
  به نام یگانه هستی

  :مقدمه

 نحوي به ایدز بروز .است عمومی سالمت جدي هاي تهدید از یکی و پدید نو بیماري یک عنوان به ایدز بیماري

 حاصـل این بیمـاري  . است پیشگیري قابل ولی پیشرونده بیماري یک و است گسترش درحال درجهان چشمگیر

. گـردد  می انسان بدن ایمنی دستگاه جدي تخریب باعث و است میزبان بدن در وي آي اچ نام به ویروسی تکثیر
 گسـترش  دوم دور در و گشود کشور به را خود راه ایدز بیماري کشور، به آلوده خونی هاي فرآورده ورود از پس

 ورود پروسـه  شـروع  در اهمیت حائز نکته .بودند بیماري از مرحله این ن حامال و قربانیان تزریقی معتادان ایدز،

 طـور  به تزریقی بیماران آمار که جائی تا بود کشور در آن انتشار از بهنگام پیشگیري عدم و کتمان ایدز، بیماري

 جامعـه  در غیـرایمن  و متعارف نا جنسی روابط گسترش با ایدز سوم موج اینک .نهاد گسترش به رو اي فزاینده

   .است اپیدمی و گسترش حال در آن قربانیان و مخازن بودن پنهان بدلیل روز هر و است کرده باز را خود راه
 :ایدز/ تعریف اچ اي وي 

این . ایجاد می شود)ویروس نقص ایمنی انسانی(ایدز بیماري است که توسط ویروسی به نام اچ اي وي 
ویروس به تدریج قدرت دفاعی بدن را ضعیف می کند به طوري که فرد به انواع عفونت ها و سرطان ها 

  .نهایت منجر به مرگ می شود مبتال شده و در

از زمانی که فرد به اچ اي وي مبتال می شود یعنی از زمان ورود ویروس ، تا شروع بیماري ایدز ممکن 
. سال طول بکشد در این مدت فرد سالم بوده،می تواند به کار و فعالیت خود ادامه دهد 10است بیش از 

  .ابتال به اچ اي وي از ظاهر فرد مشخص نمی شودولی احتمال انتقال ویروس به دیگران وجود دارد 

  
 : ویروس ایدزپیدایش 

شواهدي وجود دارد . پیدا شدمیالدي در بین هم جنس بازان در آمریکا  1981اولین بار در سال 
  .که قبل از این تاریخ هم، بیماري ایدز در چند منطقه جهان وجود داشته است

هاي  بود که فرآورده مبتال به هموفیلی ساله 6یک کودك 1366سال در ایران در اولین مورد ایدز 
 .خونی آلوده دریافت کرده بود که از فرانسه به ایران منتقل شده بود

 :آخرین آمار ایدز درایران



پاپان خرداد ماه را در کشور تا  اچ اي ويوزارت بهداشت آخرین آمار موارد شناسایی شده ابتال به ویروس 
 68/4( تزریق با وسائل مشترك درمصرف کنندگان مواد : به ترتیبکرد که  نفراعالم26556امسال
و انتقال از مادر به کودك  )درصد0.9( ، دریافت خون وفراوردهاي خونی )درصد 12/3(،رابطه جنسی )درصد

 . درصد از این گروه نامشخص مانده است 17/1راه انتقال در . بوده است) درصد 1.2( 

   .دهند درصد را زنان تشکیل می 4/10 و ان را مرداندرصد آن89/ 6
سال رخ داده اند که گروه سنی فعال  15- 49درگروه سنی % )  75حدود ( HIVاکثرموارد آلودگی به 

  . و مولد جامعه را تشکیل می دهند
  

  :راه هاي انتقال بیماري ایدز
 HIVخون و فراورده هاي خونی آلوده به ویروس  )1

 شخص آلودهپیوند اعضاء از  )2

 استفاده از سرنگ و سوزن مشترك بین معتادان تزریقی )3

 مادر آلوده به فرزند در طی بارداري،زایمان وشیر دهی  )4

 با فرد آلوده) بدون کاندوم(رابطه جنسی متعدد ومحافظت نشده  )5

) مسواك(و وسایل شخصی) ماشین تیغ و ماشین ریش تراش( استفاده مشترك از وسایل تیز و برنده )6
 وده به بیماري شخص آل

 دندانپزشکی،ختنه و یا جراحی هاي دیگر بوسیله سوزن و وسایلخدمات ن گوش،کردخالکوبی،سوراخ  )7
 آلوده

 
  :راههاي عدم انتقال بیماري

  عمومیبرخوردهاي اتفاقی با مردم در محیطهاي  ،نشستن کنار یکدیگر ،روبوسی کردن  ، دادندست 
  در صورتی که آغشته به خون نباشد، شخص آلودهخوردن و نوشیدن ویا استفاده از وسایل 
 سرویس هاي بهداشتی وحمام  استفاده از اماکن عمومی مثل استخر شنا ،  
 عرق، اشک، ادرار، یا استفراغ وجود ندارد خلط، ترشحات بینی، بزاق، مدفوعنتقال ویروس از طریق ا ،            

   .مگر اینکه با خون آلوده شده باشند

  :راه هاي پیشگیري از بیماري ایدز



وایدز و رفتارهاي  HIVبا آموزش همگانی در مورد  در جمعیت عمومی HIVپیشگیري از عفونت  )1
و عدم استفاده مشترك از وسایل شخصی مثل ماشین تیغ،ماشین ریش تراش  پرخطر مرتبط با آن

 ،سوزن خالکوبی و مسواك

 :که شامل هاي در معرض خطر در گروه HIVپیشگیري از عفونت    )2

 معتادان تزریقی: 

  تمام داروهاي رونگردان چه تزریقی چه غیر تزریقی ( هرنوع مواد مخدرپرهیز از استفاده از(  

 پرهیز ازاستفاده اشکال تزریقی مواد مخدر  

 استفاده از وسایل تزریق یکبار مصرف  

 
 افراد داراي رفتارهاي جنسی پرخطر: 

 خویشتن داري از برقراري تماس جنسی در زمان تجرد  

 وفاداري به همسر  

 در تماس هاي جنسی خارج از چهار چوب خانواده استفاده از کاندوم 

 درمان بیماریهاي آمیزشی  

 
  نوزادان متولد شده از مادرانHIV مثبت : 

 شود از انتقال  با تجویز داروهاي ضد ویروسی در زمان بارداري سعی میHIV  به جنین وي جلوگیري
 .شود

  همچنین در نوزدان متولد شده از مادرانHIV توان از داروهاي ضد ویروسی استفاده کرد مثبت می.   

 
 کارکنان بهداشتی درمانی:  

 تدوین شده است که تمامی کارکنان بهداشتی ” احتیاطات استاندارد“هایی تحت عنوان  دستورالعمل
 .در آنها به حداقل برسد HIVدرمانی باید آنها را به کار ببندند تا خطر انتقال 

 
که به صورت رایگان در مراکـز  می باشد HIVانجام آزمایش  ،ابتال به ویروستنها راه تشخیص 

  . مشاوره بیماریهاي رفتاري که در سر تا سر کشور وجود دارند صورت می گیرد



تا  2شود تا زمانی که در خون قابل تشخیص آزمایشگاهی گردد معموال از زمانی که ویروس وارد بدن می
ممکن و  ین زمان فرد آلوده است ولی جواب آزمایش وي منفی استیعنی در ا .کشدطول میماه  6

 .استماه  3 بنابراین بهترین زمان تشخیص حداقل .طول بکشدماه  6است مثبت شدن آزمایش تا 

 :نتیجه 
، تـالش مـا بـراي غلبـه بـر بیمـاري       بـراي ایـن بیمـاري    بـا نـبـودن واکسـن و درمـان قطعـی  پس نتیجه اینکه 

چــه اعـمــال جـنــسی بـاشــد، چــه مـصــرف مــواد        . بـایـد روي پیشگیري از آن تمرکز یابد HIVمسـري
مخـدر و چه رفتارهاي دیگري که فرد را درمعرض خطر ابتال قرار دهد؛ الزم اسـت مـردم از آموزش ها و مهـارت  

 کشـورها  سـایر  و ایـران  سطح در اخیر مطالعاتچرا که  .هاي صحیح براي محافظت از خودشان بهره مند گردند

 بوده پایینی سطح در انتقال راههاي شناخت علیرغم بیماري این با مردم آشنایی میزان که که است نموده آشکار

 جامعـه،  در انگ و سکوت دیوار شکستن ایدز، با مبارزه براي گام اولین واقع در .است وسیع آموزشهاي به نیاز و

بیمـاري   بـه  ابـتال  از پیشـگیري  بـراي  مـردم  آموزشو . است آن کنترل اهمیت شناخت و جامعه در آن پذیرش
 آموزشهاي انجام بر ،عالوه ایدز از پیشگیري در .گردد می محسوب پیشگیرانه اقدامات مهم در ارکان ازایدزیکی 

 اسـتفاده  وسیعی بسیار سطح در غیررسمی ابزارآموزشی عنوان به جمعی ارتباط وسایل از شود سعی رسمی،باید

 اخالقی اصول نکردن رعایت خطرات خصوصا و وسرایت ل انتقا بیماري،راههاي اهمیت از باید مردم عموم.گردد

  .شوند آگاه
  

  )1392شعار روز جهانی ایدز (

  وي، تشخیص زودتر، درمان موثرتر،.آي.انجام به موقع آزمایش اچ
  ".مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري پاسخگوي شماست "

  
  
  

  ".پایدار باشیدسالمت و "

  
  

  پایان


