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به مناسبت

دراینشمارهمیخوانید:
   به مناسبت روز جهانی ایدز

      یک دسامبر مصادف با 11 آذر
   در مورد ایدز بیشتر بدانیم

   باورهای غلط در مورد بیماری 
اچ آی وی 



یکـم دسـامبر مصادف بـا یازدهم آذرمـاه، روز جهانی ایدز می باشـد. ایدز یکی 
از بزرگ ترین چالش ها و مشـکات سـامتی کشـورها خصوصًا جوامـع در حال 
توسـعه در عصـر حاضر می باشـد. ایدز یک بیماری نوپدید محسـوب می شـود 
کـه در مـدت کوتاهی تمام کشـورهای جهـان را آلوده کرده و صدها انسـان اعم 
از زن و مـرد، کـودک و نوجـوان، جـوان و پیر را از نژادهـا و قومیت های مختلف 

را به کام مرگ فرسـتاده اسـت. 

ایــدز واقعیتی نزدیــک ... خیلی نزدیک!
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به مناسـبت روز جهانی ایدز

 یک دسامبر مصادف با 11 آذر
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هرساله، در روز جهانی ایدز مصادف با 11 آذرماه / 1 دسامبر مردم در سراسر جهان 
متحد می شوند تا  درزمینه پیشگیری، درمان و مراقبت  از افراد مبتالبه ایدز گام های 
مؤثری بردارند و هرساله شعاری از طرف سازمان ملل متحد برای این روز در نظر 
گرفته می شود که  امسال، توجه جهان به بیماری همه گیر کووید-19 و تأثیر آن بر 
سالمتی وزندگی و معیشت افراد معطوف شده است. با توجه به این موضوع، 

شعار امسال عبارت است از   "همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک" 
HIV نیز مانند کووید-19 محدود به مرزهای جغرافیایی نمی شود، تمام کشورهای 
جهان را آلوده کرده و موجب ضرر و زیان های بسیار وسیع و گسترده اجتماعی و 

اقتصادی و مهم تر از همه فاجعه عظیم انسانی شده است. 
چند سال پیش که هنوز ایدز به شکل تابو دیده می شد و بسیاری تالش می کردند 
آن را کتمان کنند، متأسفانه شنیده می شد که بعضی مبتالیان در اقدامی تالفی جویانه 
تالش می کنند بیماری را در جامعه گسترش دهند. از طرفی بسیاری از بیماران به 
خاطر ترس از قضاوت های نادرست دیگران تالش می کردند بیماری خود را پنهان 
کنند و حتی در مراکز درمانی یا آرایشگاه ها که احتمال انتقال ویروس وجود داشت، 
اعالم نکنند که آلوده اند و به همین دلیل بیماری گسترش بیش تری پیدا می کرد. 

سال ها گذشت تا نگاه نادرست به این بیماری تا حدودی تغییر کرد و همه 
متوجه شدند برای تعهد به مسئولیت اجتماعی شان در محل هایی که احتمال انتقال 
ویروس بود، باید شیوه های مراقبتی را رعایت کنند و در صورت لزوم دیگران را در 

جریان بیماری خود قرار دهند.
حاال بعد از گذشت بیش از بیست سال، ویروس کووید-19 تا حدودی همان 
شرایط را در جامعه ایجاد کرده است. با اینکه ما در حال حاضر درگیر شرایط پاندمی 
هستیم و این بیماری در همه کشورها گسترش پیداکرده است، برخی تصور می کنند 
ابتال به بیماری تهدیدی برای شأن اجتماعی آن هاست و اگر مبتال شوند، دیگران 
نگرشی منفی به آن ها پیدا می کنند. همین ترس و نگرانی سبب می شود خودشان 
نیز باور نکنند که ممکن است مبتال شوند و اگر هم درگیر بیماری شوند، توصیه های 

بهداشتی الزم و فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند.
در این میان ، گروهی از افراد نیز هنوز خطر کرونا را جدی نگرفته اند و باوجود همه 
هشدارهایی که داده می شود، این واقعیت تلخ را کتمان می کنند. باکمال تأسف 
هنوز کسانی را می بینیم که بدون ماسک در خیابان تردد می کنند یا ماسک خود 
را روی چانه شان گذاشته اند. متأسفانه حتی گاهی شاهدیم که برخی افراد باوجود 

داشتن عالئم از خانه خارج می شوند و به گسترش بیماری توجهی ندارند.
چرایی این رفتار روشن نیست. شاید بی توجهی، جدی نگرفتن و یا دالیلی دیگری 
داشته  باشد که این افراد را مجاب می کند که توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند. 
بااین حال، هیچ توجیهی برای زیر پا گذاشتن مسئولیت اجتماعی منطقی و معقول 
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نیست. همه ما باید برای کاهش و کنترل شیوع بیماری ها تالش کنیم. کلیه افراد 
جامعه در این امر مهم نقش داریم و باید متعهد بمانیم. رعایت اصول بهداشتی، 
حفظ قرنطینه، دوری از سایرین وقتی با افراد مبتال در تماس بوده ایم، وظیفه همه 
ماست. به خاطر داشته باشیم، تعهد به مسئولیت اجتماعی در این روزها شاید 

بیشتر از قبل اهمیت داشته باشد.
ازآنجایی که تاکنون هیچ واکسن و یا درمان مؤثری در برابر بیماری ایدز یا کرونا 
تولید نشده است، تنها راه مقابله با بیماری، پیشگیری از ابتال به آن است. امید 
است در سایه وجود و گسترش نگرش صحیح و مثبت در رابطه با بیماری هایی 
مانند ایدز و کرونا  شاهد سیر نزولی تعداد مبتالیان جدید در جامعه خودمان و 

تمام جهان باشیم. 
علت گسترش وسیع این بیماری در عرض این مدت کوتاه در همه جای دنیا را 

دو علت نادیده گرفتن )Ignorance( و انکار )Denial( دانسته اند. 
جهل و نادیده گرفتن، نقص در دانش و آگاهی است. میوه جهل ترس است.

انکار، نقص در نگرش صحیح است. میوه انکار سکوت است. 
و ایدز در سایه ترس و سکوت به گسترش خود در جوامع ادامه می دهد.

 روبـان قرمـز به عنوان سـمبل محبت، 
حمایـت و عشـق اسـت. و بـه ایـن 
نظـر  در  ایـدز  بیمـاری  بـرای  منظـور 

کـه: گرفته شـده 
قرمـز بـه معنـی عشـق و امیـد و  	

حمایت که سـمبل شـور و عشـق و 
مـدارا بـا بیماران اسـت. 

قرمز به معنی خون که نمایانگر درد و  	
رنج انسان ها از مرگ بیماران مبتالبه 

ایدز است. 
ــر  	 ــت خط ــی عالم ــه معن ــز ب قرم

و نگرانــی و انــکار اســت کــه 
بی توجهــی بــه آن باعــث بــه 
وجــود آمــدن بزرگ تریــن معضــل 

ــت.  ــده اس ــی ش جهان

مفهوم روبان قرمز یعنی: 
از افراد مبتالبه ایدز حمایت می کنیم.  	
افراد مبتالبه ایدز را همچنان دوست  	

داریم. 
بـرای پیشـگیری از ایـدز هم پیمان  	

. هستیم

روبان قرمز نماد چیست؟
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کوه یخ 
 تنها 10% کوه های یخی شناور در آب اقیانوس ها قابل مشاهده و روی آب هستند، 
90%  آن زیرآب بوده و در نگاه سطحی و گذرا دیده نمی شوند ولی حضور دارند. 

وضعیت ایدز در کشورهای خاورمیانه به کوه یخ تشبیه شده است. 

فاجعه سونامی 
سونامی به موج های سهمگین دریایی گفته می شود که در اثر زمین لرزه در اقیانوس ها 
تولید می شوند و بسیار ویرانگر هستند. در کشورهایی که فرصت آموزش و پیشگیری 
از بیماری ایدز به دلیل جهل و انکار از دست میرود، فاجعه ایدز همانند موج های 
قدرتمند سونامی، جوامع انسانی را درخواهد نوردید. برای مثال در کشورهای 
آفریقایی که متأسفانه در بعضی از آن ها بیش از نیمی از جمعیت یک کشور مبتالبه 

HIV/AIDS می باشند!

بیماری ایدز به چه پدیده هایی شباهت دارد؟

فاجعه تایتانیک 
همان طور که می دانید کشتی تایتانیک )پیشرفته ترین و عظیم الجثه ترین ساخته 
بشر در سال 1912( قرار بود از انگلستان عازم آمریکا شود. ولی متأسفانه در طول 
مسیر به علت غفلت دیده بانان کشتی، در اثر برخورد با کوه یخی، غرق شد و 

بسیاری از مسافرین آن از بین رفتند. 

وجوه اشتراک بین فاجعه تایتانیک و فاجعه بیماری ایدز: 
1. مسافرین کشتی تایتانیک از همه طبقات جامعه )ثروتمند، طبقه متوسط، فقیر( بودند. 

ایدز هم یک بیماری است که همه طبقات جامعه می توانند به آن مبتال شوند. 
2. غرق شدن کشتی تایتانیک به علت غفلت دیده بانان آن و برخورد با کوه یخ بود. جوامع 
پیشرفته امروزی هم به دلیل غفلت دیده بانان سالمت جامعه )مردم و مسئولین( 

درخطر تهدید برخورد با کوه یخ ایدز هستند. 
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اچ آی وی یک بیماری عفونی است که اغلب مردم آن را با نام ایدز 
می شناسند. درحالی که ایدز تنها مرحله انتهایی از بیماری اچ آی وی 
است، درصورتی که فرد به موقع و صحیح تحت مراقبت و درمان قرار 

گیرد، ممکن است تا آخر عمر اتفاق نیفتد.  
 اچ آی وی، به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل معرفی می شود، 
درصورتی که به موقع تشخیص داده شده و تحت مراقبت و درمان 
قرار گیرد، نه تنها فرد مبتال می تواند طول عمر طبیعی )نرمال( داشته 
باشد، بلکه با درمان مناسب، قدرت انتقال بیماری به افراد دیگر نیز 
به شدت کاهش پیدا می کند درواقع بیماری که همگان با نام کلی ایدز 
می شناسند، عفونتی است به نام اچ آی وی که اگر تحت مراقبت و 
درمان قرار گیرد ممکن است هرگز به مرحله ایدز وارد نشود. اکنون 

می خواهیم از منظر جدیدی به این بیماری نگاه کنیم.

بیشتر
بدانیم

در مورد
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ایدز مراحل انتهایی عفونتی به نام اچ آی وی است که سال ها توجه 
همگان را به خود جلب کرده است. به دلیل این که بیماری از ابتدا به خوبی 
شناخته نشده بود، ناشناخته های بشر ازیک طرف و سرعت انتشار بیماری 
از طرف دیگر موجب شد که سیستم های آموزشی و بهداشتی در دنیا 

شتاب زده شروع به آموزش های وسیع درباره این بیماری نمایند.
اچ آی وی درواقع یک بیماری عفونی با عامل مولد ویروسی است 
که فقط در خون و ترشحات بدن فرد مبتال وجود دارد. اگر فرد به طور 
منظم دارو مصرف کند، تعداد ویروس در خونش آن قدر کم می شود که 
دیگر قابل انتقال به دیگران نیست و سالمت خود بیمار هم تضمین 
می شود و طول عمر نرمال خواهد داشت. اما اگر فرد مبتال دارو مصرف 
نکند، نه تنها با افزایش تعداد ویروس در خون و ترشحات بدنش، امکان 
سرایت بیماری به سایرین بیشتر می شود، بلکه با ضعف تدریجی سیستم 
ایمنی موجب می شود فرد به انواع بیماری های عفونی دیگر نیز مبتال 
شده و ضمن سرایت این بیماری ها به سایر افراد جامعه، سالمت خود 
فرد نیز به شدت تهدید می شود و در صورت عدم درمان حتی می تواند 

منجر به مرگ فرد نیز شود.

ماهیت بیماری اچ آی وی از منظر یک بیماری عفونی:
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دانش ناکافی بشر از یک طرف و ماهیت متفاوت بیماری نسبت به سایر بیماری های 
عفونی از طرف دیگر منجر شد باورهای غلط در خصوص بیماری شکل گرفته و 
به سرعت انتشار یابد. همین امر موجب شد، مشکالت جدی در امر کنترل بیماری 
پیش آید. متأسفانه اکنون علی رغم وجود دانش کافی در خصوص بیماری، همچنان 
باورهای غلط چنان در اذهان ریشه دوانده اند که از موانع بزرگ در جهت کنترل 

اپیدمی، تشخیص، مراقبت و درمان بیماران به حساب می آیند. 
اگرچه بیماری اچ آی وی، یک بیماری عفونی قابل کنترل است؛ اما دستیابی به 
هدف کنترل بیماری در بعضی کشورها به دالیل متعددی به راحتی میسر نیست. 
یکی از مهم ترین این دالیل ترس، انگ و تبعیض مرتبط با بیماری است، زیرا ترس، 
انگ و تبعیض، یکی از عوامل اصلی و مهمی است که مانع اقدام بیماران برای 
تشخیص و مراقبت و درمان می گردد. مجموعه این عوامل، منجر به باورهای غلط 

در خصوص بیمار و بیماری شده و یکی از موانع اصلی است که باعث می شود:
١. افراد برای تشخیص بیماری اقدام نکنند و چون بیماری تا سال ها بی عالمت 

است، لذا بیماران تشخیص داده نمی شوند. 
2. افرادی که بیماری شان شناخته شده، به خاطر ترس قضاوت های عمومی و یا 

باورهای غلط خود در خصوص بیماری، برای مراقبت و درمان مراجعه نکنند. 
٣. افراد تحت پوشش مراقبت و درمان، به دالیلی مشابه موارد فوق، از ادامه درمان 

سرباز زده و مراقبت را رها کنند.
و به این ترتیب ترس، انگ، تبعیض و باورهای غلط باعث می شود اچ آی وی 

ترس، انگ، تبعیض و باورهای غلط
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ویروس HIV چگونه وارد بدن می شود؟

برای فرد از یک بیماری قابل کنترل، به یک بیماری کشنده تبدیل شده و 
منجر به یک اپیدمی فراگیر در جامعه شود. به اختصار می توان دریافت که:
1. هر عامل یا شرایطی که امکان تشخیص، مراقبت و درمان افراد مبتالبه 
اچ آی وی را فراهم کند،  منجر به تبدیل شدن اچ آی وی به یک بیماری 
عفونی قابل کنترل، شده و ضمن تضمين طول عمر نرمال برای فرد مبتال، 

سالمت جامعه را هم تضمین کند.
 2. هر عامل یا شرایطی که مانع اقدام افراد برای تشخیص و درمان افراد 
مبتال شود، ضمن خطراتی که برای فرد مبتال دارد، به شیوع باالی بیماری 

در جامعه و گسترش اپیدمی در جامعه منجر می شود. 

  در بدن ما، سیستم ایمنی وجود دارد که وظیفه اش محافظت از بدن در برابر 
هر عامل بیگانه ای است که وارد بدن انسان می شود. گلبول های سفید یکی از 
 ،HIV اجزای اصلی سیستم ایمنی بدن هستند. و سلول هدف برای ویروس
گلبول های سفید خون هستند. پس مسلمًا ویروس از راهی وارد بدن می شود 
که بتواند به گلبول های سفید دسترسی داشته باشد و از طرفی ویروس فقط 
داخل گلبول سفید زنده می ماند، و گلبول سفید فقط در خون و ترشحات بدن 
وجود دارد پس ویروس هم فقط از راهی می تواند وارد شود که خون و ترشحات 
 حاوی ویروس، به خون یا مخاط بدن فرد دیگری وارد شود. به این ترتیب ویروس

اچ آی وی از ۳ راه اصلی زیر می تواند وارد بدن انسان شود:
1- تزریق خون و فرآورده های خونی

۲- ارتباط جنسی
٣- از طريق مادر مبتا به  اچ آی وی /ايدز به جنين و نوزاد

پس نتیجه می گیریم، ویروس اچ آی وی نسبت به سایر عفونت ها به راحتی 
انتقال نمی یابد و در روابط معمول بین انسان ها منتقل نمی شود و ویروس 
اچ آی وی فقط درون گلبول سفید زنده قادر به زندگی است در خارج از بدن 

به راحتی از بین می رود.
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برخالف اغلب عوامل بیماری زا ویروس اچ آی وی هیچ آسیبی به بدن نمی زند. 
فقط وارد گلبول سفید شده و از امکانات آن برای تغذیه و رشد خود استفاده 
می کنند و هیچ قسمتی از بدن، حتی گلبول سفید را تخریب نمی کند؛ پس عالمتی 
ندارد از طرفی دیگر چون در ابتدا صدمه ای به بدن وارد نمی شود، سیستم ایمنی 
هم واکنشی نشان نمی دهد و به این ترتیب عفونت اچ آی وی بدون عالمت است.
همان طـور که اشـاره شـد ایـن ویروس بـه گلبول های سـفید بدن وارد شـده 
و شـروع بـه تکثیـر می کنـد. به عبارت دیگـر ایـن ویروس وارد سـلولی می شـود 
کـه خـود وظیفـه از بین بـردن ویـروس را به عنوان یـک عامل بیمـاری زا بر عهده 
داشـته اسـت، درست مانند دشـمنی که در ارتش یک کشور رسـوخ کرده و مانع 
اقـدام سـربازهای آن کشـور در مقابـل بیگانـگان گردد. سیسـتم ایمنـی بدن نیز 
در برابـر آن هیـچ اقدامـی انجـام نمی دهـد؛ به این ترتیـب نه ویـروس و نه بدن 
عکس العملی نشـان نمی دهـد؛ پس بیماری هیـچ عالمتی نـدارد. به این ترتیب 

       راه هایی که ویروس اچ آی وی از طریق آن ها منتقل نمی شود:
کار کردن با یکدیگر و زندگی دسته جمعی  	
هم صحبت شدن و معاشرت های اجتماعی یا تماس روزمره با افراد مبتال  	

مانند هم سفر بودن، همکالس بودن، نشستن در کنار یکدیگر و دست دادن
از روابـط عادی اجتماعی مثل سوارشـدن در اتوبوس و تاکسـی و اسـتفاده  	

از تلفن هـای عمومی 
غذا خوردن، آشـامیدن و یا اسـتفاده از قاشـق و چنگال، لیوان و وسـایل و  	

ظـروف غذاخوری 
 اشک و بزاق و یا از راه هوا )عطسه و سرفه(  	
از سـرویس های بهداشـتی مشـترک مثـل حمـام، توالـت و  	  اسـتفاده 

مشـترک  اسـتخرهای 
 توسط حیوانات، حشرات و یا نیش آن ها  	

لذا با توجه به ماهیت ویروس و راه های انتقال بیماری می بینیم که افراد مبتالبه 
ویروس در حالت عادی و در روابط معمول اجتماعی خطری برای سایرین ندارند.
    پس نتیجه می گیریم : نیازی به جداسازی افراد مبتابه اچ آی وی نیست.

پس از ورود ویروس HIV به بدن چه اتفاقی می افتد؟ 
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نـه خود ویـروس موجب ایجـاد عالئم می شـود و نه عکس العمل بـدن عالمتی 
ایجـاد خواهـد کـرد، بعـد از گذشـت مدت زمانـی از ورود ویروس، گلبول سـفید 
یـک آنتی بادی ترشـح می کند کـه فقط مانند نشـانه ای از رد پای ویروس اسـت 
و ایـن آنتی بـادی تأثیـر دیگـری نـدارد. و فایده آن این اسـت که در تشـخیص 

آزمایشـگاهی بـه ما کمـک می کند.
پـس نتیجـه می گیریم : برخاف سـایر بیماری هـا ، عفونـت اچ آی وی هیچ 
عامتـی نـدارد و فـرد مبتا تا سـالیان متمـادی می تواند بدون هیـچ عامت و 

مشـکلی به زندگی معمـول خـود ادامه دهد.

این ویروس در گلبول سفید جایگزین می شود و با استفاده از محیط گلبول سفید 
رشد و تکثیر می یابد. به این ترتیب تا زمانی که گلبول سفید توان کافی داشته باشد، 
ضمن آنکه به وظایف خود در دفاع از بدن عمل می کند، امکانات الزم برای بقای 
ویروس اچ آی وی را در اختیار ویروس قرار می دهد. در این شرایط هیچ عالمتی 

وجود ندارد.
با افزایش تعداد ویروس ها، توان گلبول سفید بیشتر صرف تغذیه ویروس شده 
و برای عملکرد خود، توانایی کافی ندارد و به تدریج نمی تواند به صورت شایسته از 

بدن در مقابل سایر عوامل بیماری زا دفاع کند. 
درصورتی که  فرد تحت درمان قرار نگیرد، با افزایش ویروس ها، گلبول سفید کاماًل 
توان و کار آیی خود را ازدست داده و نمی تواند وظایف خود )که همان مقاومت 
بدن در مقابل عوامل بیماری زای واردشده به بدن است( را به درستی انجام دهد و 
بدن قادر به هیچ عکس العملی نیست و عوامل بیماری زا می توانند به راحتی انسان 

را از پا درآورند.
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 در این مرحله بیماری های عفونی و سرطان های غیرعادی در بدن فرد، 
فرصت رشد و بیماری زایی پیدا می کنند. در اصل وقتی کارآیی گلبول های 
سفید کاهش پیدا می کند، تمام میکروب هایی که در حالت عادی بیماری های 
ساده ای ایجاد می کردند و خیلی زود برطرف می شدند، می توانند عفونت های 
شدیدی ایجاد کنند. از زمان ورود ویروس به بدن، تا زمانی که گلبول های 
سفید کارآیی خود را از دست بدهند، ۵ سال یا تا آخر عمر فرد گزارش شده 
است. یعنی اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد ممکن است این اتفاق 

هرگز رخ ندهد. این مدت زمان به دو عامل مهم بستگی دارد:
1. قدرت سیستم ایمنی: 

هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بدن فرد  بیشتر باشد این مدت 
طوالنی تر می شود. هر عاملی مانند سایر عفونت ها، سوءتغذیه و استرس 

که سیستم ایمنی را تضعیف کند می تواند این دوره را کوتاه تر کند.
2. تعداد ویروس واردشده:

 هر چه تعداد ویروس در بدن بیشتر باشد و مواجهه و ورود ویروس به بدن 
مستمر باشد، مسلمًا زودتر می تواند قدرت سیستم ایمنی را کاهش دهد.

به این ترتیب هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد یا تعداد 
ویروس را کم کند، می تواند زمان ورود به مرحله عالمت دار بیماری را به تعویق 
بیندازد؛ و حتی گاهی این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نمی افتد و هر عاملی 
که قوای سیستم ایمنی را تضعیف کرده و یا تعداد ویروس در بدن را افزایش 

دهد، رسیدن به مرحله عالمت دار بیماری را تسریع خواهد کرد.



  ویروس اچ آی وی در گلبول سـفید جایگزین می شـود و با استفاده از امکانات 
گلبول سـفید رشـد و تکثیـر می کنـد؛ به این ترتیب تـا زمانی که گلبول سـفید 
تـوان کافی داشـته باشـد ضمـن آنکه به وظایـف خـود در دفـاع از بدن عمل 
می کنـد، امکانـات الزم برای زنده ماندن و تکثیر ویـروس اچ آی وی را در اختیار 

ویـروس قـرار می دهد. در این شـرایط هیچ عالمتی وجـود ندارد.
ایدز زمانی به وجود می آید که به دلیل عفونت اچ آی وی گلبول های سـفید 
توان مقابله با بقیه میکروب ها را ندارند و بدن در مقابل سـایر عوامل بیماری زا 
بی دفاع می شـود، عالمتی هم که دیده می شـود عالئم سـایر بیماری است. اما 
 اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرارگیرد ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد.
ایـدز درواقـع آخریـن مرحله عفونـت اچ آی وی و زمانی اسـت که سیسـتم 
ایمنـی بـدن به خاطر تغذیه ویروس اچ آی وی نتواند در مقابل سـایر عوامل 

از بـدن دفاع کند.
پس به این ترتیب درمی یابیم، هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش 
دهد یا تعداد ویروس را کم کند می تواند زمان ورود به فاز عالمت دار بیماری را 
عقب بیندازد و حتی ممکن است این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نیفتد؛ و هر 
عاملی که قوای سیستم ایمنی را تضعیف کند و یا تعداد ویروس را اضافه کند، 
رسیدن به مرحله عالمت دار بیماری را تسریع خواهد کرد. مراقبت و درمان فردی 
مبتالبه اچ آی وی، با تقویت سیستم ایمنی و کاهش تعداد ویروس در خون 
فرد،  باعث می شود مدت زمان بروز ایدز آن قدر طوالنی شود که حتی تا آخر عمر 

فرد هم اتفاق نیفتد.
از زمان ورود میکروب به بدن تا ایجاد نقص سیستم ایمنی و بروز عالئم سایر 

بیماری های عفونی،  دو مرحله طی می شود: 
الف - دوره عفونت اچ آی وی

 از زمانی که ویروس وارد بدن می شود تا زمانی که عالمت های سایر بیماری ها 
مشخص می شود، اصطالحًا می گویند فرد مبتالبه اچ آی وی و بی عالمت است. 
این دوره در صورت مراقبت و درمان می تواند حتی تا آخر عمر فرد بدون هیچ عالمت 
بالینی ادامه یابد. درصورتی که درمان صورت نگیرد، این مدت در بدترین شرایط که 
تعداد ویروس زیاد و قدرت سیستم ایمنی پایین است می تواند ۵ سال یا بیشتر هم 
طول بکشد. درصورتی که تعداد ویروس کم و قدرت سیستم ایمنی مناسب باشد 
حتی تا 20 سال هم طول می کشد. علی رغم این که در این مرحله هیچ عالمتی وجود 
ندارد، اما در صورت تماس با خون یا ترشحات جنسی فرد، بیماری قابل انتقال است.

تفاوت عفونت اچ آی وی و بیماری ایدز:
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نقش درمان:
 بـا کمـک درمان دارویـی می توان تعداد میکـروب در خـون را در حد نزدیک 
بـه صفـر رسـاند، به این ترتیـب ورود بـه فـاز ایـدز می تواند تـا آخر عمـر فرد 
اتفـاق نیفتد و ازآنجاکه تعداد ویـروس در خون کاهش یافته، بیماری قابلیت 

انتقـال به دیگـران را از دسـت می دهد.
ب- دوره بیماری، ابتال به ایدز: 

درصورتی کـه فرد تحـت مراقبت و درمان نباشـد، کاهـش تدریجی نیروی 
دفاعـی و ایمنـی سـلولی باعـث می شـود تا شـخص در مقابل هـر میکروبی 
یـا ویروسـی کـه وارد بدنش می گردد نتوانـد مقاومت نماید و عالئـم انواع و 
اقسـام بیماری هـای عفونی و نادر و سـرطان های مختلف را نشـان می دهد، 
بیماری هایـی که در افراد سـالم، سـریع و بـدون نیاز به درمانـی خاصی بهبود 
می یابنـد، در ایـن افـراد ممکـن اسـت ماه ها طول کشـیده و حتـی منجر به 
مـرگ آنـان شـود. بـه ایـن مرحلـه، بیمـاری ایـدز گفته می شـود. پـس تنها 
زمانـی می گوییـم فـرد مبتالبـه ایـدز اسـت کـه دچار نقـص سیسـتم ایمنی 

شـده است.

 همان گونه که اشاره شد در دوران ابتال به اچ آی وی، فرد هیچ عالمتی ندارد که 
بر اساس آن بتوان به اچ آی وی مشکوک شد. همین موضوع تشخیص اچ آی وی 

را با مشکل مواجه ساخته افراد  زیادی از ابتالی خود مطلع نیستند.
مدتی بعد از ورود ویروس به بدن، گلبول های سفید به نشانه حضور ویروس 
ماده ای را در خون ترشح می کنند)آنتی بادی( که ترشح آن ماده هم هیچ عالئم 
ظاهری در فرد ندارد ولی با آزمایش قابل تشخیص است از زمان ورود ویروس تا 
زمانی که گلبول های سفید این ماده را ترشح می کنند، مدتی بین دو هفته و گاه 
حتی سه ماه طول می کشد؛ که در این زمان علی رغم اینکه ویروس درون بدن 
فرد می باشد، حتی اگر فرد آزمایش هم بدهد جواب منفی خواهد بود. به این 
مدت زمان »دوران پنجره« می گویند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است 
که با وجود دوران پنجره )مدت زمانی که ویروس وارد بدن شده اما سطح آنتی 
بادی به حد قابل تشخیص در خون نرسیده است( و این که علی رغم آلودگی، هنوز 

تست های آزمایشگاهی مثبت نشده است.

روش های تشخیص ابتال به اچ آی وی:
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هیـچ گاه وجـود یـک آزمایـش منفـی دلیـل 
قطعـی بـرای عـدم ابتـالی فـرد نیسـت و بـه 
تواترهای زمانی مشـخص، بایسـتی فرد مجددا 
مـورد مشـاوره و آزمایش قـرار گیرد. بعـد از این 
کـه آنتـی بادی ترشـح شـود تـا آخر عمر فـرد در 
خـون او باقـی خواهـد مانـد. تشـخیص اچ آی 
وی فقـط بر مبنـای انجام آزمایـش خون خواهد 
بـود. لـذا مـدت طوالنـی فـرد بی عالمت اسـت 
ولـی آزمایش مثبـت دارد. در صورتـی که درمان 
صـورت نگیـرد و فرد وارد مرحله عالمـت دار ایدز 
شـود، عالئم سـایر بیماریهـای عفونی مـی تواند 

مشـاهده شود.

پس نتیجه می گیریم :
تنهــا راه تشــخیص اچ آی وی آزمایــش خون 
اســت کــه آن هــم ممکــن اســت در چنــد مــاه 
ــکل کاذب  ــه ش ــدن ب ــه ب ــروس ب اول ورود وی

منفــی باشــد .
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 درمان بیماری اچ آی وی: 
تاکنون داروی مؤثری که بتواند ویروس را کاماًل از بین ببرد وجود ندارد. اما 
داروهای مناسبی وجود دارند که می توانند تعداد ویروس در خون را به شدت 

کم کرده و مانع ورود به مرحله ایدز شوند.
مراقبت مستمر افراد مبتالبه اچ آی وی و درمان به موقع عفونت ها و بیماری های 
دیگر می تواند در به تعویق انداختن ورود بیماری به مرحله ایدز بسیار مؤثر 
باشد؛ به گونه ای که در صورت درمان به موقع ممکن است عالئم بیماری ایدز تا 
پایان عمر نیز بروز نکند. عالوه بر این، درمان عفونت اچ آی وی از منظر دیگری 
نیز بسیار حائز اهمیت است. دارو می تواند تعداد ویروس در خون و ترشحات 
بدن را به قدری کاهش دهد که قابلیت سرایت به دیگران نزدیک به صفر شود. 
لذا درمان در اچ آی وی عالوه بر بهبود وضعیت سالمت بیمار، به عنوان یکی از 

روش های اصلی پیشگیری محسوب می شود.

پـس نتیجـه می گیریـم: بـا مراقبـت و دریافـت دارو ، بیمـاران می توانند 
سـالیان متمـادی زندگـی عـادی و بـدون عامت را تجربـه کنند.

پیشگیری از ابتا به بیماری های عفونی: یکی از اصلی ترین روش های پیشگیری 
از بیماری های عفونی، راه هایی است که مانع ورود ویروس به بدن می شوند. 
این روش پیشگیری به راه انتقال بیماری بستگی دارد. به عنوان مثال می توان 
به استفاده از ماسک در بیماری های تنفسی و دستکش در بیماری های پوستی 

اشاره کرد.
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مانند همه بیماری های عفونی روش پیشگیری از ابتال به اچ آی وی، جلوگیری 
از ورود ویروس به بدن فرد است. یکی از روش های مهم پیشگیری از ابتال به 
اچ آی وی، درمان افراد مبتال است. دارو با کاهش ویروس در خون و ترشحات 
منجر می شود که حتی در صورت تماس اتفاقی با خون و ترشحات این افراد، 
ویروسی برای انتقال وجود نداشته باشد. استفاده از سرنگ های یکبار مصرف 
و روابط جنسی محافظت شده می تواند یکی از راه های اصلی پیشگیری از 

انتقال بیماری باشد.
اچ آی وی یک بیماری عفونی است که مخصوص گروه خاصی نیست.

 بیماری اچ آی وی مخصوص طبقه، قشر و یا گروه خاصی نیست، این 
بیماری یک بیماری عفونی است که اگر عامل آن وارد بدن شود، فرد می تواند 
به بیماری مبتال شود. چون ویروس درون گلبول های سفید خون و ترشحات 
جنسی وجود دارد، و همه افراد دارای گلبول سفید در خون و ترشحاتشان 
هستند، پس هرکسی که با ویروس در تماس باشد، می تواند مبتالبه عفونت 

اچ آی وی شود.
علی رغم این که اچ آی وی مخصوص گروه خاصی نیست، بدیهی است 
هرکسی که بیشتر با خون و ترشحات جنسی سروکار داشته باشد بیشتر 
احتمال دارد با ویروس در تماس بوده و به بیماری اچ آی وی مبتال شود، اما 

به این معنی نیست که فقط این افراد مبتالبه بیماری اچ آی وی می شوند.

پیشگیری از ابتال به اچ آی وی:
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عامل بیماری زای اچ آی وی ویروسی شناخته شده است.- 1
 این ویروس، میکروب مقاومی نیست و خارج از بدن به راحتی با مواد - 2

ضدعفونی کننده معمولی از بین می رود. 
چون ویروس فقط درون گلبول های سفید زندگی می کند، پس فقط از طریق - ۳

خون و ترشحات منتقل می شود لذا در روابط معمولی و اجتماعی منتقل 
نشده و فرد مبتال هیچ خطری در زندگی معمولی برای دیگران ندارد.

حتی اگر فردی مبتال شود، به شرطی که تعداد ویروس های بیشتری وارد - 	
بدنش نشود و تحت مراقبت قرار گیرد می تواند سال های متمادی بدون 

عالمت باشد.
با دریافت دارو و مراقبت های به موقع می توان سطح ویروس در خون را - ۵

به شدت پایین آورد و خطر انتقال بیماری به دیگران را نزدیک به صفر رساند.
 با توجه به مطالب گفته شده، به نظر می رسد، اچ آی وی یک بیماری عفونی 
است که درصورتی که به موقع تشخیص داده شده و تحت مراقبت و درمان قرار 

گیرد به راحتی قابل کنترل است.

چگونه می توان برای تشخیص اچ آی وی اقدام کرد؟
 اغلب مراکز بهداشتی درمانی و کلیه مراکز مشاوره بیماری های رفتاری تست 

اچ آی وی را به صورت رایگان انجام می دهند.
قبل از انجام تست، مشاوره اولیه با فرد صورت می پذیرد که در آن روش کار 
و نوع تست شرح داده می شود. تست به صورت رایگان و کاماًل محرمانه است.

در اغلب مراکز یک تست اولیه ساده گرفته می شود که در مدت زمان کوتاهی 
)حداکثر 20 دقیقه( جواب آن آماده می شود، این تست یک تست اولیه است و 
درصورتی که نتیجه مثبت باشد، برای تست تأییدی و مشاوره تخصصی فرد به 

مراکز مشاوره بیماری های رفتاری ارجاع می شود.

جمع بندی:
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کلیه این خدمات در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری رایگان ارائه می شود و کلیه 
اطالعات بیمار کاماًل محرمانه است.

١. تشخیص، پیشگیری، مراقبت و درمان عفونت های همراه: هر عاملی که منجر 
به کم شدن قدرت سیستم ایمنی شود، می تواند منجر گردد فرد زودتر به فاز 
بیماری وارد شود؛ مانند انواع عفونت ها که توسط نظام مراقبتی مورد ارزیابی 
قرارگرفته و در صورت وجود عالئمی از آن ها سریعًا مورد درمان قرار می گیرند تا 

سیستم ایمنی ضعیف نشود.
 ٢. درمان اچ آی وی: داروهای ضدویروس اچ آی وی به فرد داده می شود.

 ۳. ارزیابی وضعیت بیماری و تعیین مرحله بیماری: وضعیت سیستم ایمنی مدام 
به وسیله معاینه و آزمایش ارزیابی می شود و در صورت لزوم داروها تعویض 

می شوند. 
4. مراقبت و مشاوره با همسر و خانواده: تنها در صورت رضایت بیمار وضعیت 
همسر وی هم برای جلوگیری از ورود ویروس بیشتر به بدن فرد و هم از نظر 

پیشگیری و درمان همسر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 5. مشاوره: استرس و شرایط روانی یکی از عوامل مهمی هستند که منجر به 
کاهش قدرت سیستم ایمنی می شوند، لذا مشاوره و کمک به توانمند شدن  

روانی افراد یکی دیگر از خدمات ارائه شده به این افراد است.
 6 . حمایت: سوءتغذیه نیز از عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی است، لذا در 
صورت لزوم فرد برای دریافت کمک های مالی، معیشتی به سیستم های حمایتی 

ارجاع می شود. لينک زنده مراكز مشاوره ايدز و بيماری های آميزشی
https://hivsti.com

وقتی می خواهیم فردی را به انجام آزمایش تست تشخیصی ترغیب کنیم، الزم 
است بدانیم در صورت تشخیص برای این فرد چه اقداماتی انجام خواهد شد. در 
اغلب موارد اگر افراد بدانند بعد از تشخیص، چه خدماتی را دریافت می کنند و آن 
خدمات چه مزایایی دارد، برای خدمات تشخیصی تمایل بیشتری پیدا می کنند. 
همان طور که اشاره شد ویروس اچ آی وی خود منجر به هیچ صدمه ای نمی شود و 
فقط با استفاده از امکانات گلبول های سفید به تدریج موجب نقص عملکرد و کارآیی 
گلبول های سفید می شود و تمام مشکالت مرتبط با ایدز زمانی اتفاق می افتد که 
کارآیی گلبول سفید کاهش یابد. به همین خاطر کلیه مراقبت های ایدز حول دو 

محور زیر است: 
1. تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از هر آنچه موجب تضعیف آن می شود.

 ۲. پیشگیری از ورود ویروس های بیشتر و کم کردن بار ویروس ها در خون.

افراد مبتالبه اچ آی وی به چه مراقبت هایی نیاز دارند؟

خدمات ارائه شده به افراد مبتال:
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 ش
در حــال حاضــر حجــم  عظیمــی از محتــوا، روش هــا و ابزارهــای انتقــال  

پیــام و الگوهــا در خصــوص اچ آی وی تهیــه و در اختیــار افــراد و عمــوم 
جامعــه قــرار گرفتــه اســت کــه در بعضــی مــوارد علی رغــم اینکــه هــدف 
کاهــش انــگ را پیگیــری می کرده انــد، امــا درنهایــت بــه دلیــل اشــکال در 
محتــوا، روش و الگــوی آموزشــی به کارگیــری شــده خــود موجــب تشــدید 
ــرای ایــن موضــوع  ــل متعــددی ب ــگ ناشــی از بیمــاری شــده اند. دالی ان
وجــود دارد کــه از تغییــر رویکــرد کنتــرل بیمــاری گرفتــه تــا نگــرش منفــی 

و حتــی دانــش ناکافــی را شــامل می شــود.
ــوص و  ــن خص ــط در ای ــای غل ــایع ترین باوره ــدادی از ش ــه تع ــه ب در ادام
تأثیــر آن هــا در ایجــاد و یــا دامــن زدن بــه تبعیــض و انــگ اشــاره می شــود:
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اچ آی وی یک بیماری غیرقابل درمان و کشنده است: 
ایــن نگــرش عمدتــًا از دانــش ناکافــی در خصــوص بیمــاری ایجاد می شــود. 
در ابتــدا ایــن بیمــاری را یــک بیمــاری غیرقابــل درمــان و کشــنده و مرگبــار 
ــا بیمــاری کشــنده و غیرقابــل درمــان  ــاور کــه ب ــد، ایــن ب معرفــی می کردن
مواجــه هســتیم در اذهــان عمومــی شــکل گرفته اســت. اگرچــه ایــن دانــش 
ــرل  ــاری قابل کنت ــه بیم ــید ک ــدی رس ــه ح ــی ب ــطوح علم ــی زود در س خیل
اســت، امــا گاهــی مشــاهده می شــود کــه بیمــاری به عنــوان یــک بیمــاری 
ــر و  ــم خط ــتفاده از عالئ ــود، اس ــی می ش ــان معرف ــل درم ــنده و غیرقاب کش
ایجــاد وحشــت در خصــوص اچ آی وی، اســتفاده از تصاویری مانند اســکلت 
و زمینه هــای ســیاه و یــا اســتفاده از اشــکال عــوارض بیمــاری در پیام هــای 

ــند. ــر می باش ــن ام ــی از ای ــانی نمونه های اطالع رس
در صورتی که:

اچ آی وی یــک بیمــاری عفونــی قابل کنتــرل اســت کــه در صــورت درمــان، 
فــرد تــا آخــر عمــر می توانــد بــدون عائــم و عــوارض باشــد.

دسته بندی گروه های جمعیتی به عنوان گروه های پرخطر:
 معرفـی راه هـای انتقال بیمـاری که با اعتیاد تزریقی و روابط جنسـی در ارتباط 
اسـت، و دسـته بندی گروه هـای جمعیتـی به عنـوان گروه های پرخطـر یکی از 
شـایع ترین مواردی اسـت که منجر می شـود انگ و تبعیـض و بدنامی مرتبط 

بـا ایـن موارد به بیماری اچ آی وی هم منتسـب شـود.
دســته بندی افــراد جامعــه بــه گــروه هــای خــاص، منجــر می شــود کــه اچ 
آی وی مخصــوص گــروه خاصــی به حســاب آیــد، کــه آن گــروه هــم خــود 
ــای  ــت، کل برنامه ه ــکی نیس ــه ش ــد. اگرچ ــگ می باش ــض و ان دارای تبعی
آموزشــی بایــد در راســتا کاهــش انــگ و تبعیــض ایــن رفتارهــا عمــل کنــد، 
ــا توجــه بــه ریشــه های اعتقــادی و فرهنگــی جامعــه نیــل بــه ایــن  امــا ب
ــه ســرعت انتشــار  ــر باشــد، درحالی ک  هــدف شــاید در درازمــدت امکان پذی

اچ آی وی چنین مجالی را فراهم نمی آورد .
درصورتی که:

اچ آی وی متعلــق بــه گــروه جمعیتــی، نــژاد و یــا ملیتــی خاصــی نیســت و 
هــر انســانی درصورتی کــه در معــرض تمــاس بــا ویــروس اچ آی وی قــرار 

گیــرد می توانــد مبتابــه اچ آی وی شــود.
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قضاوت های نادرست : 
ــه  ــرد ب ــد ف ــه تعه ــه قضــاوت نادرســت نســبت ب ــده می شــود ک گاهــا دی
روابــط خــود و یــا خانــواده و مــورد اتهــام قــرار گرفتــن وی، منجــر بــه پنهــان 
کــردن بیمــاری توســط فــرد بیمــار شــده و ایــن امــر اقــدام بــرای درمــان را 
دچــار مشــکل مــی نمایــد. درصورتــی کــه فــرد، علی رغــم اینکــه پایبنــد بــه 
کانــون خانــواده اســت ، بــاز ممکــن اســت بــه اچ آی وی مبتــال شــود. یکی از 
بزرگتریــن مشــکالت بیمــاران مبتــال بــه اچ آی وی کــه حاضــر نیســتند بــرای 
ادامــه درمــان مراجعــه کننــد، تــرس از اینگونــه قضــاوت های عمومی اســت.

در صورتی که:
اچ آی وی ماننــد ســایر بیماری هــای عفونــی اســت همــه انســان ها دارای 
ــروس اچ  ــرض وی ــفید در مع ــای س ــر گلبول ه ــتند، اگ ــفید هس ــول س گلب
آی وی قــرار گیرنــد فــرد می توانــد بــه اچ آی وی مبتــا شــود و ایــن امــر 

ارتباطــی بــه عقایــد و دیــن و مذهــب افــراد نــدارد.

ایجاد ترس از اچ آی وی برای ممانعت از رفتارهای پرخطر:
ــده  ــگیری از اچ آی وی دی ــرای پیش ــه ب ــت ک ــاوری اس ــایع ترین ب ــن ش  ای
ــی  ــوان از رفتارهای ــدز می ت ــه از ای ــرس و واهم ــاد ت ــا ایج ــه ب ــود، ک می ش
چــون اعتیــاد و یــا روابــط جنســی محافظت نشــده پیشــگیری کــرد. و تصور 
ــرل در  ــی قابل کنت ــاری عفون ــک بیم ــد ی ــر اچ آی وی در ح ــه اگ ــد ک می ش
اذهــان قــرار گیــرد و تــرس ناشــی از آن از بیــن بــرود، شــیوع روابــط جنســی 

و اعتیــاد تزریقــی بــاال مــی رود.
ــر کاهــش ایــن رفتارهــای پرخطــر  ــاور نه تنهــا تأثیــری ب درحالی کــه ایــن ب
نداشــته زیــرا علــت آن رفتارهــا ریشــه در عوامــل دیگــری دارد، بلکــه منجــر 
بــه تشــدید انــگ و تبعیــض بیمــاری اچ آی وی شــده و می شــود و همچنین 
ممکــن اســت عواملــی ماننــد ترس، عــذاب وجــدان و... بــرای مــدت کوتاهی 
بــر رفتــار فــرد اثــر بگــذارد، امــا در درازمــدت مؤثــر نیســت، خصوصــًا زمانــی 
کــه انجــام فعالیــت غیربهداشــتی متناســب بــا لــذت و نیازهــای غریــزی فرد 
باشــد. لــذا نه تنهــا تــرس منجــر بــه محدودیــت رفتارهایــی که ممکن اســت 
فــرد را در معــرض انتقــال اچ آی وی قــرار دهــد، نمی شــود بلکــه خــود منجــر 
بــه انــکار فــرد بــرای در معــرض خطــر بــودن اچ آی وی می شــود و از طــرف 
دیگــر ایــن تــرس از موانــع مهــم بــرای اقدامــات تشــخیصی و درمانــی اچ آی 

ــود. وی می ش
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آدرس ساختمان مرکزی:
تهران، خیابان 1۶ آذر، خیابان ادوارد براون، 

پالک 1۳ و 1۵ ، مرکز مشاوره دانشگاه

فکس / تلفن تماس:
٠٢١ - ۶۶	۸0۳۶۶

مرکز مشاوره دانشگاه تهران
http://counseling.ut.ac.ir

دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم
ch.saorg.ir

آدرس ایمیل نشریه پیام مشاور
PayameMoshaver@ut.ac.ir

اپلیکیشن تلفن همراه
پیــام مشــــاور

خواهشمندیم با ارسال کد بهترین مقاله از طریق پیامک، در جهت دهی و بهبود نشریه 
خود، ما را یاری دهید.

09۳5۲500468
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در صورتی که :

ــی، اچ آی وی دیگــر یــک بیمــاری کشــنده  ــی کنون ــا روش هــای درمان ب
نیســت و اگــر به موقــع تشــخیص داده شــود و تحــت مراقبــت و درمــان 
قــرار گیــرد نه تنهــا فــرد تــا آخــر عمــر بــدون عامــت و عــوارض خواهــد 
بــود بلکــه خطــر انتقــال بــه دیگــران نیــز نخواهــد داشــت. اچ آی وی 

یــک بیمــاری مزمــن شــبیه دیابــت اســت.

ارائه اطالعات تخصصی و غیرضروری: 
ــی در  ــای خاص ــی، از پیچیدگی ه ــاری عفون ــک بیم ــوان ی اچ آی وی به عن
امــر مراقبــت و درمــان برخــوردار اســت، امــا بیــان مطالــب تخصصــی در 
ــاور غیرقابــل درمــان بــودن و تــرس  ــه ترویــج ب آمــوزش عمــوم، منجــر ب

ــود. ــر می ش ــاری منج ــوم از بیم موه

درصورتی که:
بیــان مطالــب بــه زبــان ســاده و بــا ســاده ترین روش و مثال ها و اشــکال، 

باالتریــن بازدهــی را در امر آموزش داشــته اســت.

لينک زنده مراكز مشاوره ايدز و بيماری های آميزشی
https://hivsti.com/

m
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https://www.instagram.com/montazeri.artwork/
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