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شعار روز جهانی ایدزسال 1395
تعریف بیماری :
ايدز يك بيماري عفوني است هتب باعتح يل يت
شديد يوان و قدرت سيستم ايمني بتدن انستان شتد و
بيمار را در مقاب انواع بيماريها (عفونتهاي فرص ط ب
وسرطانها) بي دفاع ساختب و باعح از پاي در آمدن فرد و
مرگ وي ميشود .
تاریخچه بیماری:
يك معض سياسي ،اقتصادي  ،فرهنگتي ،اجتمتاعي و
بهداشتي اس هب از ستا  1981در داخت هشتور هتا
وفراسوي مرزها بب سرع رو بب گسترش اس .
پاندمي ايدز بزرگترين چالش قرن پس از جنگ جهاني
دوم مي باشد.
بيماري ايدز مرزي نمي شناسد و هتي نتداد و هشتور و
سن وجنسي در امان نيس .
طبق آخرين گتزارش ستازمان جهتاني بهداشت يتا
پايان سا 2015يقريبا  37مي يون نفر با ويروس ايدز در
سطح جهان زندگي مي هنند.

يرشح موادي ع يب ويروس مي هند هب بب آنها آنتي بادي
گفتب مي شود .
عالیم بالینی:
مهمترين عاليم باليني اين بيماري
عباريند از :
 بزرگ شدن غدد لنفاوي بدن
 اسها ويب بيشتر ازيك ما
 هاهش وزن مفرط (بيش از  %10وزن بدن)
 يعريق شبانب و خستگي و بي حالي
 عفونتهاي شديد پوستتي و يتا ريتوي هتب بتب
درمانهاي عادي پاسخ نمي دهد .در اين مرح ب
درمان بيمار بتب ستختي امنتان پتاير است و
اغ ب منجر بب مرگ خواهد شد .
بتتا ايتتن وجتتود هيانتتدام از عالهتتم فتتو بتتب ينهتتايي
اختصاصي جه يشخيص بيماري ايدز نبتود و ممنتن
اس در ساير بيماريها نيز ديد شود لاا يشخيص قطعي
فقط يوسط پزشنان و متخصصين امنان پاير اس .

عامل بیماری:
عام مولد بيمتاري ايتدز يتك ويتروس است .اين
ويروس هتب ويتروس نقتص ايمنتي يتا  HIVنتام دارد
سيستم دفاعي بتدن را متورد حم تب قترار داد و باعتح
اختال فعالي آن مي شود .
اين ويروس نوعي ازس ولهاي دفاعي بدن انسان بتب نتام
لنفوسي ها را مورد حم ب قرار داد و در آنها شتروع بتب

تماس جنسی:
حدود  80درصدموارد آلود شد بتب ويتروس  HIVدر
دنيا از طريق برقراري روابط جنسي با افراد آلتود مبتتال
شد اند ولي در هشور ايتران 18درصتد متوارد آلتودگي
شناختب شد ناشي از يماس جنستي بتود است  .خطتر
انتقا بيماري از را يماسهاي جنسي غير عادي (مثال در
همجنس بازان ) بيشتر اس .

تزریق مکررخون و فرآورده هاي خونی آلوده:
بيماري ايدز از طريق يزريق منرر خون و فرآورد هتاي
خوني و فاهتورهاي انعقادي آلود بب ويروس  HIVقاب
انتقا اس  .بتا آننتب در اهثتر هشتورهاي جهتان ايتن
فراورد ها از نظر نوع آلودگي بب ويروس ايدز و هپايي ،
مورد بررسي قرارمي گيرند ولي حدود يك درصد ازآلود
شدگان با ويروس  HIVدر دنيا ازاين طريق آلود شتد
اند .ميزان آلودگي شناختب شد در هشور ايتران بتب ايتن
روش  0/8درصد مي باشد.

بب هر حا با وجود ايتن آمتار و ارقتام ،متاستفانب متوارد
گزارش شد فقط مقدار اندهي ازهمي واقعي آلتودگي و
بيماري ايدز را در دنيا مشخص نمود اس .
بر اساس آخرين آمار هشوري در دسترس ياپایان
خرداد سا 1395در مجموع 32670نفر مبتال بب
( HIV/AIDSافرادي هب ويروس بيماري وارد
بدنشان شد اس ) در هشور شناسايي شد اند هب84
درصد مرد و 16درصد زن بودند .از اين يعداد
ياهنون11694نفر مبتال بب ايدز شناسايي شد و 8311
نفر فوت هرد اند % 54 .افراد در گرو سني 21-35
سا قرار دارند.

-3از طريق ابزار برند و نافا پوس هتب آلتود بتب
ويروس باشند.مث :ستوزن وسترنگ مشتتر
خصوصا در معتادان يزريقي.
-4از را مادر بب هود

نحوه تشخیص بیماری:

يشخيص آلتودگيHIVفقطبتانوع ويتد اي از آزمتايش
خون امنان پاير اس و همانطور هب ذهتر شتد در ايتن
آزمايش وجود آنتي باديهاي ضد ويروس در خون انتداز
گيري مي شود (با يوجب بب ايننب در دوران نهفتب بيماري
هنوز يستهاي آزمايشگاهي مثب نشتد انتد لتاا انجتام
آزمايش بالفاص ب پس از يماس فرد با ختون و يتا ابتزار
آلود روش مناسبي جه يشخيص قطعي نمي باشد).
در حا حاضر يني از روشتهاي يشتخيص انتتي بتادي
استفاد ازهيتهاي يس سريع ) (Rapid Testاس
هب در عرض  10يا  20دقيقب بب جواب مي رسد.
راههای انتقال ویروس به بدن:
-1يماس جنسي
-2از طريق درياف خون و فتراورد هتاي ختوني،
فاهتورهاي انعقادي و يا درياف انتدام و بافت
پيوندي از افراد آلود .

ابزار برنده و نافذ پوست آلوده:
در صوريينب سرنگ و سر سوزن ،ييغ س ماني و ساير
وساي برند بب طور مشتر مورد مصرف قرارگيرند،
انتقا آلودگي از بيماران بب افراد سالم را موجب
ميگردند.در هشور ايران بيشترين روش آلود شدن (68
درصد) از اين طريق ايفا افتاد اس .
ابزار و لوازم حجام ،سوراخ هردن گوش،خالنوبي،ختنتب
سنتي ،طب ستوزني ،ابتزار دندانپزشني،پزشتني،جراحي
ووساه بب هار گرفتتب شتد در طتب زنتان و زايمتان و
مامايي در صورت آلود بودن متي يواننتد ستبب انتقتا
آلودگي از بيماران بب افراد سالم گردند .
اين وساه بايد بب صورت يك بار مصترف باشتند و يتا
آننب بطور مشتر استفاد نشوند .در مورد آن دستتب از
وساه پزشني،دندانپزشني،جراحي وپيراپزشتني نيزهتب
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شعار روز جهانی ایدزسال 1395
امنان استفاد بب صورت يك بار مصرف وجود ندارد بايد
ابزار بب خوبي يوسط دستگاههاي مخصوص ويا مل تو
هاي شيميايي ويد استري وسترون شوند.

راههای پیشگیری از بیماری ایدز :
براي مبارز با اين معض بهداشتي،فرهنگي
واجتماعي شناخ راههاي انتقا بيماري ،بنار گيري
اصو پيشگيري و مراقبتي مناسب و ايخاذ رفتارهاي
بهداشتي و سالم اساسي يرين روش ملسوب مي گردد.
همانين مشاور اصولي و موثر جزء راههاي ع مي و
هاربردي در هنتر اين مشن و قطع زنجير انتقا
آلودگي و ايدز مي باشد.در امر مبارز با ايدز اصوال مي
يوان جامعب را بب سب گرو عمد يقسيم نمود:

نکتهه :روشتتهاي استتتري نمتتودن شتتام استتتفاد
ازدستگاهيا استري حراريي مثت ايتوهالو ،فور،مل تو
شيميايي مخصوص وياجوشانيدن و استتفاد ازالنت 70
درصد ميباشد .

از راه مادر ب کودك:
را ديگر انتقا ازطريق مادر آلود بب جنتين طتي دوران
بارداري وزايمتان است .همانين شتير متادر آلتود نيتز
ميتواند سبب انتقا آلودگي بب هتود گتردد .در هشتور
ايران  1/5درصتدموارد آلتودگي از روش متاهور ايجتاد
ميشود.

-1عموم مهردم جامعه :بايستتي را هتاي انتقتا
بيماري را بشناسند و با پرهيزاز رفتارهايي هب منجتر بتب
انتقا بيماري شود ،سالم خود را يضمين نمايند .

نمی شود:

-

-

خوردن،آشتتتاميدن و يتتتا استتتتفاد از هتتتارد
وچنگا ،ليوان ،وساي وظروف غاا خوري ويتا
در رستوران هتاي عمتومي و غتاا ختوردن بتا
ينديگر
اشك وبزا
از را هوا (عطسب وسرفب)
استفاد ازسرويس هاي بهداشتي مشتر مث
حمام،يوال واستخر هاي مشتر
يوسط حيوانات،حشرات و يا نيش آنها استتفاد
از ي فن هاي عمومي

با يوجب بب موارد فو نيازي ب جدا سهازي افهراد
آلوده یابيمار ازافراد سالم ویا خانوده آنها وجود
ندارد .

-2عدم اعتياد بب هر گونب ماد مخدر بعب عنوان يك
اصتتتتتتتتت شتتتتتتتتترعي و بهداشتتتتتتتتتتي.
-3استفاد از وساي شخصي جه رعاي بهداش
فردي و عدم مصرف ييغ و مسوا و ختال دنتدان
ديگران هب ممنن اس در قستمتي ازبتدن بوستي ب
آنهتتتا ختتتراش يتتتا بريتتتدگي ايجتتتاد شتتتود.
-4استفاد ازسوزن و سرنگهاي ينبار مصترف فقتط
جه ينبار يزريق.
-4درياف خدمات بهداشتي و درماني فقط ازافتراد و
مراهزقتتانوني و ذيصتتالد بهداشتتتي و درمتتاني هتتب
ازاصو احتياط همب جانبب پيروي مي هنند.

راههایی كه ویروس ایدز ازراه آنها منتقل

ويتتروس HIVازطريتتق يماستتهاي عتتادي مثتت
هارهردن با ينديگر،زنتدگي دستتب جمعتي،هم صتلب
شدن و معاشرت هاي اجتماعي در مليط هاي عمتومي
ومنانهاي پر يراهم مث مليط منز يا هتار يتا يمتاس
روزمر با افراد آلود ،هم ستفر بودن،همنالستي بتودن،
نشستن در هنار ينديگر و يا همنتار بتودن و نيتز از را
روابط عادي اجتماعي مثت ستوار شتدن در ايوبتوس و
ياهسي از شخص آلتود بتب ستاير افتراد ستراي نمتي
هند،همانين ازراههاي زير نيز قاب انتقا نمي باشد :

چه كنیم كه به بیماری ایدز آلوده نشویم :
-1رعايتت شتتتاونات اخالقي،متتتاهبي،اهمي بتتتب
ازدواج،پايبندي و وفا داري بب خانواد .

-2افراد در معرض خطر :افرادي هستند هب بواسطب
داشتن يك رفتتار پتر خطتر مثت  -1اعتيتاد-2،اريبتاط
جنسي پر خطر (ملافظ نشد )-3،يزريق منرر خون و
فرآورد هتاي ختوني -4انجتام اقتدامات جراحتي غيتر
استري و… بيش از ساير افراد جامعب در معترض خطتر
ابتال هستند .اين افراد عالو بتر آننتب بايستتي آگتاهي
هافي در خصوص راههاي انتقا بيماري را هسب هننتد
بايستي يوسط هارشناسان و پزشتنان دور ديتد متورد
مشاور قرار گرفتب و يل آزمايش يشخيصي قرار گيرند

-6ايجاد آگاهي دربار ايدز در نوجوانتان و جوانتان
هب بدانند هب ج وگيري ازايدز بب سهول امنان پاير
اس  .لاا رفتارهايي هب مي يوانند منجتر بتب انتقتا
ايتتن بيمتتاري گتتردد ،ماننتتد اعتيتتاد ،روابتتط جنستتي
نامشروع و … خودداري هنند .

با پرهیز از انگ و تبعیض ،
همه را از آموزش،
پیشگیری و درمان ایدز
بهره مند سازیم.

.

نشانی مراكز مشاوره بیماریهای رفتاری

-3افراد آلوده ب ویهروس:در پيشتگيري از انتقتا
بيماري بب جامعب يوجب بب اين افراد از حساسي ويد اي
بر خوردار اس  ،زيرا عالو بر آننب بب عنوان يك انسان
بيمار نيازمند بب يوجب هستند،بب عنوان مخازن آلودگي در
جامعب هتم ملستوب متي شتوند لتاا نيازمنتد مراقبت
بيشتري نيز هستند .همانطور هب قبال هم ذهر شتد ايتن
افراد مي يوانند ساليان طوالني (حتي يا  20سا ) بتدون
آننب دچار عارضب خاصي گردند بب زنتدگي عتادي ختود
ادامب دهند و همانگونب هب اشار شد چون ويروس از را
معاشريهاي معمولي منتق نمي گردد پتس افتراد آلتود
بدون آننب براي ديگران خطري ملسوب شتوندميتوانند
داراي يك زندگي اجتماعي فعا باشند و در هنتار ستاير
افراد جامعب و خانواد بب سر ببرند .

مركز بهداشت جنوب تهران

 .1مرهز مشاور بيماري هاي رفتاري
بيمارستان امام خميني :ب وار هشاورز،
بيمارستان امام خميني ،جنب بخش
عفوني66911296،
 .2مرهز مشاور بيماري هاي رفتاري زمزم:
ق عب مرغي ،خ زمزم ،چهار را صالح نيا،
هوچب باغ ،مرهز سالم جامعب شهيد
احمدي55841222
 .3مرهز مشاور زنان:
يقاطع وحدت اسالمي ،شوش غربي ،جنب
اورژانس يهران55685961،
خط تلفن پاسخگویی به سواالت دانشگاه علوم
پزشکی تهران (باشگاه یاران مثبت تهران) :
66593030

