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نگاهی کلی به وضعیت اپیدمی اچ آی وی/ ایدز در دنیا

2

ــت  ــت عفون ــش روی مدیری ریشــه چالش هــای پی

اچ آی وی
بــا توجــه بــه افزایــش ســطح آگاهــی عمومــی جامعــه   

از یــک طــرف و درک عمیق تــر از شــیوه انتقــال ویــروس اچ آی وی 

ــت  ــن عفون ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــار ب ــر آن، انتظ ــل خط و عوام

ــوان  ــه عن ــد و ب ــرل می ش ــی کن ــط فعل ــاده تر از رشای ــیار س بس

یــک معضــل ســامت و حتــی گســرده تر از آن بــه عنــوان یــک 

معضــل بــرای کل ســاختارهای اجتامعــی مطــرح نبــود. امــا دالیــل 

ایــن وضعیــت چیســت و چــرا حتــی در کشــورهای توســعه یافته 

کــامکان مدیریــت بــروز ایــن بیــامری یــک اولویــت باالی ســامت 

محســوب می شــود؟

ــه  ــی ک ــوص جوانان ــردم به خص ــان م ــای پنه عملکرده  

در کنــرل رفتارهــای خــود کمــر جانــب احتیــاط را رعایــت 

می کننــد یکــی از پیچیده تریــن مباحــث روانشناســی اســت 

کــه علی رغــم تئوری هــای مختلــف تحلیلــی در ایــن زمینــه، 

موفقیت هــا در مدیریــت ایــن رفتارهــا در بطــن جامعــه انــدک 

ــد و  ــی کنن ــود زندگ ــبک خ ــه س ــد ب ــت دارن ــراد دوس ــت. اف اس

ــان  ــی ایش ــی خصوص ــایرین در زندگ ــد س ــازه می دهن ــر اج کم

دخالــت کننــد هــر چنــد احســاس کننــد کــه دیگــران نقــش یــک 

ــد. ــوز را دارن ــاور دلس مش

نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه کنــرل رفتارهــای   

پرخطــر در رشایــط عــادی بــا رشایــط خــاص هیجانــی به خصــوص 

خطــر  معــرض  در  گــروه  مهم تریــن  به عنــوان  جوانــان  در 

اچ آی وی متفــاوت اســت. توصیــه بــه فعالیــت فیزیکــی کافــی و 

ــه اصــاح ســبک زندگــی  ــاد منــک، کمــک ب ــا عــدم مــرف زی ی

اســت کــه افــراد در رشایــط عــادی بایــد مــد نظــر قــرار دهنــد. 

امــا توصیــه بــه کنــرل عصبانیــت و حفــظ آرامــش روانــی در ایــن 

ــادی  ــت غیرع ــراد در وضعی ــه اف ــری دارد ک ــکل دیگ ــط، ش رشای

بایــد توصیه هــا را بــه خاطــر بیاورنــد و در اوج تاطــم و جوشــش 

درونــی بــه کار بربنــد؛ امــا رفتارهــای پرخطــر زمینه ســاز انتقــال 

ایــن ویــروس از کنــرل عصبانیــت نیــز ســخت تر اســت. چــه در 

زمــان انتقــال ویــروس از طریــق تزریــق غیرایمــن و چــه انتقال از 

طریــق جنســی، هیجانــات درونــی، جوشــش امیــال و احساســات، 

و تــوان خودکنرلــی بــه حــدی پیچیــده اســت کــه حتــی بســیاری 

از افــراد متخصــص و صاحب نظــر نیــز منی تواننــد تکانه هــای 

ــرض  ــل در مع ــن دلی ــه همی ــد و ب ــرل مناین ــود را کن ــاری خ رفت

ــد. ــرار می گیرن ــر ق خط

بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، بایــد پذیرفــت کــه   

ــش عمــوم جامعــه نقــش بســیار  ــش آگاهــی و دان اگرچــه افزای

مهــم و کلیــدی دارد و بایــد به عنــوان پایــه کنــرل انتقــال عفونــت 

مدنظــر قــرار گیــرد، ولــی ایــن امــر به تنهایــی اصــاً کافــی نیســت 

ــان  ــز هم زم ــر نی ــای دیگ ــم ها و ابزاره ــت از مکانیس و الزم اس

ــه  ــل از این ک ــع قب ــح و به موق ــای صحی ــرد. آموزش ه ــتفاده ک اس

رفتارهــای پرخطــردر فــرد نهادینــه شــود، در دســرس بــودن 

ابزارهــای پیشــگیری در زمــان نیــاز، بــاال بــردن مهارت هــای 

فــردی به حــدی کــه بتواننــد در اوج هیجانــات رفتــار منطقــی از 

خــود بــروز دهنــد، بــاال بــردن احســاس در معــرض خطــر بــودن 

بــه صــورت مســتمر و پرهیــز از ساده اندیشــی در خصــوص خطــر 

ــه مشــاورین  ــراد ب ــط دسرســی اف ــن، فراهــم منــودن رشای درکمی

ــرای  ــه ب ــی جامع ــای عموم ــاح فض ــات، و اص ــه اوق آگاه در هم

ــورت  ــه ص ــد ب ــر بای ــای پرخط ــروز رفتاره ــای ب ــش زمینه ه کاه

یــک بســته جامــع دیــده  شــود. 

امــا بــه نظــر شــام آیــا فراهــم آوردن ایــن بســته کنرلــی   

ــزان  ــا چــه می ــان ت ــران و جه ــردی و اجتامعــی در ای در ســطح ف

فراهــم شــده اســت؟ شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــاور بــه 

کنــرل واقعــی ایــن عفونــت بــدون داشــن واکســن موثــر و درمــان 

قطعــی خیلــی آســان بــه نظــر نرســد؛ و البتــه بــه دالیــل متعــدد 

ــود را  ــده خ ــای پیچی ــر چالش ه ــن و داروی موث ــد واکس راه تولی

ــرد؟ ــد ک ــد چــه بای ــر می کنی ــن توضیحــات، شــام فک ــا ای دارد. ب

ــوژی-  ــتاد اپیدمیول ــت: اس ــرب حقدوس ــر علی اک دک

در  آینده پژوهــی  پژوهشــکده  رییــس 

کرمــان پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســامت، 

خواننــدگان عزیــز لطفــا نظــرات خود 

را در مــورد ســواالت مطــرح شــده  

 shatak.hiv@gmail.com بــه آدرس

ــد. ارســال فرمائی
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نگاهــی کلــی بــه وضعیــت اپیدمــی 

دنیــا در  اچ آی وی/ایــدز 

وضعیــت کلــی اچ آی وی/ایــدز در حــال حــارض در 

دنیــا چگونــه اســت؟

اگرچــه تعــداد مــوارد جدیــد ابتــا و مــرگ اچ آی وی/  

ــا این حــال  ایــدز از ســال 2005 رونــد کاهشــی داشــته اســت، ب

ــا  ــار بیامری ه ــت اول ب ــن ده عل ــدز در بی ــامکان اچ آی وی/ای ک

در دنیــا قــرار دارد. تخمیــن زده شــده کــه در ســال 2017، 36/9 

میلیــون نفــر در دنیــا بــه اچ آی وی/ایــدز مبتــا بوده انــد. از ایــن 

بیــن 18/2 میلیــون نفــر را زنــان، و 1/8میلیــون نفــر نیــز کــودک 

بوده انــد.  تنهــا در ســال 2017 تعــداد 1/8 میلیــون مــورد جدیــد 

از عفونــت گــزارش شــده، کــه ۱۰٪ آن هــا کــودک بوده انــد. 

تخمیــن زده شــده کــه در همیــن ســال 940هــزار مــورد مــرگ 

ناشــی از اچ آی وی/ایــدز رخ داده اســت. وجــود درمان هــای 

موثرتــر، خدمــات ارائــه شــده بــه گروه هــای در معــرض خطــر، 

ــات  ــه خدم ــردم، و ارائ ــوزش م ــیب، آم ــش آس ــای کاه برنامه ه

ــرل  ــه در کن ــتند ک ــی هس ــات مهم ــه مداخ ــگیری از جمل پیش

ــده اند. ــع ش ــر واق ــا موث ــدز در دنی اچ آی وی/ای

کنــرل  بــرای  شــده  انجــام  فعالیت هــای  آیــا 

و  یکســان  دنیــا  همــه  در  اچ آی وی/ایــدز 

اســت؟ بــوده  موفقیت آمیــز 

وضعیــت همــه کشــورهای دنیــا در زمینــه کنــرل ایــن   

ــن  ــرل ای ــادی در کن ــای زی ــت. نابرابری ه ــان نیس ــامری یکس بی

ــر  ــود دارد. اگ ــا وج ــف دنی ــورهای مختل ــن کش ــامری در بی بی

چــه در کل دنیــا تعــداد مــوارد جدیــد ابتــا بــه اچ آی وی/ایــدز 

ــورها،  ــی از کش ــال در بعض ــا این ح ــت، ب ــش اس ــال کاه در ح

ــته  ــی داش ــد افزایش ــامری رون ــن بی ــه ای ــا ب ــد ابت ــوارد جدی م

اســت. کــامکان ایــن عفونــت در آفریقــا بیشــرین خطــر را دارد 

ــوع  ــا به وق ــرای آفریق ــوب صح ــد آن در جن ــوارد جدی و ۶۶٪ م

می پیونــدد. نابرابری هــا در کنــرل ایــن عفونــت در داخــل 

ــر و  ــز وجــود دارد، و گروه هــای فقی ــا نی ــب کشــورهای دنی اغل

ــتند. ــر هس ــرض خط ــر در مع ــروم بیش مح

به طــور کلــی مهمریــن گروه هــای در معــرض 

ــارض  ــال ح ــا در ح ــدز در دنی ــر اچ آی وی/ای خط

کــدام گروه هــا هســتند؟

در  اچ آی وی  اپیدمــی  می رســد  به نظــر  اگرچــه   

ــه اســت، لیکــن شــیوع  ــات یافت ــا ثب ــی در دنی ــت عموم جمعی

آن در جمعیت هــای کلیــدی کــامکان کنــرل نشــده اســت. 

جمعیت هــای کلیــدی کــه در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن 

همجنس گــرا  مــردان  از:  عبارتنــد  دارنــد  قــرار  عفونت هــا 

می کننــد  تزریــق  مخــدر  مــواد  کــه  افــرادی   ،)MSM1(

)PWID2(، زندانیــان، زنــان تن فــروش )FSW3( و مشــریان 

آن هــا. در ســال 2017 تخمیــن زده شــده اســت کــه 47٪ از موارد 

جدیــد اچ آی وی در میــان جمعیت هــای کلیــدی و رشکای آن هــا 

اتفــاق افتــاده باشــد.

افزایــش مــوارد جدیــد در بیــن کــودکان و زنــان، ایــن   

نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه مــوج انتقــال جنســی و انتقــال از 

طریــق مــادر بــه نــوزاد ایــن عفونــت گســرده تر شــود. انتقــال 

ــدن  ــل ش ــال تبدی ــون در ح ــوزاد هم اکن ــه ن ــادر ب ــق م از طری

بــه یکــی از روش هــای مهــم انتقــال اســت، کــه اگــر بــه انــدازه 

کافــی بــه آن توجــه نشــود، ممکــن اســت موفقیت هــای کنــرل 

ــرار دهــد. ــر ق ــت را تحــت تاثی ــن عفون ای

ــا  ــورهای دنی ــدز در کش ــرل اچ آی وی/ای ــرا کن چ

اهمیــت زیــادی دارد؟

رصف نظــر از فعالیت هــا و مداخاتــی کــه هــر کشــور   

ــن  ــد، ای ــام می ده ــدز انج ــارزه  اچ آی وی/ای ــرل و مب ــرای کن ب

ــه  ــورد توج ــیار م ــی، بس ــدات بین امللل ــل تعه ــه دلی ــامری ب بی

ــر از  ــا فرات ــطح دنی ــر دار در س ــای واگی ــرل بیامری ه ــت. کن اس

ــت.  ــی اس ــات بین امللل ــد اقدام ــوده و نیازمن ــی ب ــات مل اقدام

ــرل  ــه، کن ــت ک ــاالی آن اس ــار ب ــن ب ــل و همچنی ــن دلی به همی

اچ آی وی/ایــدز بــر اســاس شــاخص های تعییــن شــده بــرای 

اهــداف توســعه پایــدار )SDG4(، در تعهــدات بین املللــی همــه 

کشــورهای دنیــا قــرار دارد. میــزان دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــر 

اســاس شــاخص های تعییــن شــده بــه صــورت مســتمر، در همــه 

کشــورها پایــش می شــوند.

1 Men who have sex with men

2 People who inject drugs

3 Female sex worker

4 Sustainable development goals
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ــده  ــدز در آین ــت اچ آی وی/ای ــی وضعی ــش بین پی

ــه اســت؟ ــا چگون در دنی

بــا افزایــش دسرســی بــه درمان هــای موثــر، تعهــدات   

بین املللــی، برنامه هــای مداخلــه ای متعــدد بــرای گروه هــای 

در معــرض خطــر و ســایر فعالیت هــای پیشــگیری و درمانــی در 

ــی و  ــطوح مل ــه در س ــای اختصاص یافت ــش بودجه ه ــار افزای کن

ــن  ــد ای ــد کاهشــی مــوارد جدی ــی، انتظــار مــی رود رون بین امللل

ــه  ــا ادام ــراد مبت ــر اف ــش طــول عم ــن افزای ــت و همچنی عفون

یابــد. بــا این حــال چالش هــای جــدی هــم در ایــن زمینــه وجــود 

ــامری را  ــن بی ــرل ای ــز کن ــد موفقیت آمی ــد رون ــه می توان دارد ک

تهدیــد کنــد. از مهمریــن چالش هــا می تــوان بــه ســخت بــودن 

ــروز در  ــش ب ــدی، افزای ــای کلی ــامری در گروه ه ــن بی ــرل ای کن

گروه هــای فقیرتــر و پرخطرتــر اشــاره منــود. کنــرل ایــن بیــامری 

ارتبــاط مســتقیمی بــا بودجــه اختصــاص یافتــه بــه ایــن بیــامری 

داشــته اســت، کاهــش بودجــه برنامــه اچ آی وی/ایــدز در ســطح 

بین املللــی و ملــی می توانــد کنــرل ایــن عفونــت را بــه شــدت 

تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

کنــرل  بــرای  داده  و  اطالعــات  نیازمنــد  چــرا 

هســتیم؟ اچ آی وی/ایــدز 
موفقیــت در برنامه ریــزی بــرای کنــرل اچ آی وی/ایــدز   

ــامری ،  ــن بی ــه ای ــی در زمین ــدات بین امللل ــه تعه ــتیابی ب و دس

نیازمنــد در دســت داشــن اطاعــات و داده هــای الزم و به هنگام 

برنامه ریــزی  منظــور  بــه  پرخطــر  گروه هــای  خصــوص  در 

ــی اچ آی وی/ ــت اپیدم ــش وضعی مداخــات مناســب اســت. پای

ایــدز بــرای درک وضعیــت هــر کشــور بــه منظــور دســتیابی بــه 

اهــداف مــورد نظــر رضوری اســت. اطاعــات الزم در خصــوص 

ــار  ــتمر در اختی ــب و مس ــورت مرت ــه ص ــد ب ــامری بای ــن بی ای

ــته های  ــان و رس ــامت، کارکن ــام س ــران نظ ــتگذاران، مدی سیاس

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــا ســامت و م ــط ب شــغلی مرتب

ــه  ــی ب ــرای دسرس ــی ب ــع اینرنت ــک منب آدرس ی

اطالعــات مفیــد و مختــر و کاربــردی در زمینــه 

ــا: ــدز در دنی اچ آی وی/ای
ــایت  ــب و س ــع مناس ــک منب ــر ی ــی زی آدرس اینرنت  

ــامری  ــار بی ــی ســاده ب ــه خیل ــروه GBD1 اســت، ک ــردی گ کارب

)DALY2, YLD3, YLL4(، شــیوع، بــروز، و مــرگ ناشــی از ایــن 

بیــامری را بــر حســب جنــس و گروه هــای ســنی از ســال 1990 

تــا 2016 هــم در دنیــا و هــم در تک تــک کشــورهای مختلــف 

می دهــد: نشــان 

https://hiv.ihme.services/global-impact?age_group_
id=22&cause_id=298&gender_id=3&measure_id=5&metric_
id=3

و  اپیدمیولــوژی  گــروه  مــرادی،  قبــاد  دکــر 

دانشــگاه  پزشــکی،  دانشــکده  زیســتی،  آمــار 

ایــران ســنندج،  کردســتان،  پزشــکی  علــوم 

1 Global burden of diseaes

2 Disability adjsted life years

3 Years lived with disability

4 Years of life lost

منابع:
1- https://hiv.ihme.services/
2- https://www.unaids.org/sites/default/files/media_
asset/unaids-data-2018_en.pdf
3- https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/
hiv-aids
4- https://www.who.int/hepatitis/news-events/hbv-cure-
-overview/en/
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زندگی با اچ آی وی، مرگ با ایدز

ــدز  ــا ای یکــی از ناآگاهی هــای عامــه در رابطــه ب  

ــش اچ آی وی  ــی آزمای ــه تصــور می شــود؛ وقت ــن اســت ک ای

فــردی مثبــت می شــود یعنــی آن فــرد بــه ایــدز مبتــا شــده 

و زندگــی پرمشــقت و مــرگ قریب الوقوعــی در انتظــار 

اوســت؛ در صورتــی کــه مثبــت شــدن نتیجــه آزمایــش 

ــه  ــتند ک ــزا هس ــه مج ــدز دو مرحل ــامری ای اچ آی وی و بی

از لحــاظ پزشــکی بــا هــم تفاوت هــای اساســی دارنــد. در 

واقــع، اچ آی وی ویــروِس عامــل ایــدز اســت کــه بــه عنــوان 

ــن  ــی انســانی« شــناخته می شــود. ای ــروس نقــص ایمن »وی

ویــروس پــس از ورود بــه بــدن و تظاهــرات اولیــه، تــا 

مدت هــا )بیــن 2 تــا 10 ســال( در بــدن میزبــان بــه صــورت 

ــا  نهفتــه و بــدون عامــت می مانــد. در صورتی کــه ایــدز ی

هــامن »نشــانگان نقــص ایمنــی اکتســابی« مرحلــه نهایــی 

و پــس از ســال ها مانــدن ویــروِس بــدون درمــان در بــدن 

فــرد اســت کــه در آن ویــروس بــا تضعیــف و از کارانداخــن 

سیســتم ایمنــی بــدن، ســلول های دفاعــی بــدن را تــا حــد 

بســیار پایینــی تقلیــل داده و امــکان ابتــای فــرد بــه انــواع 

بیامری هــا و احتــامل مــرگ را فراهــم می کنــد. در ایــن 

میــان اگــر اچ آی وی زود تشــخیص داده شــود و وارد مرحلــه 

درمــان شــود بــا مــرف داروهــای ضــد رتروویروســی، 

ــا کیفیتــی داشــته  ــان عمــر زندگــی ب ــا پای ــد ت فــرد می توان

باشــد، کار و روابــط اجتامعــی خــود را حفــظ کنــد، بتوانــد 

ــاملی  ــدان س ــود و فرزن ــه دار ش ــی بچ ــرده و حت ازدواج ک

هــم داشــته باشــد. کارآمــد بــودن داروهــای کنــرل ویــروس 

باعــث شــده تــا در بیــن افــرادی کــه زود در فرآینــد 

درمــان قــرار می گیرنــد و بــه صــورت منظــم آن را پیگیــری 

ــت  ــه وضعی ــل ب ــه جــای مســیر تبدی ــد، اچ آی وی ب می کنن

غالبــاً مرگبــار ایــدز رصفــاً بــه عارضــه ای مزمــن تبدیــل شــود 

کــه ماننــد بســیاری از بیامری هــای مزمــن می تــوان بــا 

ــروس بســیار  ــرل وی ــرد. گرچــه داروهــای کن ــی ک آن زندگ

خــوب عمــل می کننــد ولــی بایــد دانســت کــه کنــرل ایــدز 

تنهــا بــا تولیــد و اســتفاده از داروهــا میــر نیســت و هــم 

وزن عوامــل دارویــی و پزشــکی، زمینه هــای اجتامعــی 

ــه  ــا ب ــراد مبت ــدی اف ــرای روی آوردن و پایبن ــی ب و فرهنگ

درمــان اهمیــت دارنــد. 

ــا گرچــه یــک سیســتم بهداشــتی کارآمــد و  کشــور م  

کامــاً گســرش یافتــه در رسارس کشــور دارد کــه در آن آزمایــش و 

دارو درمانــی اچ آی وی در دســرس و رایــگان اســت، ولــی بــرآورد 

می شــود کــه چنــد ده هــزار نفــر از مبتایــان تاکنــون شناســایی 

افــراد  از  توجهــی  قابــل  درصــد  اینکــه  ضمــن  نشــده اند ؛ 

شناســایی شــده به طــور منظــم خــود را تحــت دارو درمانــی قــرار 

ــامع  ــک اجت ــراد ی ــه اف ــت ک ــن اس ــده ای ــل عم ــد. دلی منی دهن

مبتنــی بــر زمینه هــای اجتامعــی و فرهنگــی خاص خــود آزمایش 

ــد  ــان آن متعه ــه درم ــد و ب ــامری را می پذیرن اچ آی وی داده، بی

می شــوند. در واقــع پیشــگیری به صــورت کلــی و تعهــد نســبت 

بــه غربالگــری و آزمایــش و درمــان متاثــر از عوامــل اجتامعــی 

و فرهنگــی، وضعیــت و نــوع آگاهــی،  نگــرش و باورهــا نســبت 

ــت  ــی، وضعی ــبکه اجتامع ــامری، ش ــر و بی ــای پرخط ــه رفتاره ب

ــد، مســکن  ــات، درآم ــی )تحصی ــای اجتامع برخــورداری از مزای

ــه به طــور  ــوارد پیش گفت ــر م ــر آن اســت. عــاوه ب و ...( و نظای

ــه  ــی ب ــع بزرگ ــه مان ــد ب ــدز بای ــورد اچ آی وی/ ای ــاص در م خ

ــن  ــود. ای ــامری اشــاره من ــن بی ــون ای ــی پیرام ــگ اجتامع ــام ان ن

ــا یــک انــگ ســیال و پیچیــده مواجــه اســت کــه بــه  بیــامری ب

جــای مبــارزه بــا بیــامری، بیــامران را در معــرض تحقیــر، کوچــک 

ــرار می دهــد و آن هــا  ــزوا ق شــمرده شــدن، تبعیــض، طــرد و ان

ــاز  ــا ب ــایر بیامری ه ــان س ــش و درم ــول آزمای ــه معم را از روی

مــی دارد.

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد بــرای کاســن از   

ــاری ایــدز و تعدیــل گســرش نگــران کننــده آن، هم راســتا  مرگب

بــا بهــا دادن بــه عوامــل پزشــکی و دارو درمانــی، بایــد بــه 

ــگ  ــن از ان ــوص کاس ــی به خص ــی و فرهنگ ــای اجتامع زمینه ه

ــورت  ــود. در این ص ــی من ــه خاص ــا آن توج ــط ب ــی مرتب اجتامع

اســت کــه می تــوان بــه جــای روایــت داســتان مرگبــار ایــدز از 

زندگــی بــا اچ آی وی ســخن گفــت.

تهیه و تنظیم
علی احمد رفیعی راد

مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، مرکز 

همکار سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در 

سامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجوی دکرا جامعه شناسی، دانشگاه عامه طباطبایی
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راه های انتقال اچ آ ی وی

مادر به فرزند
مــادر مبتا به عفونــت اچ آی وی  می تواند این عفونت   

را بــه فرزنــدش از طریق خون در طــول حاملگی و زایامن منتقل 

کنــد. همچنیــن از طریــق شــیر مــادر هــم در صورتــی کــه نــوزاد 

از شــیر مــادر تغذیــه می کنــد، ایــن عفونــت قابــل انتقــال اســت.

تزریق مشرک
اســتفاده از رسنــگ و رسســوزن مشــرک هنــگام تزریــق   

مــواد، هورمــون، اســروئید و ... بــا فــرد مبتــا بــه عفونــت 

اچ آی وی، نیــز مــی توانــد باعــث انتقــال ایــن عفونــت شــود، 

ــق درون  ــق تزری ــا از طری ــروس تنه ــه وی ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــایر  ــق س ــال آن از طری ــکان انتق ــود و ام ــل منی ش ــدی منتق وری

روش هــای تزریــق همچــون داخــل عضانــی، داخــل جلــدی 

اســتفاده  همچنیــن  اســت.  امکان پذیــر  نیــز  جلــدی  زیــر  و 

قاشــقک،  ماننــد  تزریــق  آماده ســازی  وســایل  از  مشــرک 

ماقــه و... نیــز احتــامل انتقــال اچ آی وی را افزایــش می دهــد.

خون و فراورده های خونی آلوده
ــای  ــی و بافت ه ــای خون ــون، فرآورده ه ــت خ دریاف  

ــال  ــای انتق ــر از راه ه ــی دیگ ــت اچ آی وی یک ــه عفون ــوده ب آل

ایــن عفونــت می باشــد، هرچنــد احتــامل انتقــال عفونــت 

بســیاری  در  چــون  اســت  پاییــن  بســیار  طریــق  ایــن  از 

می شــوند. بررســی  خونــی  فرآورده هــای  کشــورها  از 

همچنیــن اگــر در محــل کار کارکنــان مراکز بهداشــتی درمانــی، اقدامات محافظت کننده و ایمنی وجود نداشــته باشــد، این 

افــراد هــم می تواننــد در معــرض خطــر ابتــا به عفونــت اچ آی وی قــرار بگیرند. کــه این اتفــاق از طریق فرو رفــن رسنگ و 

رسســوزن )نیدل اســتیک شــدن( رخ می دهد. به  هر حال خطر مواجهه شــغلی در اغلب کشــورها پایین گزارش شــده است.

تهیه و تنظیم
فاطمه توکلی

مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، مرکز همکار سازمان 

جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در سامت، دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
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رابطه جنسی غیر محافظت شده 

)بدون استفاده از کاندوم(
داشــن رابطــه جنســی غیرمحافظــت شــده   

ــه  ــا ب ــه مبت ــردی ک ــا ف ــدوم؛ ب ــتفاده از کان ــدون اس و ب

واژینــال  رابطــه  مخصوصــا  اســت،  اچ آی وی  عفونــت 

)مهبلــی( و رابطــه مقعــدی یکــی از راه هــای اصلــی 

انتقــال عفونــت اچ آی وی می باشــد. در رابطــه جنســی 

دارد  وجــود  ویــروس  انتقــال  احتــامل  نیــز  دهانــی 

اســت. شــده  گــزارش  پاییــن  احتــامل  ایــن  هرچنــد 



راه هایی که اچ آ ی وی منتقل منی شود

اشک، عرق، ادرار و مدفوع
منی توانــد  اچ آی وی  عفونــت   

مدفــوع  و  ادرار  عــرق،  اشــک،  طریــق  از 

شــود. منتقــل  اچ آی وی  بــه  مبتــا  فــرد 

گزش حرشات
را  شــام  حــرشه  یــک  کــه  هنگامــی   

را  شــام  خــون  فقــط  واقــع  در  می زنــد،  نیــش 

گزیــده  کــه  فــردی  آخریــن  خــون  و  می مکــد 

از  منی کنــد.  تزریــق  شــام  خــون  داخــل  بــه  را 

ایــن ر و باعــث انتقــال عفونــت اچ آی وی منی شــود.

آب و غذا
ایــن عفونــت از طریق آب آشــامیدنی،   

ــردی  ــر ف ــی اگ ــز حت ــت و پ ــروف پخ ــذا و ظ غ

ویــروس  بــه  می کنــد  آمــاده  را  غــذا  کــه 

نیســت. انتقــال  قابــل  باشــد  مبتــا  اچ آی وی 

متاس فیزیکی
شــام از طریــق دســت دادن، در آغــوش   

گرفــن و یــا بوســیدن  کســی کــه  اچ آی وی 

دارد، بــه عفونــت اچ آی وی مبتــا منی شــوید. 

ذرات تنفسی حین 

عطسه،رسفه 
مــدت  منی توانــد  اچ آی وی  ویــروس   

زیــادی در هــوا زنــده مبانــد، بنابرایــن از طریــق 

رسفــه، عطســه و ذرات تنفســی منتقــل منی شــود.
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راه های پیشگیری از انتقال اچ آی وی

 هیــچ روشــی کــه به تنهایــی بتوانــد از ابتــال بــه عفونــت اچ آی وی پیشــگیری کنــد، وجــود نــدارد و 

به طــور کلــی چندیــن روش و مداخلــه وجــود دارنــد کــه اثــر باالیــی بــر روی کاهــش خطــر ابتــال و 

محافظــت علیــه ایــن عفونــت را ایفــا می کننــد.

کاندوم های زنانه و مردانه

استفاده از داروهای ضدرتروویروسی به عنوان 

)PrEP1( پیشگیری قبل از مواجهه

استفاده از رسنگ و رسسوزن یک بار 

مرف

درمان های جایگزین مواد مخدر مانند 

درمان با متادون

درمان افراد مبتا به عفونت اچ آی وی برای 

کاهش بار ویروسی و جلوگیری از انتقال 

کاهش تعداد رشکای جنسی نیز به عنوان یکی 

از راه  های موثر برای پیشگیری از انتقال ویروس 

اچ آی وی شناخته می شود.

منابع:
1 https://www.avert.org/hiv-transmission-
-prevention/how-you-get-hiv
2 https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-
-hiv-and-aids/how-is-hiv-transmitted
3 https://www.nhs.uk/conditions/hiv-and-aids/
prevention/ 
4 https://www.hiv.gov/hiv-basics/hiv-prevention/
using-hiv-medication-to-reduce-risk/post-exposure-
-prophylaxis
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https://www.hiv.gov/hiv-basics/hiv-prevention/using-hiv-medication-to-reduce-risk/post-exposure-prophylaxis
https://www.hiv.gov/hiv-basics/hiv-prevention/using-hiv-medication-to-reduce-risk/post-exposure-prophylaxis


مردم نهــاد  ســازمان های  ملــی  شــبکه 

ــا( ــدز )شمس ــوزه ای ح

Iranian National Network of AIDS 

NGOs )SHAMSA(

معرفی  شبکه 
شــبکه ملــی ســازمان های مردم نهــاد حــوزه ایــدز   

ــه  ــال در زمین ــی فع ــازمان غیردولت ــت 75 س ــا هم ــا( ب )شمس

پیشــگیری ایــدز و آســیب های اجتامعــی تشــکیل شــده در 

ســال 1397 آغــاز بــه کار کــرد. هم اکنــون 80 ســازمان عضــو ایــن 

شــبکه هســتند.

اهداف 
اهداف تشکیل شبکه ملی شمسا به  رشح ذیل است:

1( ایجــاد ســازوکار تبــادل تجربیــات، هم فکــری و همراهــی 

ــبکه ــو ش ــازمان های عض ــن س بی

ــی،  ــازی های مل ــت گذاری ها و تصمیم س ــارکت در سیاس 2( مش

ــت  ــدز و حامی ــا ای ــه ب ــه مقابل ــی در زمین ــه ای و بین امللل منطق

از افــراد مبتــا

3( تقویــت و توان افزایــی ســازمان های غیردولتــی فعــال حــوزه 

ــوان  ــش ت ــور افزای ــه منظ ــد ب ــاد واح ــک نه ــب ی ــدز در قال ای

حامیت گــری آن هــا

فعالیت هــای تخصصــی ســازمان های عضــو،  از  4( حامیــت 

جلــب مشــارکت های مردمــی، ملــی و بین املللــی

مأموریت  شبکه 
ســازمان های  فعالیــت  کیفیــت  و  نقــش  ارتقــای   

ــوزش، پیشــگیری، کاهــش آســیب،  ــی در حوزه هــای آم غیردولت

ایــدز. و  اچ آی وی  بــه  مبتایــان  توامنندســازی  و  حامیــت 

خط مشی  اجرایی
خط  مشی اجرایی شبکه ملی شمسا به  رشح ذیل است:

1( برگــزاری نشســت های کاری مشــرک در بازه هــای زمانــی 

معیــن

پژوهشــی،  آموزشــی،  مشــرک  فعالیت هــای  انجــام   )2

اجتامعــی و  فرهنگــی  اطاع رســانی، 

3( برگــزاری ســمینارها، هامیش هــا، منایشــگاه ها، دوره هــای 

آموزشــی و هم اندیشــی و انتقــال تجربــه

و  مشــرک  اجرایــی  برنامه هــای  اجــرای  و  تدویــن   )4

ســازمانی بیــن  همکاری هــای 

5( همــکاری و همیــاری بــا ســازمان ها و شــبکه های غیردولتــی، 

دولتــی و بین املللــی در موضــوع اچ آی وی

تهیه و تنظیم
زهرا بیات جوزانی

مدیر اجرایی شبکه شمسا 
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یک تجربه موفق »تایلند«

انتقــال  راه هــای  از  یکــی   

ــد،  ــه فرزن ــادر ب ــروس اچ آی وی از م وی

شــیردهی  و  حاملگــی  دوران  طــی 

اقدامــات  کــه  درصورتــی  می باشــد. 
ــودکان  ــود، ک ــام نش ــال انج ــن انتق ــگیری از ای ــت پیش الزم جه

بســیاری در هــامن ســال های نخســت زندگــی خــود بــا اچ آی وی 

و مشــکات مرتبــط بــا آن مواجــه خواهنــد شــد و طبیعتــاً ایــن 

ــذا  ــت. ل ــد داش ــی خواه ــر فراوان ــا تاثی ــی آن ه ــر زندگ ــر ب ام

ــد از  ــه فرزن ــادر ب ــروس اچ آی وی از م ــال وی ــگیری از انتق پیش

ــادی برخــوردار اســت. ــت بســیار زی اهمی

تایلنــد، یکــی از معــدود کشــورهای جهــان و نخســتین   

کشــور آســیایی اســت کــه موفــق شــده انتقــال اچ آی وی و 

ســیفلیس از مــادر بــه فرزنــد را حــذف کنــد. از آنجایی کــه 

ــگیری از  ــه پیش ــز برنام ــرای موفقیت آمی ــد در اج ــه تایلن تجرب

انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه فرزنــد ممکــن اســت بــرای ســایر 

ــه  ــم ب ــعی داری ــتار س ــن نوش ــد، در ای ــده باش ــورها آموزن کش

ــته اند  ــهم داش ــت س ــن موفقی ــه در ای ــی ک ــل و مداخات عوام

ــم. ــاره کنی اش

1( در تایلنــد، اقدامات و دســتورالعمل های پیشــگیری   

از انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه فرزنــد در مراقبت هــای معمــول 

بهداشــتی مــادر و کــودک ادغــام شــده اســت که شــامل مشــاوره 

بــاردار،  خانم هــای  متامــی  بــرای  اچ آی وی  تســت  انجــام  و 

ــال اچ آی وی  ــرای پیشــگیری از انتق ــان ضــد رتروویروســی ب درم

از مــادر بــه فرزنــد و درمــان مــادران بــاردار مبتــا بــه اچ آی وی، 

ــه ای  ــم تغذی ــوزادان و رژی ــگام اچ آی وی در ن ــخیص زودهن تش

ــه  ــا ب ــادران مبت ــده از م ــد ش ــوزادان متول ــرای ن ــیرخوار ب ش

ــک  ــق ی ــاردار طب ــان ب ــه زن ــی هم ــد. به عبارت اچ آی وی، می باش

رونــد معمــول از نظــر ابتــا بــه ویــروس اچ آی وی مــورد آزمایــش 

ــند،  ــا باش ــه اچ آی وی مبت ــه ب ــی ک ــد و درصورت ــرار می گیرن ق

درمان هــای ضــد رتروویروســی بــرای آن هــا آغــاز می گــردد 

ــه  ــا ب ــاردار مبت ــا آمــده از مــادران ب ــه دنی ــوزادان ب و متامــی ن

اچ آی وی در بــدو تولــد، یــک، دو و چهــار ماهگــی از نظــر ابتــا 

بــه ویــروس مــورد آزمایــش قــرار می گیرنــد. از آنجایی کــه 

ســازمان جهانــی بهداشــت مــادران مبتــا بــه اچ آی وی را از 

ــت  ــد، وزارت بهداش ــع می کن ــود من ــدان خ ــه فرزن ــیردهی ب ش

ــودکان در  ــن ک ــه ای ــرای تغذی ــه ای ب ــم بودج ــد ه ــور تایلن کش

صــورت کم درآمــد بــودن خانــواده آن هــا در نظــر گرفتــه اســت 

کــه ایــن بودجــه حامیتــی بــه مــدت یک ســال در اختیــار 

ــرد. ــرار می گی ــودک ق ــر ک ــواده ه خان

2( برنامه هــا و خدمــات تدوین  شــده تنهــا بــه درمــان و   

دارو محــدود منی شــود، وزارت بهداشــت بــا همــکاری ســازمان های 

جامعــه مدنــی توانســته اســت موانعــی همچــون انــگ و تبعیــض 

اجتامعــی را در دریافــت درمــان ضــد رتروویروســی کاهــش دهــد؛ 

ــای  ــت آموزش ه ــته تح ــور پیوس ــامت به ط ــن س ــن مراقبی همچنی

الزم همچــون مهارت هــای پایــه ای مشــاوره قــرار می گیرنــد تــا 

ــه شــکلی مناســب اســتفاده منــوده و  ــن مهارت هــا ب ــد از ای بتوانن

مــادران مبتــا بــه اچ آی وی را بــه بهریــن شــکل راهنامیــی کننــد و 

اطاعاتــی در زمینــه خود مراقبتــی در اختیارشــان قــرار دهنــد. الزم 

بــه ذکــر اســت کــه نقــش آموزش دهنــدگان همســان و باشــگاه های 

حامیت هــای  و  آموزشــی  مداخــات  اجــرای  در  نیــز  حامیتــی 

اجتامعــی، افزایــش دانــش بیــامران و از بین بــردن موانــع دریافــت 

ــر اســت. ــان ضــد رتروویروســی انکارناپذی درم

3( سیســتم پایــش و نظــارت قــوی تایلنــد در حــذف   

انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه فرزنــد نیــز دارای نقــش حیاتــی 

می باشــد. در ســال 2000 یــک سیســتم مبتنــی بــر اینرنــت جهــت 

پایــش برنامــه تاســیس شــد، ایــن سیســتم گزارش هــای ماهانــه 

ــز  ــگاه ها و مراک ــد، زایش ــل از تول ــِت قب ــز مراقب ــی مراک را از متام

آزمایــش اچ آی وی و درمــان ضــد رتروویروســی جمــع آوری می کــرد. 

ــد را در ٪92  ــی تایلن ــی و غیربوم ــت بوم ــن سیســتم 77٪ جمعی ای

از بیامرســتان های ایــن کشــور پوشــش مــی داد. در ســال 2001 

سیســتم دیگــری جهــت پیگیــری تعــداد نوزادانــی کــه بــه اچ آی وی 

مبتــا می شــوند راه انــدازی شــد کــه در ســال 2007 بــا برنامــه ملــی 

ایــدز جایگزیــن شــد. برنامــه ملــی ایــدز شــاخص های زیــر را پایــش 

ــرخ پوشــش  ــد، ن ــه فرزن ــادر ب ــال اچ آی وی از م ــرخ انتق ــد: ن می کن

رتروویروســی  ضــد  درمــان  نــوزادان،  در  زودهنــگام  تشــخیص 

ــاردار مبتــا  دریافــت شــده و نتیجــه تســت اچ آی وی در مــادران ب

اچ آی وی. شناســایی بــه موقــع تاخیــر در ارائــه خدمــات مراقبتــی، 

پایــش کارایــی برنامــه در درازمــدت و اعــامل تغییــرات الزم در 

ــد  ــتم ها می باش ــن سیس ــج ای ــه نتای ــه از جمل ــتورالعمل برنام دس

ــه اســت. ــه آن دســت یافت ــد ب ــت تایلن ــه دول ک

تهیه و تنظیم
راضیه خواجه کاظمی

مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، 

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده 

پژوهی در سامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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4( اگرچــه کــه در ســطح ملــی، دولــت الــزام بــه ارائــه   

ــا کیفیــِت اســتاندارد و پایــدار بــرای همــه افــراد را  خدمــات، ب

دارد، امــا متولیــان امــر در ســطح محلــی می تواننــد مداخــات 

ــط  ــاس رشای ــف را براس ــع مختل ــتی در جوام ــات بهداش و خدم

ــی  ــال در بعض ــرای مث ــد. ب ــازگار کنن ــه س ــامن منطق ــی ه محل

ــی و  ــای فرهنگ ــل هنجاره ــه  دلی ــه ب ــد ک ــاهده ش ــق مش مناط

ــش اچ آی وی  ــاوره و آزمای ــرای مش ــه ب ــان از مراجع ــی، زن جنس

ایــن مشــکل کمپین هــای  بــرای حــل  خــودداری می کننــد. 

افزایــش آگاهــی متناســب بــا نیــاز هــامن منطقــه تدویــن 

ــرای  ــا همــر خــود را ب ــه مــردان را ترغیــب می منــود ت شــد ک

ــق،  ــی مناط ــد. در بعض ــی کنن ــتان همراه ــه بیامرس ــه ب مراجع

انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه  ارائــه خدمــات پیشــگیری از 

ــا  ــود مبت ــه خ ــان ک ــدگاِن همس ــک آموزش دهن ــا کم ــد ب فرزن

بــه اچ آی وی/ایــدز بودنــد انجــام می شــد. بــه ایــن صــورت کــه 

ایــن افــراد از طریــق مراجعــه بــه منــزل زنــان بــاردار یــا متــاس 

تلفنــی بــا ایشــان ارتبــاط برقــرار کــرده و خدمــات مشــاوره ای را 

ارائــه می دادنــد. حتــی در مــواردی ایــن افــراد داروهــای درمــان 

ــه بیامرانــی کــه در مناطــق جغرافیایــی  ضــد رتروویروســی را ب

دورافتــاده زندگــی می کردنــد تحویــل می دادنــد.

ــوارد زیــر  ــوان بــه م ــد می ت ــت تایلن ــل موفقی از دیگــر عوام

ــرد : ــاره ک اش

سیســتم بهداشــتی قــوی و یکپارچــه جهــت دسرســی   

بــه جوامــع بــا دسرســی ســخت جغرافیایــی )دورافتــاده و 

متعهــد،  سیاســت  )فقــرا(،  اقتصــادی  و  حاشینه نشــین ها( 

حامیــت مالــی دولــت و مشــارکت ســازمان های مختلــف.

چالش های پیش رو

بــه صفــر رســاندن یــا حــذف مــوارد انتقــال اچ آی وی   

ــات  ــر مداخ ــه به ــام هرچ ــد انج ــد، نیازمن ــه فرزن ــادر ب از م

هدف گــذاری شــده و اطمینــان از رســیدن مداخــات بــه افــراد 

ــد پیداکــردن،  ــن امــر نیازمن ــذا ای در معــرض خطــر می باشــد. ل

ــی  ــی زمان ــذف واقع ــت. ح ــراد اس ــن اف ــان ای ــایی و درم شناس

ــر  ــن ام ــه ای ــر برســد. ک ــه صف ــال ب ــرخ انتق ــه ن رخ می دهــد ک

ــوارد  ــی م ــد متام ــد بتوان ــت تایلن ــه دول ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس

در معــرض خطــر را تحــت پوشــش  قــرار دهــد. اگرچــه تایلنــد 

ــل توجهــی را انجــام داده اســت،  ــه تاش هــای قاب ــن زمین در ای

ــورهای  ــن از کش ــود دارد. مهاجری ــی وج ــان خاهای ــا همچن ام

همســایه، به خصــوص مــواردی کــه در سیســتم ثبــت منی شــوند 

در معــرض خطــر انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه فرزنــد هســتند؛ 

ــور  ــتی کش ــتم  بهداش ــش سیس ــت پوش ــراد تح ــن اف ــه ای چراک

قــرار ندارنــد. علی رغــم تاش هــای دولــت تایلنــد در ثبــت 

مــوارد تولــد در میــان مهاجریــن، بســیاری از مهاجریــن و تولــد 

ــی  ــی و فرهنگ ــای زبان ــود. تفاوت ه ــت منی ش ــان ثب فرزندانش

در میــان مهاجریــن، تــرس از دســتگیری و اجبــار بــه بازگشــت 

بــه وطــن، هزینه هــای رفت و آمــد، تبعیــض و ســایر عوامــل  

ــه  ــن ب ــع دسرســی مهاجری ــه مان ــواردی هســتند ک ــه م از جمل

خدمــات پیشــگیری می شــوند.

مشــابهی  مشــکات  بــا  نیــز  نــژادی  اقلیت هــای   

ــی  ــاً نیم ــه تقریب ــد ک ــان می ده ــا نش ــتند. برآورده ــرو هس روب

از جمعیت هــای اقلیــت نــژادی در کشــور تایلنــد، تابعیــت 

ایــن کشــور را نــدارد کــه همیــن مســئله دسرســی بــه خدمــات 

مراقبــت بهداشــتی را بــرای آن هــا محــدود می کنــد. عــاوه بــر 

محدودیــت دسرســی مهاجریــن و اقلیت هــای نــژادی بــه ایــن 

برنامــه کــه می توانــد کاهــش کارایــی برنامــه نظــارت و پایــش 

را بــه دنبــال داشــته باشــد. یونیســف نســبت بــه افزایــش مــوارد 

اچ آی وی در میــان جوانــان هشــدار داده اســت. ایــن افزایــش در 

ــه  ــگ نســبت ب ــردن ان ــه در راســتای برطرف ک ــار موانعــی ک کن

ــال  ــه انتق ــوط ب ــکات مرب ــد مش ــود دارد می توان اچ آی وی وج

اچ آی وی از مــادر بــه فرزنــد را طوالنی تــر منایــد؛ درنتیجــه زمــان 

ــه  ــال را ب ــن انتق ــی1( ای ــه حــذف کامــل )ریشــه کن دسرســی ب

ــدازد.  ــق بیان تعوی

1 Eradication

منابع:
1- https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/
mm6522a2.htm
2- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23
288604.2019.1625498 
3- https://journals.lww.com/aidsonline/
Fulltext/2002/05030/HIV_1_seroprevalence_
among_childbearing_women_in.1.aspx
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معرفی منابع اطاعاتی در مورد اچ آی وی

وب سایت برنامه ی مشرك سازمان ملل متحد درباره ي ايدز

United Nations Programme on HIV and AIDS 

)UNAIDS(

UNAIDS )برنامــه مشــرک ســازمان ملــل متحــد در زمینــه اچ آی وی/ایــدز( مهمريــن آژانــس جهانــی بــراي اقــدام مشــرك دربــاره ی 

عفونــت اچ آی وی و بيــامری ايــدز اســت و در ســال 1994 بــه وســيله مجمــع عمومــی ســازمان ملــل تشــكيل شــده اســت. هــدف 

ــازمان  ــن س ــی ای ــات اصل ــی از اقدام ــد. یک ــال 2030 می باش ــا س ــدز ت ــی ای ــه اپیدم ــان دادن ب ــرای پای ــاش ب ــی UNAIDS ت اصل

متوقــف کــردن مــوارد جدیــد ابتــا بــه ویــروس اچ آی وی می باشــد کــه در همیــن راســتا اهدافــی همچــون اطمینــان از دسرســی 

متــام افــراد مبتــا بــه اچ آی وی بــه درمــان، حفاظــت و ارتقــا حقــوق بــرش افــراد مبتــا بــه اچ آی وی و فراهــم کــردن اطاعــات بــرای 

تصمیم گیــری در زمینــه بیــامری ایــدز در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار گرفتــه اســت.

ايــن برنامــه، تاش هــا و منابــع 10 ســازمان مرتبــط بــا ســازمان ملــل را بــراي كمــك بــه پیشــگیری از شــيوع بيشــر بيــامری ايــدز 

ــل متحــد در امــور  ــی ســازمان مل ــد از: کمیســاریای عال ــن ســازمان ها عبارتن ــد. ای در ســطح جهــان را منســجم و هامهنــگ می كن

پناهنــدگان )UNHCR1(، صنــدوق کــودکان ملــل متحــد )UNICEF2(، برنامــه جهانــی غــذا )WFP3(، برنامــه توســعه ملــل متحــد 

 ،)UNODC6( دفــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد ،)UNFPA5( صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد ،)UNDP4(

 ،)WHO9( ســازمان جهانــی بهداشــت ،)UNESCO8( ســازمان آموزشــی علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد ،)ILO7(ســازمان جهانــی کار

 .)World Bank( و بانــک جهانــی

وب ســایت UNAIDS یــک وب ســایت ســاده و کاربــردی اســت کــه کاربــران می تواننــد بــه مطالــب مــورد نظــر خــود بــرای اســتفاده 

ــرد(  ــم ک ــی خواهی ــه را معرف ــن برنام ــامره ای ــن ش ــه در همی ــه 90-90-90 )ک ــه برنام ــای UNAIDS از جمل ــات برنامه ه از اطاع

برنامه هــای پیشــگیری از اچ آی وی، برنامه هــای حفاظــت از حقــوق بــرش افــراد مبتــا و اطاعــات و داده هــای اچ آی وی جمــع آوری 

ــه  ــه ب ــا پرداخــت هزین ــد ب شــده توســط UNAIDS دسرســی داشــته باشــند. همچنیــن افــراد از طریــق ایــن وب ســایت می توانن

درمــان افــراد مبتــا بــه اچ آی وی کمــک کننــد.

شام می توانید برای دسرسی به این سایت به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

1 United Nations High Commissioner for Refugees

2 The United Nations Children›s Fund

3 World Food Programme

4 United Nations Development Programme

5 United Nations Population Fund

6 United Nations Office on Drugs and Crime

7 International Labour Organization

8 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

9 World Health Organization

تهیه و تنظیم
مهرداد خرضی

مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، 

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده 

پژوهی در سامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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90-90-90: اسراتژی پایان  دادن به اپیدمی اچ آی وی

پایــان دادن بــه اپیدمــی اچ آي وی/ایــدز چیــزی فراتــر از   

ــه  ــت ک ــانی اس ــر انس ــون نف ــرای 39 میلی ــی ب ــد تاریخ ــک تعه ی

در اثــر ایــن بیــامری جــان خــود را از دســت داده انــد. همچنیــن 

پایــان دادن بــه ایــن اپیدمــی نویــد بخــش یــک فرصــت مهــم بــرای 

ــده  ــرای نســل های آین ــه ب ــان ســامل و عادالن ــک جه ــذاری ی پایه گ

اســت.

پایــان دادن بــه اپیدمــی اچ آي وی/ایــدز می توانــد منبــع   

الهام بخــش گســرده ای از تاش هــای بهداشــتی و توســعه جهانــی 

ــد از  ــه می توان ــه ک ــن نشــان دهنده آنچ ــر همچنی ــن ام ــد. ای باش

ــواهد  ــر ش ــی ب ــدام مبتن ــی، اق ــرک جهان ــای مش ــق تاش ه طری

ــد  ــر چن ــد. ه ــد، باش ــت آی ــه دس ــه ب ــای چندجانب و همکاری ه

ــه  ــداف در زمین ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــادی ب ــراتژی های زی ــه اس ک

اپیدمــی ایــدز نیــاز اســت؛ خامتــه دادن بــه ایــن اپیدمــی بــدون در 

ــن اســت. ــا غیرممک ــرای اشــخاص مبت ــان ب ــن درم نظــر گرف

ــر  ــه فک ــدز ب ــه اچ آي وی/ای ــی در زمین ــه اهــداف قبل ــی  ک در حال

پیرشفــت در زمینــه افزایــش پاســخ بــود؛ ایــن هــدف پــس از ســال 

2015 بــرای خامتــه دادن بــه اپیدمــی ایــدز تــا ســال 2030 تعییــن 

شــد.

 UNAIDS در دســامرب ســال 2013 شــورای برنامه ریزی  

درخواســت کــرد تــا UNAIDS از تاش هــای کشــوری و منطقــه ای 

بــرای ایجــاد اهــداف جدیــد بــرای درمــان اچ آی وی تــا ســال 2015 

ــد. ــام گرفتن ــن اهــداف 90-90-90 ن ــد.  ای ــت کن حامی

این اهداف شامل سه قسمت است:
1( 90٪ از افــراد مبتــا بــه اچ آی وی بایــد تــا ســال 2020 از 

آگاه شــوند. ابتــای خــود  وضعیــت 

2( 90٪ از افــرادی کــه ابتــای آن هــا بــه اچ آی وی تشــخیص داده 

شــده تــا ســال 2020 بایــد تحــت درمــان ضــد رتروویروســی قــرار 

گیرنــد.

ــد  ــد بای ــرار گرفته ان ــان ق ــت درم ــه تح ــا ک ــراد مبت 3( 90٪ از اف

تــا ســال 2020 رسکــوب ویــروس داشــته باشــند )رسکــوب ویــروس 

ــه  ــا ب ــرد مبت ــک ف ــدن ی ــروس در ب ــار وی ــه ب ــن معناســت ک بدی

اچ آی وی بــه حــدی کاهــش یابــد کــه دیگــر قابــل تشــخیص 

ــد(. نباش

ــی اچ آی وی و  ــرل اپیدم ــتای کن ــراتژی در راس ــن اس ای  

ــده  ــذاری ش ــان پایه گ ــطح جه ــان در س ــش و درم ــاس آزمای براس

ــه کار  ــراتژی ب ــن اس ــا ای ــه ب ــی ک ــت روش اصل ــت. در حقیق اس

ــه ایــن شــکل اســت کــه اگــر یــک فــرد، مبتــا  گرفتــه می شــود ب

ــرد  ــرار گی ــان ق ــت درم ــود و تح ــخیص داده ش ــه اچ آی وی تش ب

ــده  ــش رون ــال پی ــد از انتق ــرای او رخ ده ــی ب ــوب ویروس و رسک

اچ آی وی نیــز پیشــگیری خواهــد شــد و بــر بــروز اچ آی وی در 

جمعیــت تاثیــر خواهــد گذاشــت.

بــرای انجــام ایــن برنامــه بایــد آزمایش هــای اچ آی وی   

را از کلینیک هــا خــارج کــرد و بــه درون جوامــع بــرد و همچنیــن 

نیازمنــد راه هــای جدیــد و خاقانــه بــرای مجــاب کــردن افــراد به 

انجــام آزمایــش می باشــد. بــرای ایــن کــه بتــوان ایــن برنامــه را 

قابــل اجــرا کــرد سیســتم بهداشــتی بایــد ایــن توانایــی را داشــته 

باشــد تــا در دورافتاده تریــن نقــاط جهــان نیــز آزمایــش اچ آی وی 

را انجــام دهــد.

ــگام  ــن برنامــه مســتلزم ارجــاع زود هن بخــش دوم ای  

ــه  ــت؛ به طوریک ــان اس ــرای درم ــده ب ــخیص داده ش ــراد تش اف

ــس از تشــخیص انجــام شــود.  ــر پ ــان هرچــه رسیع ت رشوع درم

ــد  ــای فاق ــراد مبت ــه اف ــت ک ــن اس ــم ای ــث مه ــی از مباح یک

عامــت ممکــن اســت احســاس کننــد کــه بــرای درمــان آمــاده 

نیســتند. بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد مشــاوره و حامیت هــای 

ــا و اهمیــت  ــا بتــوان مزای کافــی در اختیــار افــراد قــرار گیــرد ت

ــراد توضیــح داد. ــن اف ــرای  ای ــان را ب ــع درم رشوع رسی

ــا و در  ــه  ج ــد هم ــی بای ــد رتروویروس ــای ض داروه  

همــه  زمــان در دســرس باشــند. زمانــی کــه درمــان بــرای یــک 

فــرد آغــاز می شــود، هــدف، ادامــه و تعهــد بــه درمــان اســت تــا 

رسکــوب ویروســی رخ دهــد و فــرد نتوانــد ویــروس را بــه ســایز 

افــراد جامعــه منتقــل کنــد و همچنیــن فــرد از حداکــر مزایــای 

درمــان بهره منــد گــردد.

ــا  ــن برنامه ه ــه ای ــت یابی ب ــه دس ــادر ب ــورها ق ــیاری از کش بس

ــد از: ــا عبارت ن ــل آن ه ــن عل ــه عمده تری ــتند ک نیس

1( ایــن کشــورها بــه منابعــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد بــه 

باشــند. داشــته  دسرســی  اچ آی وی  آزمایش هــای 

ــد  ــا نیازمن ــد دارو ه ــت خری ــی جه ــه منابع ــورها ب ــن کش 2( ای

ــتند. هس

3( ایــن کشــورها بــه منابعــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد افــراد مبتــا 

را بــرای همــه عمــر پایبنــد درمــان نگــه دارنــد.

از بین 36/9 میلیون نفر مبتال به ویروس اچ آ ی وی در جهان 

آگاه از ابتا تحت درمان ویروس غیر قابل 

تشخیص

تهیه و تنظیم
سهیل مهامندوست   مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در 

سامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منابع:
1 http://www.unaids.org/en/resources/909090
2 http://theconversation.com/hiv-aids-and-90-90-
90-what-is-it-and-why-does-it-matter-62136 
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وضعیت ایران در برنامه 90-90-90  

تا سال 2014
کشــور مــا سال هاســت کــه بــا اپیدمــی اچ آی وی   

ــرای  ــیاری ب ــای بس ــال ها تاش ه ــن س ــی ای ــده و ط ــه رو ش روب

مقابلــه بــا ایــن اپیدمــی انجــام گرفتــه اســت؛ امــا بــرای ایــن کــه 

بتــوان هــر چــه بهــر از وضعیــت اپیدمــی در کشــور آگاه شــد 

نیــاز بــه برآوردهــای آمــاری اســت، تــا بتــوان وضعیــت اپیدمــی 

اچ آی وی را در یــک نــگاه نشــان داد و بــه ســادگی نقــاط قــوت 

ــون در کشــور اجــرا شــده اند  ــا کن ــی کــه ت و ضعــف برنامه های

را ســنجید. یکــی از نــکات مهــم در خصــوص اپیدمــی اچ آی وی 

در ایــران تغییــر راه غالــب انتقــال ویــروس اســت. هــر چنــد کــه 

ــان راه اصلــی انتقــال ویــروس  ــر ایمــن مــواد هم چن تزریــق غی

ــته  ــال های گذش ــا در س ــی رود ام ــران به شــامر م اچ آی وی در ای

ــته  ــدی داش ــه رش ــد رو ب ــی رون ــاس جنس ــق مت ــال از طری انتق

ــال  ــن راه انتق ــرای ای ــبی ب ــگیری مناس ــای پیش ــر برنامه ه و اگ

تدویــن نگــردد، بعیــد نیســت کــه تــا چنــد ســال آینــده متــاس 

ــران باشــد.  ــال اچ آی وی در ای ــی انتق ــن راه اصل جنســی غیرایم

بــه کمــک اســراتژی 90-90-90 می تــوان وضعیــت اپیدمــی 

ــوت و ضعــف  ــاط ق ــرد و نق اچ آی وی هــر کشــور را بررســی ک

ــرف  ــرای برط ــناخت و ب ــود را ش ــکاف های موج ــن ش و همچنی

ــرد. ــزی ک ــا برنامه ری ــردن آن ه ک

و  قلعه خانــی  توســط  شــده  انجــام  مطالعــه  در   

ــه اچ آی وی  ــان ب ــی اچ آی وی در مبتای ــار درمان ــکاران، آبش هم

اچ آی وی در ســال  ایــران و دالیــل شــکاف در خدمــات  در 

ــا اســتفاده  ــز آبشــار ب ــت. آنالی ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب 2014 م

از ابــزار تجزیــه و تحلیــل آبشــار آزمایــش، درمــان و بقــای 

ــور  ــت. به منظ ــام گرف ــت انج ــی بهداش ــازمان جهان اچ آی وی س

ــه اچ آی وی را  ــان ب ــام مبتای ــوابق مت ــکاف ها، س ــری ش اندازه گی

کــه تــا ســپتامرب ســال 2014 تحــت نظــارت برنامــه ملــی مراقبــت 

ــا  ــرار گرفــت ت ــد، مــورد بررســی ق ــزارش شــده بودن اچ آی وی گ

تعییــن شــود چــه تعــداد از ایــن افــراد در زمــان مطالعــه زنــده 

بودنــد، جهــت درمــان ارجــاع داده شــدند، بــرای شــامرش تعــداد 

ســلول های CD4 ارزیابــی شــدند، درمــان ضــد رتروویروســی  را 

رشوع کردنــد و گــزارش دادنــد کــه تــا پنــج ســال پــس از رشوع 

درمــان زنــده بوده انــد. بــرای ارزیابــی دالیــل شــکاف های 

ــود در وزارت  ــع موج ــی مناب ــار، از روش بررس ــود در آبش موج

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بهــره گرفتــه شــد؛ در 

مراحــل بعــد برگــزاری ۴ جلســه متمرکــز گروهــی و ۵۱ مصاحبــه 

عمیــق بــا افــراد مطلــع کلیــدی از جملــه مبتایــان بــه اچ آی وی  

ــه شــد. پرداخت

ــه و  ــا و تجزی ــع آوری داده ه ــس از جم ــت پ در نهای  

ــه  ــا ب ــر مبت ــه 75,700 نف ــان داد ک ــج نش ــاری، نتای ــل آم تحلی

اچ آی وی در ایــران زندگــی می کننــد، کــه از مجمــوع آن هــا 

ــر  ــدند، 16,266 نف ــخیص داده ش ــر)30 ٪( تش ــا 22,647 نف تنه

ــدود  ــد و در ح ــت اچ آی وی را رشوع کردن ــه مراقب )72٪(  برنام

13٪ از کل افــراد مبتــا در برنامــه مراقبــت اچ آی وی باقــی 

ــورد  ــامرش CD4 م ــرای ش ــر( ب ــا 9٪ )6,745 نف ــد و تنه ماندن

ــا ٪8  ــه اچ آی وی تنه ــان ب ــد. از کل مبتای ــرار گرفتن ــی ق ارزیاب

ــی را  ــد رتروویروس ــان ض ــپتامرب 2014 درم ــا س ــر( ت )6,018 نف

ــد. ــت کردن دریاف

بزرگریــن شــکاف و چالــش پیــش رو در آبشــار درمــان اچ آی وی 

ــت؛  ــه اچ آی وی اس ــان ب ــخیص مبتای ــه تش ــوط ب ــران مرب در ای

زیــرا تنهــا 30٪ مبتایــان بــه اچ آی وی  تشــخیص داده شــده اند. 

لــذا بــرای دســتیابی بــه اهــداف 90-90-90، اســراتژی های 

ــن  ــوص در بی ــش اچ آی وی، به خص ــود آزمای ــرای بهب ــه ب نوآوران

از  می کننــد  کار  کلیــدی  جمعیت هــای  بــرای  کــه  افــرادی 

ــت خاصــی برخــوردار اســت. اهمی
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انگ اجتامعی و اثرات آن بر 

افراد مبتا به اچ آی وی

ــدگاه  ــب( از دی ــی )برچس ــگ اجتامع ــف ان تعری

ــن: گافم
بــر اســاس ایــن تعریــف، فــرد برچســب  خــورده احســاس 

ــه  ــوری ک ــه را دارد؛ به ط ــراد جامع ــایر اف ــودن از س ــاوت ب متف

ــردم  ــگاه م ــر ن ــث تغیی ــده و باع ــل ش ــردی وی مخت ــت ف هوی

نســبت بــه افــراد برچســب خــورده می شــود.

تعریــف انــگ اجتامعــی مرتبــط بــا عفونــت 

اچ آی وی/ایــدز:
ــدز  ــه اچ آی وی/ای برنامــه مشــرک ســازمان ملــل متحــد در زمین

ــت اچ آی وی/ ــا عفون ــط ب ــض3 مرتب ــگ2 و تبعی )UNAIDS1( ان

ایــدز را به عنــوان فرآینــد کاهــش ارزش افــرادی کــه بــا عفونــت 

ــا آن  ــی ب ــه نوع ــه ب ــا اینک ــد و ی ــی می کنن ــدز زندگ اچ آی وی/ای

مرتبــط هســتند، تعریــف کــرده اســت. ایــن انــگ اساســاً ناشــی 

از تــرس و ناآگاهــی در مــورد عفونــت و تداعــی شــدن عفونــت 

اچ آی وی و بیــامری ایــدز بــا رفتارهــای پرخطــر می باشــد و 

ــز از جانــب  ــه رفتارهــای تبعیــض آمی همیــن موضــوع منجــر ب

ــواده، جامعــه و سیســتم بهداشــتی به خصــوص در  اعضــای خان

ــگ و  ــه ان ــد ک ــان می کن ــن بی ــع ســنتی می شــود. هم چنی جوام

ــی  ــه به تنهای ــده اجتامعی_فرهنگــی اســت ک ــک پدی ــض ی تبعی

در اثــر رفتــار خــود فــرد آلــوده بــه عفونــت اچ آی وی به وجــود 

ــد بلکــه همــه گروه هــای جامعــه در به وجــود آوردن آن  منی آی

نقــش دارنــد. 

ــه از برچســب  ــد اجتامعــی اســت ک ــک فرآین ــگ ی ــع ان در واق

زدن بــه افــراد آغــاز شــده و بــه اختصــاص دادن صفــات و 

خصوصیــات منفــی بــه افــراد ختــم می گــردد و در نهایــت نیــز 

منجــر بــه فاصلــه گرفــن و جداشــدن فــرد و به تبــع آن تبعیــض 

می انجامــد. 

انواع انگ مرتبط با عفونت اچ آی وی:
ــده  ــی دی ــکل کل ــه دو ش ــگ ب ــات ان ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ب

می شــود: 

1( انــگ درونــی کــه منجــر بــه بــی ارزش دانســن خــود و 

می شــود. خــود  از  مراقبــت  بــه  بی میلــی 

ــز ســایر  ــاوت و تبعیض آمی ــگاه متف ــه ن ــه ب ــی ک ــگ بیرون 2( ان

افــراد جامعــه نســبت بــه فــردی کــه بــا اچ آی وی زندگــی 

انــواع مختلفــی تقســیم  بــه  می کنــد، اشــاره دارد و خــود 

ــت، سیســتم  ــواع آن شــامل انــگ از طــرف دول می شــود کــه ان

و جامعــه می باشــد. کار  بهداشــتی_درمانی، محیــط 

 در نهایــت انــگ درونــی باعــث بی میلــی بــه کمــک گرفــن از 

دیگــران و انــگ بیرونــی منجــر بــه رفتارهــای تبعیــض آمیــز از 

ــض  ــگ و تبعی ــر، ان ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــران می ش ــوی دیگ س

مرتبــط بــا عفونــت اچ آی وی/ایــدز، می توانــد بــه انــدازه ی خــود 

بیــامری مخــرب باشــد.

تهیه و تنظیم
نوشین زارعی
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تبعیض:
تبعیــض یکــی از پیامدهــای مهــم انــگ زدن می باشــد کــه باعــث 

می شــود تــا بــا افــراد مبتــا بــه عفونــت بــه شــکلی غیرمنصفانــه 

ــه  ــه نســبت ب ــار ناعادالن ــای رفت ــه معن ــض ب ــار شــود. تبعی رفت

یــک فــرد بــر اســاس ویژگــی متصــور شــده بــرای وی می باشــد. 

ــدز  ــه اچ آی وی/ای ــا ب ــراد مبت ــه اف ــز علی ــات تبعیض آمی اقدام

می توانــد منجــر بــه انــکار حقــوق بهداشــتی، آمــوزش و پــرورش 

و اشــتغال در بیــن آن هــا شــود.

اثر انگ و تبعیض بر افراد مبتا به اچ آی وی:
بــا توجــه بــه اینکــه رسمنشــأ انــگ بیرونــی و تبعیــض نســبت بــه 

اچ آی وی از جامعــه می باشــد، برخــورد نامناســب مــردم نســبت 

بــه مبتایــان، انــگ درونــی و بعضــاً حــس گنــاه را در ایــن افــراد 

تشــدید می کنــد. یافته هــای مطالعــه ای در شــیراز حاکــی از آن 

بــود کــه نزدیــک بــه 70 ٪ از مبتایــان بــه ویــروس اچ آی وی بــه 

خودشــان انــگ می زننــد. از ســوی دیگــر هــر چــه میــزان انــگ 

افزایــش یابــد افردگــی و مشــکات روحی_روانــی نیــز افزایــش 

یافتــه و در پــی آن کیفیــت زندگــی افــراد مبتــا کاهــش خواهــد 

یافــت. کاهــش کیفیــت زندگــی بــا تبعاتــی از جملــه انزواطلبــی 

و افزایــش افــکار و اقــدام بــه خودکشــی در ایــن افــراد همــراه 

ــه  ــی  اســت ک ــار مخرب ــا بخشــی از آث ــن تنه ــود و ای خواهــد ب

انــگ و تبعیــض، خواســته و یــا ناخواســته توســط یــک جامعــه 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــد ک ــل خواه ــا تحمی ــراد مبت ــر اف ب

ــت از  ــامران می بایس ــایر بی ــون س ــه اچ آی وی هم چ ــان ب مبتای

حقــوق انســانی برخــوردار باشــند، اقدامــات اساســی بــه منظــور 

کاهــش انــگ و تبعیــض نســبت بــه مبتایــان بــه اچ آی وی/

ــتور کار  ــد در دس ــه بای ــان و در کل جامع ــوزه درم ــدز در ح ای

سیاســتگذاران زمینــه بهداشــت و ســامت جامعــه قــرار گیــرد.

انگ اجتماعی منبع تغذیه 
اچ آی وی

منابع:
1 http://womenshealthbulletin.com/en/articles/21301.html

2 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0954012
1.2012.701715

3 https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/
AJPH.92.3.378

4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0277953606006320
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یکــی از معضــات کنونــی کشــور مــرف مرشوبــات   

الکلــی غیــر اســتاندارد اســت. مــرف چنیــن مرشوبــات الکلــی 

روز بــه روز در حــال افزایــش بــوده و بــا آســیب های مختلفــی 

همــراه اســت. مطالعــات اخیــر در ایــران بــرآورد کرده انــد کــه 

5/7٪ از جمعیــت بالــغ کشــور ســابقه مــرف مرشوبــات الکلــی 

ــار در  ــن رفت ــن ای ــته اند، همچنی ــته را داش ــال گذش ــک س در ی

بیــن مــردان، جوانــان، افــراد مجــرد و شهرنشــینان بیشــر دیــده 

ــا مــرف  ــراه ب ــن مشــکات هم ــی از مهمری شــده اســت. یک

بــرای  اســت؛  مســمومیت  غیراســتاندارد  الکلــی  مرشوبــات 

مثــال، در ســال 1397، در مــدت چهــار هفتــه، 768 نفــر در 

ــول در  ــا متان ــمومیت ب ــت مس ــه عل ــور ب ــتان کش ــت اس هش

بیامرســتان ها بســری شــدند کــه در بیــن ایــن افــراد 170 نفــر 

ــد و 96  ــت دادن ــود را از دس ــی خ ــر بینای ــده، 16 نف ــز ش دیالی

ــی  ــل احتامل ــی از عل ــد. یک ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــر ج نف

ایــن افزایــش مســمومیت بــا الــکل را می تــوان بــه کاهــش 

ارزش پــول ملــی طــی چنــد ســال گذشــته نســبت داد کــه ایــن 

اتفــاق مرف کننــدگان مرشوبــات الکلــی را بــه ســمت مــرف 

ــت. ــوق داده اس ــت س ــا ارزان قیم ــاز ام ــات دست س مرشوب

در حالی کــه شــیوع مــرف الــکل و پیامدهــای ناشــی   

ــر  ــلامن کم ــورهای غیرمس ــا کش ــه ب ــران در مقایس از آن در ای

ــات  ــرف مرشوب ــی از م ــزون ناش ــوارض روز اف ــا ع ــت، ام اس

ــئله  ــن مس ــوان ای ــر منی ت ــت و دیگ ــاد اس ــران زی ــی در ای الکل

را نادیــده گرفــت. وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ــک  ــاد ی ــه ایج ــدام ب ــه اق ــرک چندجانب ــه مش ــک برنام ــی ی ط

برنامــه ملــی کــرده اســت کــه هــدف آن کاهــش 10٪ مــرف 

مرشوبــات الکلــی طــی ســال های 1394 تــا 1404 می باشــد. 

ــود: ــه من ــی خاص ــه گام اصل ــوان در س ــات را می ت ــن اقدام ای

بــه  الــکل، مداخــات کوتــاه و ارجــاع  گام اول: غربالگــری 

مراکــز درمانــی جهــت درمــان در مرف کننــدگان الــکل اســت. 

ــات  ــر مــرف مرشوب هــدف ایــن گام شناســایی هرچــه رسیع ت

ــب  ــای مناس ــان و مراقبت ه ــردن درم ــم ک ــاز و فراه مشکل س

می باشــد.

گام دوم: شــامل پیشــگیری اولیــه بــا هــدف فراهــم آوردن 

اســت.  دارو  از  اســتفاده  بــدون  پیشــگیری  برنامه هــای 

گام ســوم: برنامه هــای درمانــی بــا هــدف افزایــش دسرســی بــه 

خدمــات درمانــی الــکل می باشــد.

هــر چنــد کــه تبییــن چنیــن برنامه هــا و سیاســت هایی   

ــا مــرف  ــا مشــکات مرتبــط ب گام بســیار مهمــی در مبــارزه ب

الــکل بــه شــامر مــی رود امــا ایــن برنامه هــا بــه شــکل کامــل و 

موفــق در نظــام مراقبــت بهداشــتی بــه اجــرا در نیامــده اســت. 

ــی  ــات قانون ــان و اقدام ــط اول درم ــرای خ ــدم اج ــل ع ــه دلی ب

مرتبــط، اختــاالت مربــوط بــه الــکل اغلــب بیــش از حــد جلــوه 

ــت  ــه آن مــورد غفل داده می شــود و برنامه هــای شناســایی اولی

واقــع شــده اســت.

به طــور  نتوانســته  کشــور  کنونــی  سیاســت های   

ــه هم چــون برنامه هــای  ــل از اســراتژی های پیشــگیری اولی کام

آموزشــی بــرای عمــوم مــردم، برنامه هــای پیشــگیری تخصصــی 

در مــدارس و برنامه هــای پیشــگیری بــرای افــراد در معــرض 

خطــر اســتفاده کنــد. بــه عنــوان مثــال، هیــچ مداخلــه ای بــرای 

جلوگیــری از آســیب های مرتبــط بــا الــکل بــرای آگاه ســازی 

افــرادی کــه قــادر نیســتند از طریــق برنامه هــای آمــوزش 

ــی  ــن رانندگ ــکل حی ــرف ال ــدم م ــت ع ــی، از محدودی عموم

مطلــع شــوند تدویــن نشــده اســت. اگرچــه ممکــن اســت 

ــن  ــرف ای ــران م ــکل در ای ــرف ال ــودن م ــی ب ــه غیرقانون ک

مــاده را در ســطح پایین تــری نگــه داشــته باشــد امــا ایــن 

ــی  ــیب های ناش ــد آس ــوده و منی توان ــی نب ــی کاف ــر به تنهای ام

از مــرف الــکل را کاهــش دهــد. ایــران می توانــد تجربــه 

موفــق بازبینــی سیاســت ها در قبــال مــرف مــواد مخــدر )کــه 

ــه اجــرای برنامه هــای وســیع کاهــش آســیب ناشــی از  منجــر ب

ــی از  ــیب های ناش ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــد( را ب ــواد ش ــرف م م

مــرف الــکل نیــز مدنظــر قــرار دهــد. به نظــر می رســد اکنــون 

ــط  ــن رشای ــر گرف ــا در نظ ــه ب ــت ک ــیده اس ــرا رس ــان آن ف زم

ــکل، مدل هــای  فرهنگــی و حساســیت های ناشــی از مــرف ال

ســامت بــرای کاهــش مــرف مــواد و آســیب های ناشــی 

از آن را طراحــی و عملیاتــی کنــد. هم چنیــن برقــراری یــک 

ــا  ــی ب ــی و سیاس ــخصیت های مذهب ــن ش ــته بی ــامن پیوس گفت

ــه  ــن زمین ــامت در ای ــوزه س ــت اندرکاران ح ــمندان و دس دانش

ــه  ــی رضوری ب ــر و عمل ــای موث ــه راهکاره ــت یابی ب ــرای دس ب

نظــر می رســد. 

منبع: 
1 https://www.thelancet.com/journals/lanpub/
article/PIIS2468-2667(19)30038-6/fulltext
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یازدهمیــن کنگــره بین املللــی بیامری هــای عفونــی بــا موضوعیــت ارتقــأ اجــرا و کارایــی راه حل هــا بــرای کنــرل بیامری هــای 

عفونــی در تاریــخ 1 و 2 مهــر مــاه )24 و 23 ســپتامرب( در شــهر لنــدن، انگســتان برگــزار خواهــد شــد.

عاقه مندان به رشکت در این کنگره می توانند چکیده مقاالت خود را از طریق لینک زیر برای کنگره ارسال منایند.
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