاموش‘‘‘‘

ز . . ن است كم خونى و ساير عوارض آن ايجاد شودن است كم خونى و ساير عوارض آن ايجاد شوددراشكال بينابينى بيمارى ممكدراشكال بينابينى بيمارى ممك-- مى توان ا ز براى درمان اين بيماران  مى توان ا براى درمان اين بيماران 
  ..استفاده نموداستفاده نمود) ) به منظور افزايش طول عمرگلبولهاى قرمزبه منظور افزايش طول عمرگلبولهاى قرمز((آهن جايگزين و در صورت لزوم برداشتن طحال آهن جايگزين و در صورت لزوم برداشتن طحال 

ى حاصله به بتا ى حاصله به بتا اين بيماران برحسب شدت بيماراين بيماران برحسب شدت بيمار. . در اين بيمارى نقص در توليد زنجيرة بتا وجود دارددر اين بيمارى نقص در توليد زنجيرة بتا وجود داردي ي بتا تاالسمبتا تاالسم
  ..تاالسمى ماژور و مينور تقسيم مى شوندتاالسمى ماژور و مينور تقسيم مى شوند

بدليل فعال بدليل فعال ((در تاالسمى ماژور كم خونى شديد، تغيير رنگ پوست، بزرگى كبد و طحال و تغيير شكل استخوانى در تاالسمى ماژور كم خونى شديد، تغيير رنگ پوست، بزرگى كبد و طحال و تغيير شكل استخوانى 
اصالح كم خوني اصالح كم خونيشدن جبرانى مغز استخوان براى  بيماران با بتا تاالسمى مينور عالئم خفيف ترى بيماران با بتا تاالسمى مينور عالئم خفيف ترى . . ايجاد مى شودايجاد مى شود) ) شدن جبرانى مغز استخوان براى 

  ..وعمدتاَ از كم خونى خفيف با احساس ضعف و خستگى رنج مى برندوعمدتاَ از كم خونى خفيف با احساس ضعف و خستگى رنج مى برنددارند دارند 

بتا تاالسمى شديد و درمان نشده مى تواند باعث مرگ در دوران بتا تاالسمى شديد و درمان نشده مى تواند باعث مرگ در دوران . . درمان بتا تاالسمى مينور اصالح كم خونى استدرمان بتا تاالسمى مينور اصالح كم خونى است
در صورت تزريق مكرر خون وحفظ سطح مناسبى از هموگلوبين مى توان طول عمر آنها را افزايش در صورت تزريق مكرر خون وحفظ سطح مناسبى از هموگلوبين مى توان طول عمر آنها را افزايش . . طفوليت گرددطفوليت گردد

ا ..د و تا حد زيادى مانع از تغييرات استخوانى و اختالل رشد گرديدد و تا حد زيادى مانع از تغييرات استخوانى و اختالل رشد گرديددادا ا اضافه بار آهن ناشى از تزريق خون را مى توان ب اضافه بار آهن ناشى از تزريق خون را مى توان ب
ممكن است بتوان با برداشتن طحال كاهش قابل مالحظه اى در ممكن است بتوان با برداشتن طحال كاهش قابل مالحظه اى در . . تزريق مرتب دسفروكسامين تا حدودى حل نمودتزريق مرتب دسفروكسامين تا حدودى حل نمود

ز . . وند مغز استخوان استوند مغز استخوان استنياز به تزريق خون ايجاد كرد ولى درمان قطعى بيمارى با پينياز به تزريق خون ايجاد كرد ولى درمان قطعى بيمارى با پي ز گرچه اين اقدام نيز خالى ا گرچه اين اقدام نيز خالى ا
  ..عوارض و اشكاالت نيز نيستعوارض و اشكاالت نيز نيست
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ا ..بهترين راه مقابله با تاالسمى و جلوگيرى از بدنيا آمدن فرزندان مبتال، مشاوره قبل از ازدواج استبهترين راه مقابله با تاالسمى و جلوگيرى از بدنيا آمدن فرزندان مبتال، مشاوره قبل از ازدواج است ا خوشبختانه ب خوشبختانه ب
ت كه با افزايش سطح ت كه با افزايش سطح اميد اساميد اس..روشهاى تشخيصى فعلى، امكان تشخيص افراد حامل بيمارى به سادگى وجود داردروشهاى تشخيصى فعلى، امكان تشخيص افراد حامل بيمارى به سادگى وجود دارد

مآگاهى و اطالع رسانى در اين زمينه در آينده شاهد بدنيا آمدن فرزندانى با اين بيمارى قابل پيشگيرى نباشيم   ..آگاهى و اطالع رسانى در اين زمينه در آينده شاهد بدنيا آمدن فرزندانى با اين بيمارى قابل پيشگيرى نباشي

    

  هموفيلىهموفيلى
پس از ايجاد خونريزى در بدن براى تشكيل لخته و بند آمدن خونريزى، يك سرى پروتئين ها وعوامل ديگرى در پس از ايجاد خونريزى در بدن براى تشكيل لخته و بند آمدن خونريزى، يك سرى پروتئين ها وعوامل ديگرى در 

هموفيلى يك هموفيلى يك .. موسوم هستند موسوم هستند٩٩ و و٨٨مى شوند كه دو نوع از اين پروتئين ها به فاكتورهاى مى شوند كه دو نوع از اين پروتئين ها به فاكتورهاى فعال فعال ‘‘ ‘‘ آبشار انعقاديآبشار انعقادي‘‘‘‘مسير مسير 
اگراين اگراين . . بوجود مى آيدبوجود مى آيد )  ) ٩٩ يا  يا ٨٨((اختالل انعقادى مادرزادى است كه به علت نقص در يك پروتئين انعقادى پالسما اختالل انعقادى مادرزادى است كه به علت نقص در يك پروتئين انعقادى پالسما 

هموفيلى يك بيمارى هموفيلى يك بيمارى . . ايجاد مى شودايجاد مى شود  BB   باشد، هموفيلى باشد، هموفيلى٩٩و اگر در فاكتور و اگر در فاكتور   AA   باشد هموفيلى باشد هموفيلى٨٨نقص در فاكتور نقص در فاكتور 
XX  وابسته به جنس است يعنى ژن معيوب مسبب اين بيمارى روى كروموزوموابسته به جنس است يعنى ژن معيوب مسبب اين بيمارى روى كروموزوم قرار دارد، لذا اكثر مبتاليان از جنس قرار دارد، لذا اكثر مبتاليان از جنس   

..مذكر هستندمذكر هستند     

دنيا مى آيند٨٨ مرد يك نفر با فقدان و يا اختالل عملكرد مولكول عامل  مرد يك نفر با فقدان و يا اختالل عملكرد مولكول عامل ١٠٠٠٠١٠٠٠٠از هر از هر  دنيا مى آيند به  ا . .  به  ا در حالى كه فقدان ي در حالى كه فقدان ي
افتراق آزمايشگاهى اين دو بيمارى افتراق آزمايشگاهى اين دو بيمارى . .  تولد پسر روى مى دهد تولد پسر روى مى دهد١٠٠١٠٠//٠٠٠٠٠٠ر يك مورد از هر ر يك مورد از هر  د د٩٩اختالل عملكرد عامل اختالل عملكرد عامل 

..از يكديگر حياتى است زيرا از نظر بالينى قابل افتراق نمى باشند و درمان كامالَ متفاوتى دارنداز يكديگر حياتى است زيرا از نظر بالينى قابل افتراق نمى باشند و درمان كامالَ متفاوتى دارند مشخصه اصلى مشخصه اصلى   
AA  هموفيلىهموفيلى . .  تحمل مى كنند تحمل مى كنندخونريزى به داخل بافت هاى نرم، عضالت ومفاصلى مى باشد كه وزن بدن راخونريزى به داخل بافت هاى نرم، عضالت ومفاصلى مى باشد كه وزن بدن را، ،   

چند روز پس از وارد آمدن صدمه روى داده، مى تواند هر اندامى را  خونريزى ناشى از هموفيلى، چند ساعت تا چند روز پس از وارد آمدن صدمه روى داده، مى تواند هر اندامى را خونريزى ناشى از هموفيلى، چند ساعت تا 
اين حالت ممكن است منجر به تجمع بزرگى از اين حالت ممكن است منجر به تجمع بزرگى از . . يابديابد  گرفتار سازد واگر درمان نگردد، چند روز يا چند هفته ادامهگرفتار سازد واگر درمان نگردد، چند روز يا چند هفته ادامه

  ..فشار آورده وسبب آسيب بيشتر شودفشار آورده وسبب آسيب بيشتر شود) ) عضالت، عروق واعصابعضالت، عروق واعصاب((خون نيمه لخته شود و بر روى بافت هاى مجارخون نيمه لخته شود و بر روى بافت هاى مجار

وخيم ترين وخيم ترين . . از عوارض نسبتاَ رايج هموفيلى تغييرشكل مفاصل بدليل خونريزى هاى داخل مفصلى متعدد مى باشداز عوارض نسبتاَ رايج هموفيلى تغييرشكل مفاصل بدليل خونريزى هاى داخل مفصلى متعدد مى باشد
  ..حلق و دستگاه عصبى مركزى مى باشدحلق و دستگاه عصبى مركزى مى باشد--عارضه هموفيلى خونريزى در دهانعارضه هموفيلى خونريزى در دهان

كتور    كتور اين بيمارى بر اساس سطح فا براى برقرارى براى برقرارى . .  به سه دسته خفيف، متوسط وشديد تقسيم مى شود به سه دسته خفيف، متوسط وشديد تقسيم مى شود در پالسما، در پالسما،٨٨اين بيمارى بر اساس سطح فا
در بيماران با فرم شديد بيمارى سطح فعاليت اين در بيماران با فرم شديد بيمارى سطح فعاليت اين . .  نياز وجود دارد نياز وجود دارد٨٨از فعاليت عامل از فعاليت عامل % % ٢٥٢٥انعقاد طبيعى حداقل به انعقاد طبيعى حداقل به 

  ..استاست% % ٢٥٢٥و در فرم خفيف حدود و در فرم خفيف حدود % % ١١--٥٥، در فرم متوسط ، در فرم متوسط % % ١١فاكتور كمتر از فاكتور كمتر از 

خونريزى در سر و يا خونريزى شديد بدنبال ختنه بيماران مبتال به هموفيلى شديدبيماران مبتال به هموفيلى شديد خونريزى در سر و يا خونريزى شديد بدنبال ختنه  كمى پس از تولد و به علت ايجاد   كمى پس از تولد و به علت ايجاد 
كردن، تشخيص داده مى شوند اما در بچه هاى مبتال به نوع متوسط بيماران تا قبل از حركت كردن و يا راه رفتن، كردن، تشخيص داده مى شوند اما در بچه هاى مبتال به نوع متوسط بيماران تا قبل از حركت كردن و يا راه رفتن، 

داده نمى شوندمبتاليان به هموفيلى خفيف اغلب تا سنين نوجوانى و جوانى تشمبتاليان به هموفيلى خفيف اغلب تا سنين نوجوانى و جوانى تش. . دچار خونريزى نمى شونددچار خونريزى نمى شوند داده نمى شوندخيص  در در . . خيص 
  ..اين زمان بدنبال وارد آمدن ضربه شديد يا پس از اعمال جراحى، بيمارى تظاهر مى كنداين زمان بدنبال وارد آمدن ضربه شديد يا پس از اعمال جراحى، بيمارى تظاهر مى كند

بيماران هموفيل سزاوار توجه ويژه اى هستند زيرا در معرض خونريزى هاى شديد هستند كه نيازمند درمان هاى بيماران هموفيل سزاوار توجه ويژه اى هستند زيرا در معرض خونريزى هاى شديد هستند كه نيازمند درمان هاى 
اجتناب اجتناب ) ) مثل آسپرينمثل آسپرين((عملكرد پالكت مؤثر است عملكرد پالكت مؤثر است اين بيماران بايد از مصرف داروهايى كه روى اين بيماران بايد از مصرف داروهايى كه روى ..طبى اختصاصى استطبى اختصاصى است

مايند، از تزريفات عضالنى پرهيز نمايند و قبل از هرگونه  مايند، از تزريفات عضالنى پرهيز نمايند و قبل از هرگونه ورزند، از وارد آمدن ضربه بويژه به مفاصل جلوگيرى ن ورزند، از وارد آمدن ضربه بويژه به مفاصل جلوگيرى ن
  ..اعمال دندانپزشكى و جراحى با پزشك معالج خود مشورت نماينداعمال دندانپزشكى و جراحى با پزشك معالج خود مشورت نمايند
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 تنها با اقدامات حمايتى مى توان خونريزى را كنترل  تنها با اقدامات حمايتى مى توان خونريزى را كنترل گاهگاه. .  متفاوت است متفاوت است٨٨درمان اين بيماران بسته به سطح فاكتور درمان اين بيماران بسته به سطح فاكتور 
.. وجود دارد وجود دارد٨٨نمود ولى در اغلب مواردى كه خونريزى تداوم مى يابد نياز به تزريق فاكتور نمود ولى در اغلب مواردى كه خونريزى تداوم مى يابد نياز به تزريق فاكتور      

  
  

  پرسيده شده مكرر در مورد اهداي خونپرسيده شده مكرر در مورد اهداي خونسؤاالت سؤاالت 
  
  حداكثرچند نوبت در سال مى توان اقدام به اهداى خون نمود؟حداكثرچند نوبت در سال مى توان اقدام به اهداى خون نمود؟  

خون مى ٤٤ نوبت و پس از آن حداكثر  نوبت و پس از آن حداكثر ٣٣ خانم ها قبل از سن يائسگى  خانم ها قبل از سن يائسگى  نوبت و نوبت و٤٤آقايان حداكثر آقايان حداكثر    خون مى  نوبت مجاز به اهداى   نوبت مجاز به اهداى 
  ..باشندباشند

  
  حداقل فواصل بين دونوبت اهداى خون چقدر است؟حداقل فواصل بين دونوبت اهداى خون چقدر است؟

  .. نوبت نشود نوبت نشود٤٤ هفته البته به شرط اينكه تعداد دفعات اهدا بيش از  هفته البته به شرط اينكه تعداد دفعات اهدا بيش از ٨٨روز يا روز يا   ٥٦٥٦  

  در هر بار اهداى خون چه مقدار خون گرفته مى شود؟در هر بار اهداى خون چه مقدار خون گرفته مى شود؟  

از كل از كل % % ١٠١٠خون كه معادل كمتر از خون كه معادل كمتر از   ٤٥٠٤٥٠  cccc  هر بار اهداى خون با توجه به شرايط عمومى اهدا كننده حدودهر بار اهداى خون با توجه به شرايط عمومى اهدا كننده حدوددر در   
  ..حجم خون بدن مى باشد، گرفته مى شودحجم خون بدن مى باشد، گرفته مى شود

  
  خون اهدا شده در طى چه مدتى جبران مى شود؟خون اهدا شده در طى چه مدتى جبران مى شود؟

هاى آن حداكثر تا سه هفته به٣٦٣٦ تا  تا ١٢١٢حجم خون اهدا شده در عرض حجم خون اهدا شده در عرض    هاى آن حداكثر تا سه هفته به ساعت بعد از اهدا و گلبول جبران  ساعت بعد از اهدا و گلبول  طور كامل جبران  طور كامل 
    ..مى شودمى شود

  
  آيا پس از اهداى خون نياز به مصرف رژيم غذايى خاصى وجود دارد؟آيا پس از اهداى خون نياز به مصرف رژيم غذايى خاصى وجود دارد؟

..پس از اهداى خون نياز به مصرف هيچگونه مواد غذ ايى مكمل ويا دارو نيست مگر با توصيه پزشكپس از اهداى خون نياز به مصرف هيچگونه مواد غذ ايى مكمل ويا دارو نيست مگر با توصيه پزشك       
  

  آيا اهداى خون سبب تغيير در وزن مى شود؟آيا اهداى خون سبب تغيير در وزن مى شود؟

وگرم از وزن بدن كاسته شود كه بالفاصله با مصرف شربت و شيرينى وگرم از وزن بدن كاسته شود كه بالفاصله با مصرف شربت و شيرينى پس از خون دادن ممكن است موقتا تا نيم كيلپس از خون دادن ممكن است موقتا تا نيم كيل  
..حجم و سلولهاى از دست رفته خون بطور خودكار توسط بدن جايگزين مى شودحجم و سلولهاى از دست رفته خون بطور خودكار توسط بدن جايگزين مى شود. . جايگزين مى شودجايگزين مى شود     

  
  گروههاى خونى مورد نياز كدامند؟گروههاى خونى مورد نياز كدامند؟  

كنندگان داراى گروههاى خون مختلف، هميشه مورد نياز است اما خون گروه   كنندگان داراى گروههاى خون مختلف، هميشه مورد نياز است اما خون گروهخون اهدا OO  خون اهدا موالَ باالترين تقاضا را موالَ باالترين تقاضا را معمع  
  ..دارد زيرا متداولترين گروه بوده و مى تواند به بيمارانى كه گروه خونى ديگرى دارند نيز تجويز شوددارد زيرا متداولترين گروه بوده و مى تواند به بيمارانى كه گروه خونى ديگرى دارند نيز تجويز شود
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آمار و اطالعات آمار و اطالعات 
 عكس و  عكس و ،،جهاني جهاني 

  هاهاپوسترپوستر
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 منابع مورد استفاده :
 

 http://www.tebyan.net/ سايت تبيان 
 http://www.aids-ir.org/ امداد ايدز 

 

http://www.un.org/english/  گزارش
ساالنه 

سازمان ملل 
 متحد

 
http://www.unicef.org/  يونيسف 

 

http://www.zanan.co.ir مجله زنان 

 

http://www.irib.ir/ ا  صدا و سيم

سازمان   
بهداشت 
 جهانی

 http://www.cdc.gov/  مرکز کنترل
و پيشگيري 

بيماري 
 آمريکا

نجلس  آلوس  
 تايم

 http://www.pezeshkan.ir پزشک ايران 

 

http://www.unfpa.org/about/index.htm United 
Nations 
Population 
Fund 

 http://www.iranhiv.com/  ايران اچ آی
 وی

 

http://fa.wikipedia.org  دانشنامه آزاد
يکی پدياو  

 

http://zendegimosbat.org/ زندگی مثبت 
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http://www.persiaplus.org/ پرشين پالس 

 

http://www.unaids.org/ UNAIDS, 
the Joint 
United 
Nations 
Programme 
on 
HIV/AIDS 

 

http://www.ft.com/ financial 
times 

 

http://www.irna.com/ ايرنا 

 

http://www.mehrnews.com/  خبرگزاری
 مهر

 

http://www.cnn.com/ سی ان ان 

 
http://www.cbsnews.com/  

 

http://www.abcnews.com/  

.انی که نامشان از قلم افتاده استباتشکر از تمام کسو   
 
 
 

محدود شده است ، امکان چاپ الکترونيکی  مستلزم پرداخت خواننده گرامی امکان چاپ از روی اين نسخه الکترونيکی 
ده تجاری ،پايان نامه، .وديگر استفاده به غيرازآموزشی مستلزم پرداخت هزينه می باشدهزينه خواهد بود در ضمن استفا  

دهيد ويا در سايت خود جهت استفاده عمومی و  ين کتاب را آزادانه در اختيار ديگران قرار  شما مجاز خواهيد بود تا ا
.هيچ گونه تغييری در اين کتاب داده نشودرايگان قرار دهيد به شرطی که   

 
 سايت شخصی من در اين آدرس قرار دارد

http://www.snowydreams.com/  
  ميتوانيد با من تماس بگيريدو با اين آدرس پست الکترونيک

arman809@gmail.com  
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