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برنامه ریزی منسجم و همکاری بین بخشی در سطح محلی برای کنترل همهگیری ایدز
ویژه ی  :استانداران ،فرمانداران ،شهرداران و سایر مسئوالن محترم استانی و محلی
پیشگیرانه قرار دارند  .3در ضمن برآسرد شده در سا  3313بیشترین
6
موارد جدید ابتال در کشور از طریق آمیزش جگسی باشد.

مقدمه
بیماری ایدز بیشتر از آن که یک بیماری عفونی باشد یک آسیی
اجتماعی است که ابعاد اقتصیادی ررنگییی س سیاسیی سسییعی دارد.
بدسن توجه به تمامی عوامل مؤثر بر گرسهنای پرخطر پیشگییری از
این بیماری مورق نخواند بود س مراقبت درمان س کگتیر آن زمیانی
امکان پذیر خواند شدکه تمامی بخشنیای میرتبو سفیفیه خیود را
درست انجام بدنگد.
پایبگدی به میدیریت مبتگیی بیر شیواند عومیی س مصیم بیودن
مسئوالن به عمل بیه برنامیهنیا نقشیی اساسیی در کیانش شییو
اچآیسی س پایین آسردن میزان صیدمات ناشیی از آن دارد .معکیو
کردن رسند نمه گیری در مصرف کگگدگان تزریقی مواد س زنیدانیان در
ایران ناشی از تصمی گیری آگانانهی مسئوالن امر بوده است.

-2ناآگاهیگسترده

بسیاری از مردم به سیژه جوانان دربارهی اییدز باسرنیای نادرسیت
دارند  1 ۵ ۵به نحوی که تگها  36/3درصد ارراد  31تا  2ساله نر سیه
راه اصوی انتقا اچآیسی را میدانگد س ن دس بیاسر لویو شیایا را رد
میییکگگیید .30اییین
جدول  -1میزان پاسخ صحیح به هر  5پرسش
آگاهی درباره اچآیوی-ایدز در گروههای مختلف
ناآگیییانی در سیییایر
%36
جوانان
گرسه نای در معرض
%23/۵
مصرف کگگدگان تزریقی مواد
خطییر نیییز گسییترده
%۵/1
تنررسشان
%3 /6
زندانیان
است.
-3انگوتبعیضپیرامونایدز

چرا باید به همهگیری ایدز توجه کرد؟
بیماری ایدز در حا حاضر سه زیادی از بار بیمارینا را در
کشور ما تشکیل نمیدند اما الیوی رشد آن پس از مدتی ک
توجهی میتواند کشور را با چالشنای جدی مواجه نماید.
برسز نمهگیری در استاننای مختوف کشور یکسان نبوده س
میانیین میزان برسز ساالنهی آن برای کل جمعیت بر حس موارد
شگاسائی شده از  2/3نفر تا  303/6نفر در صد نزار نفر در استاننای
مختوف متغیر بوده است .به نظر میرسد این نان گونی به عوت تفاست
در شیو ررتارنای پرخطر در مگاطق مختوف س تفاست در میزان
3
ارائهی خدمات مگجر به شگاسایی موارد باشد.

بسیاری از ارراد مبتال به اچآیسی حتیی در بیین خیانوادهی خیود
پذیررته نمی شوند س از کار تحصیل س معاشیرت بیا دیییران محیرسم
میگردند 33در حالی که ن نشیگی با ایشان خطر سرایت به دییران را
ندارد .بدین لحاظ الزم است قوانیگی برای حمایت از حقوق شهرسندی
این ارراد تگظی س اجرا شود.
 -4گسترشبیماریدربینافراددرمعرضخطرکمتر

آمار ابتال به اچآیسی س ایدز در کشور پس از سقفهای موقتی با
رشدی تصاعدی رس به رس است .بر اسا تخمیننای عومی در سا
 33۵1بین  10تا  33۵نزار نفر در کشور مبتال به اچآیسی-ایدز
بودهاند س پیش بیگی می شود بیشتر مبتالیان جدید در سا نای آیگده
از طریق تما جگسی س در بین ارراد در معرض خطر کمتر نسبت به
32
مصرفکگگدگان تزریقی مواد یا تنررسشان برسز نماید.

-1افزایشرفتارهایپرخطر

در ایران در کگار رسند رزایگدهی برخی شاخصنای آسی
اجتماعی 3 2در سا نای اخیر ررتارنای پرخطر مرتبو با اچآیسی
ارزایش داشته است .در مطالعهای در نفت شهر کشور بیش از 33
درصد پاسخگویان گرسه سگی  31-31سا رابطهی جگسی خارج از
چهارچوب ازدساج دائ تجربه نموده بودند که رراسانی آن در پسران
1
سه برابر دختران بود.
خوشبختانه در سا نای اخیر با اجرای برنامهنای کانش آسی
 ۵1تا  ۵1درصد مصرفکگگدگان تزریقی مواد از سرنگ س سوزن یک
بار مصرف استفاده میکگگد  .3اما آنچه بیشتر نیران کگگده است آن
است که کمتر از  30درصد این ارراد تحت پوشش برنامهنای

-5باراقتصادیبیماری

اگر در نظر بییرید که در عرض  1سا حداقل نیمی از ارراد مبتال
نیاز به دارسنای خاص این بیماری پیدا میکگگد 3که نزیگهی ساالنهی
آن به قیمتنای رعوی برای نر ررد حدسد  32میویون تومان است س
در حا حاضر ن کمتر از ده درصد مبتالیان نیازمگد به دارس آن را
دریارت میکگگد 3رقو برای دارسی این گرسه باید ساالنه 3000
میویارد تومان (یک پگج کل اعتبارات سزارت بهداشت در سا
 )33۵1نزیگه کرد .از طرری نیرانینایی در مورد ارزایش مقاسمت
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دادگستری رراه آموزش س پرسرش ضرسری است .بدین لحاظ تشکیل
کارگرسهنای استانی برای پیییری امور س پایش پیشررت برنامهنا
پیشگهاد میشود.
برای مثا عمویات پویسی در پاکسازی خیاباننا از
مصرفکگگدگان مواد ممکن است چهرهی خیاباننای اصوی را بهتر
کگد اما شواند نشان میدند که مشکالت را به عمق محالت س
خیاباننای ررعی میبرد که تأثیر بدی بر سالمت عمومی جامعه
خواند داشت .اگر عمویات پویسی تگها بخشی از یک برنامهی جاماتر
نمکاری بین بخشی برای کانش تقاضا عرضه س کانش آسی مواد
3۵ 3۵ 36 31
باشد اثرات پایدارتری در کگتر مواد به دست میدند.

سیرس به دارس سجود دارد که لزسم تهیهی دارسنای جدیدتر س طبعاً
گرانتر را به دنبا خواند داشت.

معرفی برخی برنامههای مؤثر
-1حفظوبهبودسیاستکاهشآسیب

برای قطا زنجیرهی انتقا اچآیسی در مصرفکگگدگان تزریقی
مواد ضرسری است پوشش رعالیتنای پیشگیری از اچآیسی برای
آننا ارزایش یابد .شواند عومی نشان میدند درمان نیهدارنده با
متادسن یا بوپرنوررین نزیگهی بسیار کمتری نسبت به دستگیری س
33
زندانی کردن مصرفکگگدگان بر جامعه تحمیل میکگد.
عویرل گسترش چش گیر پوشش درمان نیهدارندهی متادسن در
مصرفکگگدگان مواد پوشش ناکاری آن ( %33مصرفکگگدگان
تزریقی مواد در سا  )33۵6س توزیا سرنگ س سوزن نیاز به بهبود
دارد .تگها  %2۵مصرفکگگدگان مواد در آخرین تزریق خویش سرنگ
3
س سوزن را از مراکز سیژهی این خدمات دریارت کردهاند.
برنامهنای درمان برای مصرفکگگدگان تزریقی مواد باید گسترهای
از درماننای مختوف از درماننای س زدایی گررته تا اجتماعات
درمانمدار س درماننای نیهدارنده را شامل شود که الزم است در
سطح کشور گسترش یابگد .در تحقق این ندف سازماننای
لیردسلتی س بخش خصوصی میتوانگد نقش مؤثری داشته باشگد.

آیوی
مشاورهوآزمایشاچ 

-4

انجییام آزمییایش معمییو اچآیسی کییه سجییود پییادتن را در بییدن
می سگجد از آنجا که مانگد اکثر آزمایش نیای دیییر پزشیکی میوارد
مثبت یا مگفی کاذب دارد س عالسه بر آن در چگد نفته اس ابتال ممکن
است نگوز پادتگی در بدن تولید نشده باشد که تشخیص داده شیود س
نیز به دلیل نیاز به تغییر ررتارنای پرخطر به ررتارنای سال تر س البته
تبعات رسانی جواب مثبت حتماً باید با مشاسره قبل س بعید از آزمیایش
صورت پذیرد .انجام آزمایش اجباری حقوق ارراد را نقض میکگد س از
نظر سالمت عمومی ارزشی ندارد.
جدول  - 2پوشش مشاوره و آزمایش داوطلبانه در گروه های مختلف
%31
مصرفکگگدگان تزریقی مواد
%
نمسران مصرفکگگدگان تزریقی مواد
%22
نمسران مبتالیان به اچآیسی
 %3مشاسره س  3آزمایش
زندانیان سرسدی
%3۵
زنان تنررسش
%0/3
زنان باردار پرخطر

سرمایهگذاریدرپیشگیری

-2
3

بر اسا دادهنای مگتشر شده در سا  33۵۵نزیگهی ساالنهی
صرف شده برای پیشگیری نر مورد جدید ایدز تقریباً بین یک نزارم
تا یک بیست س پگج نزیگهی مراقبت س درمان نر ررد مبتال در
کشور بوده است .این نسبت در سطح بینالمووی نیز تقریباً به نمین
میزان است .از آنجا که برخی مداخالت پیشگیرانه در مورد ایدز
(مانگد آموزش مهارتنای زندگی به نوجوانان) از آسی نای اجتماعی
شایا دییر (مانگد اعتیاد مصرف الکل بزنکاری س رسابو جگسی
بیمحابا) س تقاضای خدمات از نظام سالمت ن جووگیری میکگگد
صررهی اقتصادی پیشگیری بسیار بیشتر خواند شد.

در حا حاضر  363مرکز مشاسره س آزمایش اچآیسی در سطح
3
 20شهر کشور س  ۵6مرکز در زنداننای کشور سجود دارند.
-5افزایشمشارکتمردم

مشارکت مردم محوی در حفظ س ارتقای سالمت خود نقش به
سزایی در کانش آسی نای اجتماعی دارد .ارزایش تحرک شورانای
رسستا شهر س شورایارینا خیریهنا س سمننا در رعالیتنای
ترسیجی پیشگیری گسترش خدمات بهداشتی س درمانی س کانش
آسی توصیه میشود .کانش ک سوادی رقر س بیکاری به عگوان
ریشهی بسیاری از مشکالت سالمت اجتماعی در مگاطق محرسم س
حاشیهی شهرنای بزرگ جز با مشارکت محوی س البته سرمایهگذاری
دسلتی به سامان نمیرسد.
اطالعات بیشتر www.hivhub.ir :و www.unaids.org

-3تقویترویکردحمایتوهمکاریبینبخشی

گسترش حمایت از آسی دیدگان اجتماعی مانگد مگا اخراج از کار
یا عدم استخدام بر اسا سضعیت ابتال به اچآیسی یا اعتیاد مگا
آزمایش اجباری اچآیسی یا اعتیاد س تعقی خاطیان تسهیل گسترش
مراکز عمومی س خصوصی مشاسره س آزمایش داسطوبانه کانش آسی
یا بازپرسری س موارد مشابه پیشگهاد میشوند.
نمچگین تقسی مشخص مسئولیتنا بین سازماننا س
سزارتخانهنای مختوف مانگد سزارت کشور اقتصاد بهداشت
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