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موفقيت تايلند ،سنگال ،استان تاميل نااو و نناد ا گانادا و
فر نشاندن شيوع  HIVناشی از تعهد سياسی برنامه يزی منطقی
نمکا ی بين بخشای مناسا باوو اسات .موفقيات برزيال و
تضمين معالجهی ايگان ضد ير سی برای تمام افراو مبتال به ايدز
نمونه ويگری است  .اما ننوز و کشو ما برناماهناای منساج
حمايتنا ،به خصوص مالی کافی نيسات قاوانين اابات و ايان
زمينه ضع نشد است .لذا با تغيير مديريتنا ،خطر محد و شادن
برنامهنای مفيد يا انجام فعاليتنای غيرعلمی جوو وا و.

-2ناآگاهیگسترده

بسيا ی از مروم به يژ جوانان و با ی ايدز با نای ناو ست
وا ند  2،1،۵به نحوی که تنها  /و صد افراو  1تا  0ساله نر
سه ا اصلی سرايت آن ا میوانند ن و با غلط شايع ا و
میکنند  .کانش ميانگين سن مصرف مواو به  ۵سال 0شر ع
ابطهی جنسی به سال از ويگر عوامل خطر است.
-3انگوتبعیضپیرامونایدز

باه نساتي  .بسايا ی
فراتر از ناآگانی با انکا تبعاي
ننوز بر اين با ند که اچآی ی -ايدز بيما ی ويگران خالفکا ان
است .عال بر تقويت اناگ تبعاي کاه بسايا ی ا از کسا
اطالعات برای کمک به ننگام ابتال و میکناد ،ايان با ناا باه
انکا وامن میزنند موجا مایشاوو ماروم خاوو ا از اقعياات
نمهگيری و ببينند و نتيجه به حس کاذب امنيت برسند.
بسيا ی از افراو مبتال به اچآی ی حتی و بين خانواو ی خوو
پذيرفته نمیشوند از کا  ،تحصيل معاشرت با ويگران محر م
میگروند ،و حالی که ن نشينی با ايشان اصالً خطر سرايت به
ويگران ا ندا و .حتی و موا وی پرستا ان ،وندانپزشکان
جراحان از خدمت به ايشان سر باز میزنند که خوو منجر به تشديد
مشکالت آنان میگروو  .تبعيضهای مرتبط با اچآی ی به پنهان
شدن اين بيما ی گسترش زير زمينی آن وامن خواند زو .بدين
لحاظ الزم است قوانينی برای حمايت از حقوق شهر ندی اين افراو
تنظي اجرا شوو.

چرا باید به همهگیری ایدز توجه کرد؟

با اين که پديد ی ايدز و حال حاضر سه چندانی از با
بيما ینا ا و کشو ما تشکيل نمیوند ،اما مانيت اين پديد که
شدی خاموش پيش ند وا و ،میتواند و طی  1تا  02سال
کشو ا با چالشنای جدی مواجه کند .چيزی که و کشو نايی
مانند نند ستان ،ا کراين سيه خ واو پس از مدتی سکوت
ک توجهی ،با تعداو بسيا زياو مبتاليان مواجه شد اند.
عال بر اين اچآی ی با کانش ايمنی بدن منجر به بر ز يا
تشديد بيما ینای عفونی ويگر میشوو .يکی از عوامل شکست
جهان و کنترل سل ماال يا نمه گيری ايدز بوو است.
-1افزایشرفتارهایپرخطر

و ايران فتا نای پرخطر مرتبط با اچآی ی و سالنای اخير
افزايش يافته است . ، ،0ابطهی جنسی پيش از ازو اج واشتن
بيش از يک شريک جنسی از اين جملهاند که برخی جوانان - 1
 1ساله آن ا تجربه میکنند ،و پسران چند برابر وختران است
1
با افزايش سن ميزان آن بيشتر میشوو.
خوشبختانه و سالنای اخير با اجرای برنامهنای کانش
آسي  ۵1تا  ۵1و صد مصرفکنندگان تز يقی از سرنگ سوزن
يک با مصرف استفاو میکنند .اما آنچه بيشتر نگران کنند است
اين است که کمتر از  2و صد ايشان تحت پوشش برنامهنای
پيشگيرانه قرا وا ند ،بيش از % 2مصرفکنندگان تز يقی متأنل،
ابط جنسی خا ج از زناشويی وا ند %11/ ،مصرفکنندگان
تز يقی مواو و طول عمر خوو بيش از يک شريک جنسی
واشتهاند کمتر از يک سوم ايشان و آخرين آميزش از کاند م
۵
استفاو کرو اند.

 -4گسترشبیماریدربینافراددرمعرضخطرکمتر

آما ابتال به اچآی ی ايدز و کشو پس از قفهای موقتی با
شد به است .بر اساس تخميننای علمی و سال ۵1
بين  12تا  ۵نزا نفر و کشو مبتال به اچآی ی بوو اند
پيشبينی میشوو بيشتر مبتاليان جديد و سالنای آيند از طريق
تماس جنسی و بين افراو و معرض خطر کمتر نسبت به
مصرفکنندگان تز يقی يا تنفر شان بر ز نمايد.
-5باراقتصادیبیماری

و عرض  1سال حداقل نيمی از افراو مبتال نياز به وا نای
خاص اين بيما ی پيدا میکنند 7که نزينهی ساالنهی آن به
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اين جز با فعاليت گسترو ی سازماننای غيرو لتی
خصوصی ممکن نخواند شد.

قيمتنای فعلی برای نر فرو  0ميليون تومان است .ضمن آن
که سالی  ۵تا  1نزا مبتالی جديد خواني واشت ،15و حال
حاضر ن کمتر از و و صد مبتاليان نيازمند به وا آن ا و يافت
میکنند 7فقط برای وا ی مبتاليان بايد سالی  222ميليا و
تومان (يک پنج کل اعتبا ات زا ت بهداشت و سال ) ۵1
نزينه کني  .به نظر می سد با افزايش افراو تحت و مان و
سالنای اخير نگرانینای و مو و افزايش مقا مت ير س به
وا جوو وا و که لز م تهيهی وا نای جديدتر طبعاً گرانتر ا
به ونبال خواند واشت.

سرمایهگذاریدرپیشگیری

-2

بر اساس واو نای منتشر شد و سال ۵۵

نزينهی صرف

شد برای پيشگيری نر مو و جديد و يک سال تقريباً بين يک
نزا م تا يک بيست پنج نزينهی مراقبت و مان نر فرو
مبتال و کشو بوو است .اين نسبت و سطح بينالمللی نيز تقريباً
به نمين ميزان است .از آنجا که برخی مداخالت پيشگيرانه و
مو و ايدز (مانند آموزش مها تنای زندگی به نوجوانان) ،از
آسي نای اجتماعی ويگر تقاضای خدمات از نظام سالمت ن
جلوگيری میکنند ،صرفهی اقتصاوی پيشگيری بسيا بيشتر
خواند شد .برآ ونای اقتصاوی نشان واو که به ازای نر 222
تومان نزينه و آموزش مها تنای زندگی  01222تومان و
۵
نزينهنای بهداشتی و مانی صرفهجويی خواند شد.

راه کارهای مناسب
-1حفظوبهبودسیاستکاهشآسیب

برای قطع زنجير ی انتقال اچآی ی و مصرفکنندگان تز يقی
مواو ،ضر ی است پوشش فعاليتنای پيشگيری و آننا
افزايش يابد.
اگر و مصرفکنندگان تز يقی مواو ،سطح پوشش برنامهی
استفاو از سرنگ ايمن از  ۵2و صد به  11و صد افزايش واو

آیوی
گسترشمشاورهوآزمایشاچ 
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مرکز مشا و ساطح  02شاهر کشاو  ۵مرکاز و
آزمايش اچآی ی میپروازند.
زنداننای کشو به ا ائهی مشا
گسترش پوشش آننا نيازمند نير ی انسانی منابع بيشتر است.

س :حمایتماادیومعواویازمبتالیاانوتوزیا واوازککااهش
آسیب(همچونسرنگوکاندوک)باعلمبهاینکهآناانمباادر 
بهرفتارهایپرخطرمینمایودوباهاد ایانکاهازانتقااععاما 


جدول  - 2پوشش مشاوره و آزمایش داوطلبانه در گروههای مختلف
% 1
مصرف کنندگان تز يقی مواو
%
نمسران مصرفکنندگان تز يقی مواو
%00
نمسران مبتاليان به اچآی ی
آزمايش
 %مشا
زندانيان وی
% ۵
زنان تنفر ش
%2/
زنان با وا پرخطر

بیماریبهافرادساومپیشگیریشود،چهحکمیدارد؟

حضر

بخش

آیتاوهخاموهای:جلوگیریازگسترشاینگونهاماراضباا


استعانتازحمایتهایمادیومعوویبرایکسانیکهمطلعودو
تمکندارند،شرعاًالزکاست.

شوو ،سه چها م موا و جديد اچآی ی کانش میيابد .با افزايش
پوشش مصرف کاند م به  11و صد ،موا و جديد و نمسران
شرکای جنسی اين افراو  1و صد کاسته خواند شد . 1و ضمن
تنها  %0۵مصرفکنندگان مواو و آخرين تز يق خويش ،سرنگ
7
سوزن ا از مراکز يژ ی ا ائهی اين خدمات و يافت کرو اند.
علی غ گسترش چش گير پوشش و مان نگهوا ند ی متاو ن
و مصرفکنندگان مواو ،پوشش ناکافی آن (  %مصرفکنندگان
تز يقی مواو و سال  ) ۵نياز به بهبوو وا و.
الزم است با افزايش تعداو تي نای پوشش وست سی ا ائهی
سوزن به گر نی از
توزيع سرنگ
خدمات آموزش
مصرفکنندگان تز يقی مواو که خوو مراجعه نمیکنند افزايش يابد

-4تقویترویکردحمایتوهمکاریبینبخشی

گسترش قوانين حمايتی از آسي ويدگان اجتماعی مانند منع
اخراج از کا يا عدم استخدام بر اساس ضعيت ابتال به اچآی ی يا
اعتياو ،منع آزمايش اجبا ی اچآی ی ،تسهيل گسترش مراکز
آزمايش وا طلبانه ،کانش آسي يا
عمومی خصوصی مشا
بازپر ی و اين زمينه پيشنهاو میشوند .نمچنين تقويت
برنامه يزی نمکا ی بينبخشی تقسي مشخص مسئوليتنا
بين سازماننا ضر ی است.
برای کسب اطالعات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

 سومين برنامه کشو ی کنترل اچآی ی ( ) ۵1- 1

نمايندگان منتخ مروم میتوانند برای
 آنچه قانونگذا ان
اچآی ی-ايدز انجام ونند؛ فعاليتنايی برای کووکان نوجوانان.
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 آشنا ،حسام الدين« .ما حانيون برای مواجهه با ايدز چه میتواني
بکني ؟» مرکز مديريت بيما ینای زا ت بهداشت ،و مان آموزش
پزشکی ،يونيسف ،يو.ان ايدز۵ .

ابط عمومی مجلس شو ای اسالمی ،مرکز
اوا کل فرننگی
مديريت بيما ینای زا ت بهداشت ،و مان آموزش پزشکی
يونيسف۵1 .

 www.hivhub.ir, www.UNAIDS.ir
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