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آشنایی با وضعیت همهگیری اچآیوی -ایدز در کشور
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تخمین تعداد کل مبتالیان اچآیوی بر اساس گروههای در معرض خطر در ایران تا سال 1131

در جدول برآورد میزان شیوع اچآیوی در گروههای مختلف در ایران
را مشاهده مینمائید.
 -1استفاده از سرنگ مشترک در مصرفکنندگان تزریقی مواد

در سال  331به صورت میانگین % /3 ،از مصرفکنندگان تزریقی،
اچآیوی مثبت بودهاند و در ابتدای سال  391سهم اعتیاد تزریقی در کل
موارد  19/9درصد بوده است .هرچند در دو مطالعه شیوع اچآیوی در
مصرفکنندگان غیرتزریقی مواد حدود  %8-1و در زنان تن فروش حدود
 /8درصد تخمین زده شد ،در مورد قابلیت تعمیم آن به کل مصرفکنندگان
4
غیرتزریقی مواد باید محتاط بود.
همچنین با وجود تالشهایی که برای کاهشورود مصرفکنندگان به
زندان شده است ،هنوز ورود آنها به زندان شایع است و یک سوم آنها
4
سابقهی زندان دارند.
نمودار  -۱میزان شیوع (درصد) ابتال به اچآیوی در زندان های ایران

جدول  - 1حدود برآورد شیوع اچآیوی برای هرکدام از گروههای مواجهه
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هزار نفر

مقدمه
در جهان  33میلیون نفر با اچآیوی زندگی میکنند و تا کنون 72
میلیون نفر به دلیل ایدز فوت کردهاند .هر سال دو میلیون نفر به مبتالیان
افزوده میشود  .از سال  993درمان بسیار فعال ضد
رترو-ویروسی روش اصلی برخورد با اچآیوی شده است ولی حتی با
مصرف همزمان سه داروی مختلف ،ویروس به تکثیر خود ادامه میدهد و
گاهی مقاومت به دارو نیز پدید میآید.
تالشهای متعددی برای تهیهی واکسن پیشگیری و یا واکسن درمانی
برای اچآیوی در جریان است .یک واکسن ترکیبی در تایلند تا  3درصد
7
خطر ابتال به اچآیوی را کاهش داده است.
موج اول همهگیری در کشور در بین دریافتکنندگان خون و
فراوردههای آن بود .موج دوم همهگیری ایدز در کشور در زندانها و در بین
مصرفکنندگان تزریقی مواد در اوسط دههی  321رخ داد به نحوی که
کشور را از مرحلهی کم شیوع به وضعیت شیوع متمرکز وارد کرد .3آمار ابتال
به اچآیوی و ایدز در کشور پس از وقفهای موقتی با رشد تصاعدی رو به رو
است .بر اساس تخمینهای علمی در سال  339بین  91تا  3هزار نفر
در کشور مبتال به اچآیوی -ایدز بودهاند و پیشبینی میشود بیشتر
مبتالیان جدید در سالهای آینده از طریق تماس جنسی و در بین افراد در
معرض خطر کمتر نسبت به مصرفکنندگان تزریقی یا تنفروشان بروز
نماید.
نظام ثبت موارد ابتال به اچآیوی در کشور تنها قادر به شناسایی کمتر از
یک چهارم موارد تخمینی ابتال بوده است .سهم اندک زنان در موارد
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 -2روابط جنسی پرخطر

در ایران در کنار روند فزایندهی متوسط سن ازدواج 8میزان طالق،1
بیکاری کل و بیکاری  71/درصد جوانان  8تا  7ساله  ، 2رفتارهای
پرخطر مرتبط با اچآیوی مانند رابطهی جنسی پیش از ازدواج و با بیش از
یک شریک جنسی در سالهای اخیر افزایش داشته است .3در مطالعهی
سال  332در هفت شهر بیش از درصد پاسخگویان گروه سنی 8- 9
سال رابطهی جنسی خارج از چهارچوب ازدواج دائم تجربه نموده بودند که

شناسایی شده ( %3.8کل موارد شناسایی شده) میتواند ناشی از نقش
عمدهی مصرف تزریقی مواد در همهگیری کشور ما و اندک بودن تعداد زنان
مصرفکننده تزریقی مواد یا حساسیت کمتر سیستم شناسایی و ثبت در زنان
باشد  .همچنین بروز همهگیری در استانهای مختلف کشور یکسان نبوده
است .
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سننال  331بننر روی تمننام اهداکنننندگان خننون در ایننران % 9 ،از تمننام
اهداکنندگان به دلیل عدم اطمینان از سالمت خون حذف شدند . 9بر اساس
پایش برنامه ی کشوری در سال  % 11 ، 333خونهای اهدا شنده از نظنر
اچآیوی غربالگری شدهاند .سازمان انتقال خون بنرای اینن غربنالگری از
نسل چهارم الیزا که آنتی ژن و آنتی بادی را سننجش کنرده دوران پنجنره
بسیار کوتاهی دارد استفاده میکند .بنا اینن حنال اهندای خنون برخنی از
گروههای با رفتار پرخطر برای آگاهی از وضعیت اچآیوی خویش ،خطنری
است کنه برنامنه ی
را
سنننالمت خنننون
جدول  - 2پوشش مشاوره و آزمایش داوطلبانه در
تهدینند مننیکننند.
گروه های مختلف
%38
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ارجاع شوند.

فراوانی آن در پسران سه برابر دختران بود و اغلب آنها بدون کاندوم بوده
است 9.همچنین بسیاری از مردم به ویژه جوانان دربارهی ایدز باورهای
نادرست دارند  7، ، 1به نحوی که تنها  1/3درصد افراد  8تا  7ساله هم
سه راه اصلی سرایت اچآیوی را میدانند و هم دو باور غلط شایع را رد
میکنند . 3کاهش میانگین سن مصرف مواد به  3سال و شروع رابطهی
جنسی به  3سال 9از دیگر عوامل خطر است.
برخی برنامهها و مشکالت مرتبط با اچآیوی و ایدز
 -1انگ و تبعیض پیرامون ایدز

مطالعهای در سال  33نشان داد فقط  %81احساس رضایت از برخورد
8
کارکنان بخش سالمت داشتهاند.
 %33افراد اچآیوی مثبت متقاضی خدمات دندان پزشکی ،به علت سرباز
زدن درمانگر از پذیرش بیمار ،از اینن خندمت محنروم شندهانند  . 1انن و
تبعیض موجب میشود گروههای در معرض بیشترین خطر از ترس شنناخته
شدن و تبعات آن برای آزمایشات تشخیصی و سپس دریافت خدمات درمانی
مراجعه نکنند .درکلیه ی مراکز ارائه دهنده ی خدمات بهداشنتی درمنانی از
جمله واحد های دندان پزشکی نیز توصیه به رعایت احتیاط های اسنتاندارد
می شود و براساس توصیه ی سازمان جهانی بهداشت جدا سازی بیماران به
هیچ عنوان توجیه پذیر نمی باشد.

 -5احتیاطات
استاندارد همه جانبه

در سال  332از ارائهدهندگان خدمات بهداشتی -درمانی در سازمان
بهزیستی  ،%78دانشگاههای علوم پزشکی  %8و سازمان زندانها %7
تحت آموزش برای احتیاطات استاندارد قرار گرفتند 3.با این وجود آگاهی و
عملکرد در میان پرسنل کمتر از حد مطلوب است .در یک مطالعه گان در
 ،% /3ماسک جراحی در  %12/9و عینک ایمنی در  % 1/3موارد پوشیده
71
نشده بود.

 -2کمبود پوشش خدمات بهداشتی در گروههای با رفتار پرخطر

نتایج پایش برنامهی ملی ایدز در سال  333حاکی از آن است که در
سالهای  331و  332به ترتیب فقط حدود  %و  % 2/8زنان تنفروش
2
در مراکز دولتی مشاوره شدهاند.
مطالعه دیدهوری زیستی -رفتاری در مصرفکنندگان تزریقی مواد در
سال  331نیز نشان میدهد ،فقط  %33تحت درمان نگهدارنده بودهاند.
همچنین مطالعات مختلف حاکی از آن است که در گروه تنفروشان  %71و
در افراد مبتال به اچآیوی %9 ،به صورت مستمر و در مصرفکنندگان
3
تزریقی مواد حدود  % 2در اغلب موارد از کاندوم استفاده میکنند.

 -6پیشگیری پس از مواجهه

در مطالعهای بر روی پرسنل حرفههای پزشکی در سه بیمارستان تهران،
مشخص شد % 3/ ،از پرسنل در طی یک سال قبل از مطالعه ،مواجهه
داشتهاند و دفعات مواجهه در برخی از آنان بیش از یک بار بوده است.
بیشترین مواجهه در پرستاران و بیشترین تماس در بخشهای داخلی و
سپس اورژانس بوده است .آگاهی کم کارکنان بهداشتی درمانی و عملکرد
نامناسب آنها در رعایت اصول احتیاطات استاندارد دلیلی برای این واقعه
7
است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایتهای زیر و جهت آگاهی از
محل مراکز مشاوره و نیز مراکز ارائه دهنده درمان اورژانس پیشگیری پس
از تماس به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی منطقه خود مراجعه
کنید:

 -3مشاوره و آزمایش اچآیوی

 13مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و  91پایگاه مشاوره و تست
داوطلبانه اچ آی وی در سطح شهر ها و  3مرکز مشاوره ی اچ آی وی در
سطح زندان های کشور به ارائهی مشاوره و آزمایش اچآیوی میپردازند .در
گروههای در معرض خطر و شرکای ایشان که پوشش این خدمت بسیار کم
است نیاز به مشاوره و آزمایش با تجویز اولیهی پزشکان و سایر خدمت
دهندگان وجود دارد.
 -4حفظ سالمت در انتقال خون

از سال  337به بعد اهدای خون جایگزین حذف شد و در حنال حاضنر
 % 11اهداکنندگان به صورت اختیاری مراجعه میکنند .همچنین از سیستم
خودحذفی محرمانه و حذف بر اساس نظر پزشک استفاده میشود .در بررسی
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