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 بنام خدا

 

 مقدمه 

ایدز همان سندروم   ویروس  بیماری  اکتسابی  یا  بدن یک  ایمنی  نقص 

توان با خطر  خطرناک و کشنده است که تنها با آگاهی و پیشگیری می

  از   1(HIV) به نام دز با ورود ویروسی بیماری ای .ابتال به آن مبارزه کرد

ها به بدن فرد از سه  متعلق به خانواده رتروویرس    Lentivirusخانواده  

ها را از  حمله کرده و آن  Tهای  های ایمنی بنام لنفوسیتتواند حادث شود. ویروس به رده سلول میطریق اصلی  

با بروز بیماری و    درگیر هستند.(  CD8+)  و(  CD4+)   واجد(  T)  های لنفوسیتبرد. در این میان رده سلولبین می

های عفونی مختلف  ها، سطح ایمنی فرد بیمار کاهش شدیدی یافته و مستعد بروز بیماریکاهش میزان لنفوسیت

و مشکالت    دی شد  یهااسهال   ،یمغز  سمایتوکسوپال،  روسیوتومگالویسا  پتوکوکوس،یکرهای  مانند انواع عفونت

 شود.های بدن میشدید تنفسی و سایر ارگان

 

 اچ آی وی/ ایدز دانستنی هایی پیرامون 

از طریق خون و فرآورده های خونی، تماس جنسی محافظت نشده و   بیماری  این  انتقال  به  راههای  مادر آلوده 

 ی می باشد.ردهیو ش مانیهنگام زا و خصوصاً یکودک در اواخر زمان باردار 

سابق بر این در کشور عمده راه انتقال بیماری ایدز در میان افراد تزریق کننده  

توان بیان داشت  مواد بود که با شروع مداخالت کاهش آسیب در کشور می

محافت نشده  مقاربت های جنسی    ایدزانتقال    در حال حاضر علت اصلیکه  

و استفاده  سالمت جنسی رعایت ،  است. برای جلوگیری از ابتال به این بیماری

  ، در صورت ابتال   که از پروتکل های معین بهداشتی بسیار تاثیر گذار خواهد بود  

 .خواهد داشتزندگی ادامه  مسیر سختی را برای   بیمار فرد

، که  آلوده به ویروس  فرد محافظت نشده با سکس    کیدر   .آن کم است  زانیمشخص و مویروس  انتقال   یراهها

باشد    میزان باال  تا پنج دهم درصد است   زان یمویروس  تنها سه  ویا دوجنسیتی  مردان همجنسگرابین  در    .انتقال 

در    باشد.  ی م  نفر  هزار   10هردر    نفر   11  ران یدر ا   این بیماری   وعیش.دباشیم  درصد   ۵حدود    ویروس  احتمال انتقال

 
1 Human Immunodeficiency Virus 

https://www.iranhiv.com/category/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b2/
https://www.iranhiv.com/category/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/


 

  ی انتقال   ی عنی  می رسد و این   صفر ، میزان ویروس در بدن به  ماه درمان  ۶بعد از    مبتال نیز  ماران یدرصد ب ۹۵  حدود

 نخواهد گرفت.  صورت 

 

 مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

رفتاری " های  بیماری  مشاوره  خدمات  عل   هایدانشگاه  پوشش  تحت  کشور  سراسر  در" مراکز  و  پزشکی  وم 

درمانی مرا .هستند  بهداشتی  اینگونه  ماما،  پزشک،  کز  در  روانشناس،  کارشناس  پرستار،  و  آزمایشگاه  مددکار 

  به   رایگان آزمایش   و  مشاوره  آموزش، .است  آمیزشی  های  بیماری  و  ایدز  زمینه  در  آنها  فعالیتحضور داشته و  

  که   است  خدماتی  جمله  از  کاندوم  ارائه  و (سرنگ  توزیع) آموزش تزریق سالم  ،HIV  ویروس  تشخیص  منظور

 .گردد می ارائه  مراکز این در

به انجام    از یکی از مراکز بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران  1401ی که در خردادماه  طی بازدید 

 کز به شرح ذیل تهیه شد. گزارشی از خدمات این مرجهت دانش افزایی در راستای گسترش دیدگاه علمی    رسید،

  



 

 : گروه هدف

 خدمات مراکز مشاوره بیماری های رفتاری بهره مند شوند عبارتند از: فرادی که می توانند از ابه گفته مدیر مرکز  

 ایدز و بیماری های آمیزشی دارند.اچ آی وی/کلیه کسانی که تمایل به کسب اطالعات در زمینه   ✓

افراد واجد رفتارهای    شامل) هستند  HIVویروس    هایی که در معرض بیشترین خطر برای ابتالی بهگروه ✓

  و   نشده  محافظت  و   ایمن   غیر  جنسی  ارتباط   دارای   افراد  مواد،  تزریقی   کننده  مصرفافراد    پرخطر مانند

 (افراد با مشعیت اجباری جنسی 

 ها آن های  خانواده  و ایدز  بیماری به افراد مبتال ✓

 افراد مبتال به بیماری های آمیزشی ✓

 . HIV  ویروس ترشحات آلوده بهافراد تماس یافته با خون و  ✓

 

 ی مراکز مشاوره بیماری های رفتار 

خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری رایگان بوده   

تلفنی مشاوره  تماس)  و  شماره  توسط    (۶۶0۳۸۹۲0با  حضوری  و 

  لذا  دیده، در محیطی امن و دوستانه انجام می پذیرد.  آموزشمشاورین  

موضوعات مطرح شده    درباره  سواالت طرح  یا  و  مشاوره  انجام  جهت

   .نمود مراجعه مراکز این  از یک هر  به توان  می در باال

سامانه   در  رفتاری  های  بیماری  مشاوره  پاسخگویی  مراکز 

  در   پس .است  شده  ثبت ایدز”  مشاوره  “مراکز عنوان   تحت مخابرات

ارتباطی  11۸ تلفن  با  تماس  طریق  از  توان  می  کشور  سراسر   راههای 

 . شد جویا را فوق مراکز

در مراکز مشاوره    را انجام میدهند، اما(  HIV)   آزمایش  ی تشخیصی، ها   آزمایشگاهتوان چنین گفت که اکثر  می

 .انجام می شودصورت رایگان  هعفونی، آزمایش و مشاوره ب های رفتاری و بیماری

با    ی است که گاه  ی رفتار  یها   ی ماریمرکز مشاوره ب»این مکان،    اظهار میدارد:  کینیکل  نی در مورد امدیر مرکز  

گردد.  ، هرچند که خدمات روانشناسی نیز به جامعه هدف ارایه میشودگرفته می اشتباه  یروانشناس مراکز مشاوره 

باشد در  ( بارز  HIVو )  دزیا   چراکه اگر نام.  بود  یمثلث  کینیکل  مراکز،  نیا   به دلیل کاهش انگ نام  پیش از این



 

  ا ی گو   اندازه کفایتبهنام    نیا   به اعتقاد شخصی بنده،  اما.  گردد  یم  جادیا از درخواست خدمت  ممانعت    مارانیب

  نمی باشد«.

وی اشاره به این مطلب دارد که گروه هدف در فضای مجازی، توسط گروه همتا و تلفن اضطراری با این مرکز  

تحت نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم  مجموعه    نی ا.  آشنا می شوندیکی از مراکز معتبر ارایه خدمات  به عنوان  

  تعداد بیمار و بیماریابی،و از نظر  بوده  رمانشاه  کمرکز  بعد از    مرکز معتبر کشور،  نیقدمت دوم  نظر  از   پزشکی ایران

ان  عجمرامشکلی نداشته و    دزیا   برچسببا    بیماران مرکز  .است  ی تهراننیامام خم  مارستان یب  بعد از  مرکز  نیدوم

از سوی مراکز دیگر وارد چرخه دریافت    دیجد ارجاع  یا  و  با خط اضطراری مرکز  توسط گروه همتا، تماس 

  شوند.خدمات می

مرتبط  یچند درمانگاه اقمار به گفته مدیر مرکز 

در شهرستان  یکی  که  دارد  مرکز وجود  این    با 

مشغول ارایه خدمت به    شتریب  بوده که  بهارستان

اجباری   معیشت  در  درگیر  افراد  پنهان  جامعه 

آذری  جنسی بوده و مرکز دیگر واقع در محله  

به   خدمت  ارایه  حوزه  در  هدف  تهران  جامعه 

  درگیر در بیماری اعتیاد می باشد.

به    های همجواردارند که بیماران از نقاط نزدیک و دور و بعضاً خارج از استان و حتی کشورمدیر مرکز اظهار می

صورت  بهو  تشکیل شده  پرونده    الکترونیکبه دو صورت کاغذی و    مارانیب  نیااین مرکز مراجعه دارند. برای  

 شود.  پیگیری سیر بیماری انجام می هایتست و انجامدرمان  ،اتنیروند معا  منظم

گروهی جهت دریافت خدمات مشاوره ای و کسب اطالعات    مرکز در چند گروه جای دارند:  مراجعه کنندگان

-های غربالگری بوده و گروه؛ گروهی نیازمند انجام تست پرخطری  و رفتارها  یمواجهه شغل  ی،مار یترس از ب  مانند:

اچ آی وی/ایدز است که درمان های مختلف دریافت میهای   به  به شرح زیر  مبتال  این مراکز  کنند. خدمات 

 : میباشد

 پروفیالکسی  .1

ز انجام رفتار  ساعت بعد ا  ۷۲تا  و مراجعه فرد به مرکز، داروهایی وجود دارد که اگر    پرخطر   انجام رفتارهایاز    بعد 

بازدارنده  این داروها که در دسته  .  هدداهش  را ک  بروز بیماری  احتمال  پرخطر، تحت درمان قرار گیرند می تواند 

 عنوان پروفیالکسی استفاده شوند.هتوانند بپروتئازها می باشند می های



 

 تشخیص ویروس اچ آی وی  .2

می وسیله کیتهب  هیاول  یها  تست  انجام  تا  بودن،مثبت  در صورت  و    شودهای تست سریع   مولکولی   دییتست 

رایگان از گروه  صورت کامال  ههای زمانی هر سه ماه یکبار و ب   تواند در بازه  یتست ها م.  می شوددرخواست  

 مخاطب انجام شود.

گردد. بدین صورت که در نمونه خونی بیمار میزان  استفاده می  ELISAدر تست مولکولی انجام شده از روش  

( CD4+)  هایدر روند تشخیص و درمان نیز میزان لنفوسیت  شود.آنتی بادی ساخته شده بر علیه ویروس سنجیده می

 رسد. انجام میهب( CD8+) و

اشتباه    کاز نظر مدیر مرکز ، انجام این تست به دلیل دوره های پنهان بیماری ایدز ی   ۲( PPD) تستدر مورد انجام  

 .معتبر است یمیقد یآلودگ یباشد و فقط تنها در حالت ها یم  یدر آموزش پزشک یخ یتار

 

 نحوه انجام تست تشخیصی ویروس اچ آی وی 

علی   و  درمان  کادر  ای،  حرفه  اخالق  حفظ  و  بیماران  تضییع حقوق  عدم  که جهت  کردند  عنوان  مرکز  مدیر 

فی را ارایه داده و بعد  الخصوص پزشکان معالج باید در مورد علت انجام تست اچ آی وی به بیمار توضیحات مک 

های نظام    از حفظ حقوق بیمار، اقدام به تجویز ازمایش و یا ارایه خدمات نمایند. به اعتقاد وی هرچند که با تالش

 شود.انجام بهداشتی و درمانی تغییرات محسوسی رخ داده است، اما در این زمینه باید فرهنگ سازی بیشتری 

این مساله لزوم امر اموزش و دانش افزایی را    است.   یجنس   نیاز های   انسان،   و تکرار شونده   یکی از نیاز های اساسی 

تواند مانع بروز اختالالتی نظیر ایدز  پر رنگ می سازد. آموزش صحیح و اطالع رسانی دقیق و علمی به نسل نو می

  ی امر   ی آن و شفاف ساز  ی ع رسانو اطال  منیا  یبه آموزش ارتباط جنس  ازین  زین  همجنسگرا    مارانیدر مورد بشود.  

انجام    است.  ی ضرور است  یخاص  یسن  طیشرا   ،مشاورهجهت  افراد  مدنظر  محدودیت دریافت  سال    1۶  ریز   و 

و   دارند  فردی  مشاوره  باشند.  دیباخدمات  داشته  مراجعه  خود  والدین  همراه  اارایه  روند    در  به    ، دزی مشاوره 

اجرا می شود. به این ترتیب که مراجع با رعایت مالحظات اخالقی    ۳( VCT)   ندیو فرا  زده حرف اول را    یمحرمانگ

محرمانگی حفظ  فرا   و  وارد  تست    حاضر   داوطلبانهو    ، مشاوره  ندیداوطلبانه  انجام  حفظ  به  رعایت  شود.  می 

در مورد زوجین نیز ضروری بوده و جواب تست چه مثبت و چه منفی تنها به مراجع اعالم خواهد    یحتمحرمانگی  

سال می باشد. مراجعین نوجوانی که سابقه انجام    1۸تثنائی که در این زمینه وجود دارد در مورد افراد زیر  شد. اس

 
 که برای تشخیص بیماری سل مورد استفاده قرار می گیرد. تست توبرکولین روشی است ۲

3 Volunteer counselling and testing  



 

رفتارهای پرخطر داشته اند در صورت تمایل به دریافت مشاوره و انجام تست، نیاز است که با ولی خود مراجعه  

 داشته باشند.

 

 سیر بیماری 

  ی با عالئم   خفیف  یماریب  کی   از ورود ویروس به بدن،چهار هفته  بعد از گذشت تقریبا    کندمدیر مرکز مطرح می

در بدن در حال چرخش    روسیو  حالت  ن یکه در اشود  حادث میمانند تب و لرز و بدن درد )مانند آنفلوآنزا(  

امکان تشخیص فراهم  وجود دارد که دوره پنهان بیماری بوده و    نیز  مدت  نیدانست احتمال انتقال در ا   د یو با  است

 . ( طول بکشدسال10متوسط  )سال    ۲0  تا  ۲  نیبتواند  نیست. سپس از ورود ویروس تا بروز عالیم بیماری ایدز می 

  .استشده   آن  متوجه گی تازبه و  بوده سال است مبتال10که فرد  م یامواجه شده  یمارانیبارها با ب

  ی حت  و   پوستدفرمه و چروکیدگی  ،  یسالگ  ی س  سن  در یائسگی    ،یریپز، تسریع  دیا   و عوارض بیماری  پاتوژنز در  

 .است  یمنیا ستمینقص س عامل آن  ن یاما مهمتروجود دارد، پس قلب  یبا عمل

 بیماری عبارتند از:  مراحل فرآیند 

 مرحله بدون عالمت  .1

 کاهش وزن بروز  .2

 ...هزار و  ۵0 ریپالکت ز  ی و ویدرصد کل بدن همراه با سل ر   10از  شیکاهش وزن ب بروز .3

 ی. کل یناتوان زی، بیماریهای تنفسی و مغ ایتوکسوپالسمبیماری هایی نظیر بروز  .4

 

 عوارض داروهای ضد رتروویروسی 

  داروها   .شود   ینم  در نظر گرفتهجزیی از مراحل بیماری  مصرف شده    هایبه خاطر داشت که عوارض دارو  دیبا

(  CBCیه، نتیجه ازمایش )دوز دارو بر اساس کارکرد کل  .باشندداشته    ی کم خون  ،یکبد   ،یو یعوارض کل  توانندیم

  دز یا   ر یمرگ و م  زانیم   ن یشتریب  ایدر تمام دن، زیرا  مهم است  اریبس  ه یر   تصویربرداری   گردد.یم   میو موارد فوق تنظ

 .باشد ی م( TBسل ریوی )   اثر در

 

 خدمات مشاوره روان شناختی  .3

ارایه خدمات مشاوره روانشناسی حضوری و تلفنی به مراجعین می باشد  یکی از بخشهای مهم این مرکز، بخش  

به افراد مخاطب که گاهاً درگیر اختالالت پیچیده و    بیماری های مقاربتی و واگیردار   در زمینه  مشاوره   که ارایه

قسمت    ن یاز سخت تر   یک ی   ی برای سایرینمار یب  یافشا  باشد.  سخت و طاقت فرسا   یکار چندگانه هستند می تواند  



 

تواند کمک کننده باشد. یکی از دغدغه های  که مشاوره در این زمینه می است ی خودماریبا ب ماریمواجهه ب یها

 است.  شریک جنسیکردن  دایپ بیماران،
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در بین مراجعین می باشد. فارغ از سلیقه    گان یکاندوم به صورت را  ع یتوز یکی از خدمات مرکز، آموزش جنسی و  

چرا که به گفته مدیر    .مربوطه را دریافت می کنند  افراد خدمات  شتریبجنسی و در جهت کاهش شیوع  بیماری  

  است. یاز افراد عاد  شتریبرابر ب ۳0  تا جمعیت ها  برخی مرکز میزان شیوع ویروس و بیماری در 

اما متاسفانه اغلب   دارند تا از روش های ارتباطی محافظت شده استفاده نمایند،تمایل  افراد با اجبار معیشتی جنسی

مشتریان این افراد ترجیح می دهند که ارتباط محافظت نشده برقرار شود. این فراد نیز برای جلب رضایت مشتری  

 مجبور به رابطه محافظت نشده می شوند.  
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زنان و کودکان و به   از   که مراقبت بوده واحد مراقبت مادر و کودک  ،مرکز ن یر در ا مهم مستق هایواحدی از کی

. مادر آلوده به فرزند جلوگیری کنند  ویروس از که تالش دارند از انتقال    دارد  عهده ر  خصوص مادران باردار را ب

جویز  از خدمات این مجموعه تزریق واکسن به فرزندان بیماران جهت کاهش احتمال انتقال و در صورت نیاز ت

 دارو و ازمایش می باشد.

پدر را   روسیمقدار و  د یو پدر مثبت باشد با یمادر منف در صورتی که برای پیشگیری از ابتال نوزاد به اچ آی وی،

روز نیز تجویز کرد. در صورتی    ۲۸را به زوجه به مدت    انهریشگیپ  هایدارو،  دو هفته قبل از لقاحرساند.  به صفر  

 . نشده باشد دیگر نیاز به پیگیری بیشتری نیستکه زوجه به ویروس مبتال 

زمانی   شرایط مثبت    دشوارتر  مادر  ا   ،باشداست که  با  ن یدر  به   روسیو  د یحالت  مادر  بدن    اگر   برسد.صفر    در 

  به   مانیزا   هنگام  نشد،اگر  رد و  را صفر ک  روس یو  میزان  ی باردار   ن یح  د یبا  د،ناخواسته اتفاق افتاده باش  ی باردار 

 ی مربوطه تجویز می شود.ها داورنوزاد هم  برایآمدن فرزند  ایداده و سپس بعد از به دن نیدوودی زداروی   مادر

 

 اثرات انگ بیماری بر روی خدمات رسانی 

به علت طرد  »:  دارندکنند و اظهار میاین گروه را انگ اختالل مطرح می  یکی از موانع ارائه خدمات به  مدیر مرکز

  ی مار یب  یول  را ارائه می دهد  هیخدمات اول  . این مرکزشودینم  ارائه  یبه آنان خدمات  هامارستانیدر ب استیگما و

  شایع افراد    ن یدر ا  رهیو غ  های بافتی نکروز   ابت،یدیی،  عوارض داروو  صحبت هاست    نی از ا  شیافراد ب  ن یا  یها



 

  خدمات اما    است  افزایش یافته  یگ به زند  دیاماز سوی این مرکز    مراقبت ها اعمال  با توجه به    که هر چندبوده  

شناختی  همزمان روان  و  نم  اجتماعی-پزشکی  که  .شود  ی ارائه  گذشته  در  چه  مثال،  عنوان  ها   به  تخت    ی در 

که این عنوان حذف شده است، کلیه   در حال حاضر و چه، ( ذکر میشد HIV+عبارت ) ماریب در بالین مارستانیب

 کند«.آنان امتناع می رشیپذ از زین مارستانیبمعموال   وپرسنل از این موضوع مطلع 

ب  البته از عمل جراح  هامارستان یدر  قبل  می  ( HIV)  ش یآزما   ی مسلما  از    شودگرفته  مختار است که  پزشک  و 

مان  که از زکند با توجه به ایندر این زمینه مدیر مرکز نقدی علمی دارد و عنوان می  .افراد امتناع کند  نیا   یجراح

گیری رسیدن سطح آنتی بادی در بدن فرد حدوداً سه ماه زمان باید طی شود، منفی الودگی تا به حد قابل اندازه

  چ یه  ن یبنابرا   می باشد ونشان دهنده عدم آلودگی فرد تا سه ماه قبل از انجام نمونه گیری    (HIV) بودن تست  

این  .نخواهد شد  بیمار داده  در مورد وضعیت کنونی  یاطالعات  های انتی بادی از  گونه تستبدین صورت انجام 

تست مثبت    نیبنابراافراد متقاضی دقتی نداشته و تست منفی کاذب نیز می تواند مانع انجام اقدامات پیشگیرانه شود.  

اتکا   رقابل یمورد و غ یآرامش ب  ی به معنا یو تست منف به حاشیه رانده شدن و محرومیت بیمار از خدمات  ی به معن

ضروری است تا از مثبت شدن    از مادر به کودک (  HIV)  از انتقال  ی ریشگیبرنامه پ در  تنها انجام تست   .است

   نوزاد پیشگیری شود. 

 

 ؟ ( ضرورتی ندارد HIVاج، انجام تست ) از ازدو ش یپ ی چرا در تست ها 

با توجه به مطلب فوق  "مدیر مرکز در این خصوص مطرح کردند  این سوالی پرچالش و بحث برانگیز است که  

  تنها برای دوره زمانی سه ماه قبل از تست اول، تست    ک مجدد تست بعد از یک دوره سه ماهه، یمبنی بر تکرار  

متقاضیان ازدواج که به مدت سه ماه منتظر    افرادمی توان احتمال متبال شدن به اچ آی    ا یدارد. اما آی  صیتشخ   ارزش 

 «.! خیر مسلمادریافت نتیجه نهایی هستند، به صفر رساند؟ 

(  HIVهای تشخیص)کند به دالیل ذکر شده مخالف انجام تست عنوان می  ،عنوان پزشک خط اول درمانهوی ب

 در فرایندهای استخدامی بوده و اعتقاد دارد که این امر می تواند به گسترش انگ در جامعه بیافزاید. 

 



 

و همچنین    مورد بازدید  مرکز  درمانیدر پایان بر خود الزم میدانیم از مجموعه مدیریت و کارکنان بهداشتی و  

اساتید گرانمایه گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب اقای دکتر صابری و سرکار خانم دکتر عشرتی  

 کمال تشکر و قدردانی را بعمل آوریم.

 

 

 »پایان« 


