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برنامه ریزی منسجم و همکاری بین بخشی در کنترل همهگیری ایدز
ویژه ی  :مسئوالن محترم برنامهریزی ،اداری– مالی و پشتیبانی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی

اچآ و مبتنی بر مهریتهر ز دگی» یا مطربق بر تعریی
بینالمللی برآویده کند ،دی هیچ مقطعی وجند داید.

ایدز بیشتر از آن که یک بیمکری عفکن ی برشکد یک آسکیب
اجتمرعی است که ابعرد اقتصرد  ،فرهنگی و سیرسی وسکیعی داید.
بدون تنجه به تمرمی عنامل مؤثر ،پیشگیر از این بیمری منفق
خناهککد بککند  .دی کشککنی دندمککرن تنق ک یش کد همککهگیککر دی
مصرف کنندگرن تزییقی مکناد و ز کدا یرن رشکی از تصکمی گیکر
آگرهر ه و به منقع مسئنالن بنده است.

-3انگوتبعیضپیرامونایدز

بسیری از افراد مبتال به اچآ و حتی دی بین در ناده دند
پذیرفته میشن د و از کری ،تحصیل و معرشرت بر دیگران محروم
میگرد د ،دی حرلی که ه شینی بر ایشرن اصالً دطر سرایت به
دیگران یا داید .دی کشنی مر  %۹2مبتالیرن تجربه احسرس ا گ

چرا باید به همهگیری ایدز توجه کرد؟

اگرچه پدیده ایدز دی حرل حرضر سه چندا ی از بری بیمری هر
یا دی کشنی مر تشکیل میدهد ،امر طبیعت این پدیده یشد درمنش
و پیش یو ده داید که میتنا د پس از  1تر  02سرل کشنی یا بر
چرلشهر جد یو به یو کند .چنین اتفرقی قبالً دی کشنیهر
هندوسترن ،اوکراین و یوسیه یخ داده است و پس از ی دویه
سکنت و ک تنجهی ،بر تعداد بسیری زیرد مبتالیرن مناجه شدها د.

جدول  -2میزان پاسخ صحیح به هر  5پرسش آگاهی درباره
اچآیوی و ایدز در گروههای مختلف
%
جنا رن
%0 /۷
مصرف کنندگرن تزییقی مناد
%۷/۹
تنفروشرن
% /
ز دا یرن

دی اجتمرع و  % 2احسرس تبعیض دی تمرس بر دستگرههر دولتی
و فقط  %12احسرس یضریت از بردنید کریکنرن بخش سالمت
داشتها د . 0بدین لحرظ الزم است قنا ینی برا حمریت از حقنق

شهرو د این افراد تنظی و اجرا شند.

-1افزایشبرخیرفتارهایپرخطر

دی ایران دی کنری یو د گرانکننده بردی شردصهر
اجتمرعی ، ، ،0بردی یفتریهر پردطر مرتبط بر اچآ و دی
سرلهر ادیر افزایش داشته است .یابطه جنسی پیش از ازدواج
و داشتن بیش از ی شری جنسی دی نجنا رن از این جمله
1و
است.
دنشبختر ه دی سرلهر ادیر بر اجرا بر رمه کرهش آسیب
 ۷1تر  ۸1دیصد مصرفکنندگرن تزییقی از سر گ و سنزن استریل
استفرده میکنند .امر آ چه گرانکننده است آن که کمتر از 2
دیصد ایشرن تحت پنشش بر رمههر پیشگیرا ه هستند ،بیش
از % 2مصرفکنندگرن تزییقی متأهل ،یوابط جنسی دریج از
ز رشنیی دای د %1۹ ،مصرفکنندگرن تزییقی مناد دی طنل عمر
دند بیش از ی شری جنسی داشتها د و کمتر از ی سنم
ایشرن دی آدرین آمیزش از کر دوم استفرده کردها د .۷اینهر
شر ههر منج سنم همهگیر ایدز از یاه آمیزش جنسی است.

 -4گسترشبیماریدربینافراددرمعرضخطرکمتر

آمری ابتال به اچآ و و ایدز دی کشنی پس از وقفها منقتی بر
یشد یو به یو است .بر اسرس تخمینهر علمی دی سرل ۸۹
بین  ۸2تر  2هزای فر دی کشنی مبتال به اچآ و -ایدز بندها د و
پیشبینی میشند بیشتر مبتالیرن جدید دی سرلهر آینده از طریق
تمرس جنسی و دی بین افراد دی معرض دطر کمتر سبت به
مصرفکنندگرن تزییقی یر تنفروشرن بروز مرید.
-5باراقتصادیبیماری

دی عرض  1سرل حداقل یمی از افراد مبتال یرز به دایوهر
درص این بیمری پیدا میکنند ۷که هزینه سرال ه آن به
بخشی از تاثیرات اقتصادی اچ آی وی

-2ناآگاهیگسترده

بسیری از مردم به ویژه جنا رن دیبریه ایدز برویهر ردیست
دای د 2،۹،۸به حن که تنهر  /دیصد افراد  1تر  0سرله هر
سه یاه اصلی سرایت اچآ و یا میدا ند و ه دو بروی غلط شریع
یا ید میکنند  .دیحرل حرضر بر رمها که معیریهر «آمنزش

کاهش رشد

کاهش تولید

اقتصادی

ناخالص ملی

کاهش درآمد و
افزایش فقر

کاهش نیروی

از دست

کار

رفتن امنیت
غذایی

هزینه های
باالی بهداشتی
و درمانی افراد
مبتال

قیمتهر فعلی برا هر فرد  0میلینن تنمرن است ،و دی حرل
حرضر ه کمتر از ده دیصد مبتالیرن یرزمند به دایو ،آن یا دییرفت
1
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میکنند ،۷فقط برا دایو ایشرن برید سرلی  222میلیرید تنمرن
(ی پنج کل اعتبریات وزایت بهداشت دی سرل  ) ۸۹هزینه
کنی  .بر تنجه به تخمین بروز متنسط سرال ه  ۷-هزای مبتال
جدید دی سه سرل آینده13و افزایش مقرومت ویروس به دایو گرا ی
وجند داید که لزوم تهیه دایوهر جدیدتر و طبعرً گرانتر یا به
د برل دناهد داشت.

استفرده از ظرفیت سرزمرنهر غیردولتی به دصنص اگر
دستیسی ایگرنهر دولتی به گروه دی معرض دطر اچآ و
دشنای است ،مر ند کندکرن دیربر ی ،برا ایائه آمنزش و ددمرت
تنصیه میشند.
-3پوششخدماتبهداشتیدرگروههایبارفتارپرخطر

تریج پریش بر رمه ملی ایدز شرن داد حدود  % ۷/1ز رن
تنفروش دی مراکز دولتی تحت مشرویه قرای گرفتها د .مطرلعه
زیستی -یفتری دی مصرفکنندگرن تزییقی مناد یز شرن میدهد
۷
فقط  %دی زمرن مطرلعه تحت دیمرن گهدای ده بندها د.
همچنین مطرلعرت مختل حرکی از آن است که دی گروه
تنفروشرن  %02و دی افراد مبتال به اچآ و  %۹ ،به صنیت
مستمر و دی مصرفکنندگرن تزییقی مناد حدود  % ۷دی اغلب
مناید از کر دوم استفرده میکنند . ۸دایودر ههر مه ترین محل
فراه کردن کر دوم دی این گروههر جمعیتی هستند و میتنا ند
بر تنجه به گستردگی بسیری وسیع دی سطح کشنی ،محلی بسیری
منرسب برا ترویج یفتری جنسی سرل برشند.
بیش از  22مطرلعه اثر تجنیز دیمرن گهدای ده بر متردون یا دی
کرهش تعداد تزییق ،استفرده از سر گ مشترک و بروز اچآ و یا
شرن دادها د و یز افراد تحت دیمرن بر متردون یر بنپر نیفین کمتر
دست به یفتریهر معرض قر نن میز ند و بیشتر ممکن است کری
مفید پیدا کنند . ۹شناهد علمی شرن میدهد دیمرن گهدای ده بر
متردون یر بنپر نیفین هزینه بسیری کمتر سبت به دستگیر
02
و ز دا ی کردن مصرفکنندگرن مناد بر جرمعه تحمیل میکند.

برخی اقدامات مؤثر
-1حفظوبهبودسیاستکاهشآسیب

ایتقر تزییق سرل مه ترین جزء جلنگیر از ا تقرل اچآ و دی
مصرفکنندگرن تزییقی مناد است .تنزیع سر گ و سنزن یرز به
بهبند داید چنن تنهر  %0۷مصرفکنندگرن مناد دی آدرین تزییق
دنیش ،سر گ و سنزن یا از مراکز ویژه ایائه ددمرت دییرفت
کردها د .۷علییغ گسترش چش گیر پنشش دیمرن گهدای ده
متردون دی مصرفکنندگرن مناد ،پنشش رکرفی آن ( %
مصرفکنندگرن تزییقی مناد دی سرل  ) ۸یرز به بهبند داید.
بر رمههر دیمرن مناد برا مصرفکنندگرن تزییقی مناد برید
گسترها از دیمرنهر مختل از س زدایی گرفته تر اجتمرعرت
دیمرنمدای و دیمرنهر گهدای ده یا شرمل شند که الزم است دی
سطح کشنی گسترش یربند .الزم است بر افزایش تعداد تی هر
سیری که به طنی فعرل به د برل دستیسی به گروه هدف
مییو د ،پنشش ایائه ددمرت آمنزش و تنزیع سر گ و سنزن به
گروهی از مصرفکنندگرن تزییقی مناد که دند برا دییرفت آن
۷
مراجعه میکنند به  % 22برسد.

همکاریبینبخشی

-4تقویترویکردحمایتو

سرمایهگذاریدرپیشگیری

-2

تقنیت بر رمهییز و همکری بینبخشی و تقسی مشخص
مسئنلیت بین سرزمرنهر و هردهر مختل مثل وزایت کشنی،
اقتصرد ،بهداشت ،دادگستر  ،یفره ،آمنزش و پرویش ضروی
است .برگزای منظ جلسرت کمیته کشنی ایدز و فعرلتر شدن
۷
زیر کمیته آمنزش و اطالعیسر ی آن برید مد ظر قرای گیرد.
بر تنجه به بند اطالعرت کرفی از سرزوکری بردی عنامل مؤثر دی
همهگیر دی کشنی و لزوم پریش و ایزشیربی بر رمههر اجرا شده،
افزایش بندجههر پژوهشی دی زمینه ایدز از میزان فعلی % /
کل اعتبریات هزینه شده دی منید ایدز به مقردیر زدی به % 2
تنصیه شده تنسط دا شمندان و مراجع بینالمللی  0ضرویت داید.

هزینه صرف
بر اسرس دادههر منتشر شده دی سرل ۸۸
شده برا پیشگیر هر منید جدید دی ی سرل تقریبرً بین ی
هزایم تر ی بیست و پنج هزینه مراقبت و دیمرن هر فرد
مبتال دی کشنی بنده است .این سبت دی سطح بینالمللی یز تقریبرً
به همین میزان است . 1از آ جر که بردی مدادالت پیشگیرا ه دی
منید ایدز (مر ند آمنزش مهریتهر ز دگی به نجنا رن) ،از
آسیبهر اجتمرعی دیگر و تقرضر ددمرت از ظرم سالمت ه
جلنگیر میکنند ،صرفه اقتصرد بسیری بیشتر میشند.

هزینهی ساالنه پیشگیری هر
فرد  11-014هزار تومان

جهت کسب اطالعرت بیشتر به وب سریتهر زیر مراجعه کنید:
www.hivhub.ir, www.unaids.org
www.aidsinfo.nih.gov, www.who.int/hiv

هزینهی ساالنه درمان هر
فرد  14-11میلیون تومان
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