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ریشــه چالشهــای پی ـشروی مدیریــت عفونــت
اچآیوی

بــا توجــه بــه افزایــش ســطح آگاهــی عمومــی جامعــه
از یــک طــرف و درک عمیقتــر از شــیوه انتقــال ویــروس اچآیوی
و عوامــل خطــر آن ،انتظــار بــر ایــن بــود کــه ایــن عفونــت
بســیار ســادهتر از رشایــط فعلــی کنــرل میشــد و بــه عنــوان
یــک معضــل ســامت و حتــی گســردهتر از آن بــه عنــوان یــک
معضــل بـرای کل ســاختارهای اجتامعــی مطــرح نبــود .امــا دالیــل
ایــن وضعیــت چیســت و چـرا حتــی در کشــورهای توســعهیافته
کــاکان مدیریــت بــروز ایــن بیــاری یــک اولویــت باالی ســامت
محســوب میشــود؟
عملکردهــای پنهــان مــردم بهخصــوص جوانانــی کــه
در کنــرل رفتارهــای خــود کمــر جانــب احتیــاط را رعایــت
میکننــد یکــی از پیچیدهتریــن مباحــث روانشناســی اســت
کــه علیرغــم تئوریهــای مختلــف تحلیلــی در ایــن زمینــه،
موفقیتهــا در مدیریــت ایــن رفتارهــا در بطــن جامعــه انــدک
اســت .افــراد دوســت دارنــد بــه ســبک خــود زندگــی کننــد و
کمــر اجــازه میدهنــد ســایرین در زندگــی خصوصــی ایشــان
دخالــت کننــد هــر چنــد احســاس کننــد کــه دیگـران نقــش یــک
مشــاور دلســوز را دارنــد.
نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه کنــرل رفتارهــای
پرخطــر در رشایــط عــادی بــا رشایــط خــاص هیجانــی بهخصــوص
در جوانــان بهعنــوان مهمتریــن گــروه در معــرض خطــر
اچآیوی متفــاوت اســت .توصیــه بــه فعالیــت فیزیکــی کافــی و
یــا عــدم مــرف زیــاد منــک ،کمــک بــه اصــاح ســبک زندگــی
اســت کــه اف ـراد در رشایــط عــادی بایــد مــد نظــر ق ـرار دهنــد.
امــا توصیــه بــه کنــرل عصبانیــت و حفــظ آرامــش روانــی در ایــن
رشایــط ،شــکل دیگــری دارد کــه افــراد در وضعیــت غیرعــادی
بایــد توصیههــا را بــه خاطــر بیاورنــد و در اوج تالطــم و جوشــش
درونــی بــه کار بربنــد؛ امــا رفتارهــای پرخطــر زمینهســاز انتقــال
ایــن ویــروس از کنــرل عصبانیــت نیــز ســختتر اســت .چــه در
زمــان انتقــال ویــروس از طریــق تزریــق غیرایمــن و چــه انتقال از
طریــق جنســی ،هیجانــات درونــی ،جوشــش امیــال و احساســات،
و تــوان خودکنرتلــی بــه حــدی پیچیــده اســت کــه حتــی بســیاری
از افــراد متخصــص و صاحبنظــر نیــز منیتواننــد تکانههــای
رفتــاری خــود را کنــرل مناینــد و بــه همیــن دلیــل در معــرض
خطــر قــرار میگیرنــد.
بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات ،بایــد پذیرفــت کــه
اگرچــه افزایــش آگاهــی و دانــش عمــوم جامعــه نقــش بســیار
مهــم و کلیــدی دارد و بایــد بهعنــوان پایــه کنــرل انتقــال عفونــت
مدنظــر قـرار گیــرد ،ولــی ایــن امــر بهتنهایــی اصـاً کافــی نیســت
و الزم اســت از مکانیســمها و ابزارهــای دیگــر نیــز همزمــان
اســتفاده کــرد .آموزشهــای صحیــح و بهموقــع قبــل از اینکــه
رفتارهــای پرخطــردر فــرد نهادینــه شــود ،در دســرس بــودن

ابزارهــای پیشــگیری در زمــان نیــاز ،بــاال بــردن مهارتهــای
فــردی بهحــدی کــه بتواننــد در اوج هیجانــات رفتــار منطقــی از
خــود بــروز دهنــد ،بــاال بــردن احســاس در معــرض خطــر بــودن
بــه صــورت مســتمر و پرهیــز از سادهاندیشــی در خصــوص خطــر
درکمیــن ،فراهــم منــودن رشایــط دسرتســی اف ـراد بــه مشــاورین
آگاه در همــه اوقــات ،و اصــاح فضــای عمومــی جامعــه بــرای
کاهــش زمینههــای بــروز رفتارهــای پرخطــر بایــد بــه صــورت
یــک بســته جامــع دیــده شــود.
امــا بــه نظــر شــا آیــا فراهــم آوردن ایــن بســته کنرتلــی
در ســطح فــردی و اجتامعــی در ای ـران و جهــان تــا چــه می ـزان
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
راه تولیــد واکســن و داروی موثــر چالشهــای پیچیــده خــود را
دارد .بــا ایــن توضیحــات ،شــا فکــر میکنیــد چــه بایــد کــرد؟
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نگاهــی کلــی بــه وضعیــت اپیدمــی
اچآیوی/ایــدز در دنیــا
وضعیــت کلــی اچآیوی/ایــدز در حــال حــارض در بهطــور کلــی مهمرتیــن گروههــای در معــرض
خطــر اچآیوی/ایــدز در دنیــا در حــال حــارض
دنیــا چگونــه اســت؟
اگرچــه تعــداد مــوارد جدیــد ابتــا و مــرگ اچآیوی /کــدام گروههــا هســتند؟

ایــدز از ســال  2005رونــد کاهشــی داشــته اســت ،بــا اینحــال
کــاکان اچآیوی/ایــدز در بیــن ده علــت اول بــار بیامریهــا
در دنیــا قـرار دارد .تخمیــن زده شــده کــه در ســال 36/9 ،2017
میلیــون نفــر در دنیــا بــه اچآیوی/ایــدز مبتــا بودهانــد .از ایــن
بیــن  18/2میلیــون نفــر را زنــان ،و 1/8میلیــون نفــر نیــز کــودک
بودهانــد .تنهــا در ســال  2017تعــداد  1/8میلیــون مــورد جدیــد
از عفونــت گــزارش شــده ،کــه  ٪۱۰آنهــا کــودک بودهانــد.
تخمیــن زده شــده کــه در همیــن ســال 940ه ـزار مــورد مــرگ
ناشــی از اچآیوی/ایــدز رخ داده اســت .وجــود درمانهــای
موثرتــر ،خدمــات ارائــه شــده بــه گروههــای در معــرض خطــر،
برنامههــای کاهــش آســیب ،آمــوزش مــردم ،و ارائــه خدمــات
افزایــش مــوارد جدیــد در بیــن کــودکان و زنــان ،ایــن
پیشــگیری از جملــه مداخــات مهمــی هســتند کــه در کنــرل
نگرانــی را ایجــاد میکنــد کــه مــوج انتقــال جنســی و انتقــال از
اچآیوی/ایــدز در دنیــا موثــر واقــع شــدهاند.
طریــق مــادر بــه نــوزاد ایــن عفونــت گســردهتر شــود .انتقــال
از طریــق مــادر بــه نــوزاد هماکنــون در حــال تبدیــل شــدن
بــه یکــی از روشهــای مهــم انتقــال اســت ،کــه اگــر بــه انــدازه
آیــا فعالیتهــای انجــام شــده بــرای کنــرل کافــی بــه آن توجــه نشــود ،ممکــن اســت موفقیتهــای کنــرل
اچآیوی/ایــدز در همــه دنیــا یکســان و ایــن عفونــت را تحــت تاثیــر ق ـرار دهــد.

اگرچــه بهنظــر میرســد اپیدمــی اچآیوی در
جمعیــت عمومــی در دنیــا ثبــات یافتــه اســت ،لیکــن شــیوع
آن در جمعیتهــای کلیــدی کــاکان کنــرل نشــده اســت.
جمعیتهــای کلیــدی کــه در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن
عفونتهــا قــرار دارنــد عبارتنــد از :مــردان همجنسگــرا
( ،)MSM1افــرادی کــه مــواد مخــدر تزریــق میکننــد
( ،)PWID2زندانیــان ،زنــان تنفــروش ( )FSW3و مشــریان
آنهــا .در ســال  2017تخمیــن زده شــده اســت کــه  %47از موارد
جدیــد اچآیوی در میــان جمعیتهــای کلیــدی و رشکای آنهــا
اتفــاق افتــاده باشــد.

موفقیتآمیــز بــوده اســت؟

وضعیــت همــه کشــورهای دنیــا در زمینــه کنــرل ایــن
بیــاری یکســان نیســت .نابرابریهــای زیــادی در کنــرل ایــن
بیــاری در بیــن کشــورهای مختلــف دنیــا وجــود دارد .اگــر
چــه در کل دنیــا تعــداد مــوارد جدیــد ابتــا بــه اچآیوی/ایــدز
در حــال کاهــش اســت ،بــا اینحــال در بعضــی از کشــورها،
مــوارد جدیــد ابتــا بــه ایــن بیــاری رونــد افزایشــی داشــته
اســت .کــاکان ایــن عفونــت در آفریقــا بیشــرین خطــر را دارد
و  ٪۶۶مــوارد جدیــد آن در جنــوب صحــرای آفریقــا بهوقــوع
میپیونــدد .نابرابریهــا در کنــرل ایــن عفونــت در داخــل
اغلــب کشــورهای دنیــا نیــز وجــود دارد ،و گروههــای فقیــر و
محــروم بیشــر در معــرض خطــر هســتند.

چــرا کنــرل اچآیوی/ایــدز در کشــورهای دنیــا
اهمیــت زیــادی دارد؟
رصفنظــر از فعالیتهــا و مداخالتــی کــه هــر کشــور
بــرای کنــرل و مبــارزه اچآیوی/ایــدز انجــام میدهــد ،ایــن
بیــاری بــه دلیــل تعهــدات بیناملللــی ،بســیار مــورد توجــه
اســت .کنــرل بیامریهــای واگیــردار در ســطح دنیــا فراتــر از
اقدامــات ملــی بــوده و نیازمنــد اقدامــات بیناملللــی اســت.
بههمیــن دلیــل و همچنیــن بــار بــاالی آن اســت کــه ،کنــرل
اچآیوی/ایــدز بــر اســاس شــاخصهای تعییــن شــده بــرای
اهــداف توســعه پایــدار ( ،)SDG4در تعهــدات بیناملللــی همــه
کشــورهای دنیــا قـرار دارد .میـزان دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــر
اســاس شــاخصهای تعییــن شــده بــه صــورت مســتمر ،در همــه
کشــورها پایــش میشــوند.
1 Men who have sex with men
2 People who inject drugs
3 Female sex worker
4 Sustainable development goals
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پیــش بینــی وضعیــت اچآیوی/ایــدز در آینــده آدرس یــک منبــع اینرتنتــی بــرای دسرتســی بــه
اطالعــات مفیــد و مختــر و کاربــردی در زمینــه
در دنیــا چگونــه اســت؟
بــا افزایــش دسرتســی بــه درمانهــای موثــر ،تعهــدات اچآیوی/ایــدز در دنیــا:
بیناملللــی ،برنامههــای مداخلــهای متعــدد بــرای گروههــای
در معــرض خطــر و ســایر فعالیتهــای پیشــگیری و درمانــی در
کنــار افزایــش بودجههــای اختصاصیافتــه در ســطوح ملــی و
بیناملللــی ،انتظــار م ـیرود رونــد کاهشــی مــوارد جدیــد ایــن
عفونــت و همچنیــن افزایــش طــول عمــر اف ـراد مبتــا ادامــه
یابــد .بــا اینحــال چالشهــای جــدی هــم در ایــن زمینــه وجــود
دارد کــه میتوانــد رونــد موفقیتآمیــز کنــرل ایــن بیــاری را
تهدیــد کنــد .از مهمرتیــن چالشهــا میتــوان بــه ســخت بــودن
کنــرل ایــن بیــاری در گروههــای کلیــدی ،افزایــش بــروز در
گروههــای فقیرتــر و پرخطرتــر اشــاره منــود .کنــرل ایــن بیــاری
ارتبــاط مســتقیمی بــا بودجــه اختصــاص یافتــه بــه ایــن بیــاری
داشــته اســت ،کاهــش بودجــه برنامــه اچآیوی/ایــدز در ســطح
بیناملللــی و ملــی میتوانــد کنــرل ایــن عفونــت را بــه شــدت
تحــت تاثیــر ق ـرار دهــد.

آدرس اینرتنتــی زیــر یــک منبــع مناســب و ســایت
کاربــردی گــروه  GBD1اســت ،کــه خیلــی ســاده بــار بیــاری
( ،)DALY2, YLD3, YLL4شــیوع ،بــروز ،و مــرگ ناشــی از ایــن
بیــاری را بــر حســب جنــس و گروههــای ســنی از ســال 1990
تــا  2016هــم در دنیــا و هــم در تکتــک کشــورهای مختلــف
نشــان میدهــد:

_https://hiv.ihme.services/global-impact?age_group
_id=22&cause_id=298&gender_id=3&measure_id=5&metric
id=3

دکــر قبــاد مــرادی ،گــروه اپیدمیولــوژی و
آمــار زیســتی ،دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه
چــرا نیازمنــد اطالعــات و داده بــرای کنــرل علــوم پزشــکی کردســتان ،ســنندج ،ایــران
اچآیوی/ایــدز هســتیم؟

موفقیــت در برنامهریــزی بـرای کنــرل اچآیوی/ایــدز
و دســتیابی بــه تعهــدات بیناملللــی در زمینــه ایــن بیــاری،
نیازمنــد در دســت داشــن اطالعــات و دادههــای الزم و بههنگام
در خصــوص گروههــای پرخطــر بــه منظــور برنامهریــزی
مداخــات مناســب اســت .پایــش وضعیــت اپیدمــی اچآیوی/
ایــدز بـرای درک وضعیــت هــر کشــور بــه منظــور دســتیابی بــه
اهــداف مــورد نظــر رضوری اســت .اطالعــات الزم در خصــوص
ایــن بیــاری بایــد بــه صــورت مرتــب و مســتمر در اختیــار
سیاســتگذاران ،مدیــران نظــام ســامت ،کارکنــان و رســتههای
شــغلی مرتبــط بــا ســامت و مــردم ق ـرار گیــرد.

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/

1 Global burden of diseaes
2 Disability adjsted life years
3 Years lived with disability
4 Years of life lost
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زندگی با اچآیوی ،مرگ با ایدز
یکــی از ناآگاهیهــای عامــه در رابطــه بــا ایــدز
ایــن اســت کــه تصــور میشــود؛ وقتــی آزمایــش اچآیوی
فــردی مثبــت میشــود یعنــی آن فــرد بــه ایــدز مبتــا شــده
و زندگــی پرمشــقت و مــرگ قریبالوقوعــی در انتظــار
اوســت؛ در صورتــی کــه مثبــت شــدن نتیجــه آزمایــش
اچآیوی و بیــاری ایــدز دو مرحلــه مجــزا هســتند کــه
از لحــاظ پزشــکی بــا هــم تفاوتهــای اساســی دارنــد .در
واقــع ،اچآیوی ویـ ِ
ـروس عامــل ایــدز اســت کــه بــه عنــوان
«ویــروس نقــص ایمنــی انســانی» شــناخته میشــود .ایــن
ویــروس پــس از ورود بــه بــدن و تظاهــرات اولیــه ،تــا
مدتهــا (بیــن  2تــا  10ســال) در بــدن میزبــان بــه صــورت
نهفتــه و بــدون عالمــت میمانــد .در صورتیکــه ایــدز یــا
هــان «نشــانگان نقــص ایمنــی اکتســابی» مرحلــه نهایــی
و پــس از ســالها مانــدن ویـ ِ
ـروس بــدون درمــان در بــدن
فــرد اســت کــه در آن ویــروس بــا تضعیــف و از کارانداخــن
سیســتم ایمنــی بــدن ،ســلولهای دفاعــی بــدن را تــا حــد
بســیار پایینــی تقلیــل داده و امــکان ابتــای فــرد بــه انــواع
بیامریهــا و احتــال مــرگ را فراهــم میکنــد .در ایــن
میــان اگــر اچآیوی زود تشــخیص داده شــود و وارد مرحلــه
درمــان شــود بــا مــرف داروهــای ضــد رتروویروســی،
فــرد میتوانــد تــا پایــان عمــر زندگــی بــا کیفیتــی داشــته
باشــد ،کار و روابــط اجتامعــی خــود را حفــظ کنــد ،بتوانــد
ازدواج کــرده و حتــی بچــهدار شــود و فرزنــدان ســاملی
هــم داشــته باشــد .کارآمــد بــودن داروهــای کنــرل ویــروس
باعــث شــده تــا در بیــن افــرادی کــه زود در فرآینــد
درمــان قـرار میگیرنــد و بــه صــورت منظــم آن را پیگیــری
میکننــد ،اچآیوی بــه جــای مســیر تبدیــل بــه وضعیــت
غالبـا ً مرگبــار ایــدز رصفـا ً بــه عارضـهای مزمــن تبدیــل شــود
کــه ماننــد بســیاری از بیامریهــای مزمــن میتــوان بــا
آن زندگــی کــرد .گرچــه داروهــای کنــرل ویــروس بســیار
خــوب عمــل میکننــد ولــی بایــد دانســت کــه کنــرل ایــدز
تنهــا بــا تولیــد و اســتفاده از داروهــا میــر نیســت و هــم
وزن عوامــل دارویــی و پزشــکی ،زمینههــای اجتامعــی
و فرهنگــی بــرای رویآوردن و پایبنــدی افــراد مبتــا بــه
درمــان اهمیــت دارنــد.

تهیه و تنظیم

علی احمد رفیع یراد
مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی ،مرکز
همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده پژوهی در
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشجوی دکرتا جامعهشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

کشــور مــا گرچــه یــک سیســتم بهداشــتی کارآمــد و
کامـاً گســرش یافتــه در رسارس کشــور دارد کــه در آن آزمایــش و
دارودرمانــی اچآیوی در دســرس و رایــگان اســت ،ولــی بــرآورد
میشــود کــه چنــد ده هـزار نفــر از مبتالیــان تاکنــون شناســایی
نشــدهاند؛ ضمــن اینکــه درصــد قابــل توجهــی از افــراد
شناســایی شــده بهطــور منظــم خــود را تحــت دارودرمانــی قـرار
منیدهنــد .دلیــل عمــده ایــن اســت کــه افــراد یــک اجتــاع
مبتنــی بــر زمینههــای اجتامعــی و فرهنگــی خاص خــود آزمایش
اچآیوی داده ،بیــاری را میپذیرنــد و بــه درمــان آن متعهــد
میشــوند .در واقــع پیشــگیری بهصــورت کلــی و تعهــد نســبت
بــه غربالگــری و آزمایــش و درمــان متاثــر از عوامــل اجتامعــی
و فرهنگــی ،وضعیــت و نــوع آگاهــی ،نگــرش و باورهــا نســبت
بــه رفتارهــای پرخطــر و بیــاری ،شــبکه اجتامعــی ،وضعیــت
برخــورداری از مزایــای اجتامعــی (تحصیــات ،درآمــد ،مســکن
و  )...و نظایــر آن اســت .عــاوه بــر مــوارد پیشگفتــه بهطــور
خــاص در مــورد اچآیوی /ایــدز بایــد بــه مانــع بزرگــی بــه
نــام انــگ اجتامعــی پیرامــون ایــن بیــاری اشــاره منــود .ایــن
بیــاری بــا یــک انــگ ســیال و پیچیــده مواجــه اســت کــه بــه
جــای مبــارزه بــا بیــاری ،بیــاران را در معــرض تحقیــر ،کوچــک
شــمرده شــدن ،تبعیــض ،طــرد و انــزوا ق ـرار میدهــد و آنهــا
را از رویــه معمــول آزمایــش و درمــان ســایر بیامریهــا بــاز
م ـیدارد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد بــرای کاســن از
مرگبــاری ایــدز و تعدیــل گســرش نگ ـران کننــده آن ،ه مراســتا
بــا بهــا دادن بــه عوامــل پزشــکی و دارودرمانــی ،بایــد بــه
زمینههــای اجتامعــی و فرهنگــی بهخصــوص کاســن از انــگ
اجتامعــی مرتبــط بــا آن توجــه خاصــی منــود .در اینصــورت
اســت کــه میتــوان بــه جــای روایــت داســتان مرگبــار ایــدز از
زندگــی بــا اچآیوی ســخن گفــت.
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راههای انتقال اچآیوی
تهیه و تنظیم

فاطمه توکلی
مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی ،مرکز همکار سازمان
جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان

رابطه جنسی غیر محافظت شده
(بدون استفاده از کاندوم)

مادر به فرزند

مــادر مبتال به عفونــت اچآیوی میتواند این عفونت
را بــه فرزنــدش از طریق خون در طــول حاملگی و زایامن منتقل
داشــن رابطــه جنســی غیرمحافظــت شــده کنــد .همچنیــن از طریــق شــیر مــادر هــم در صورتــی کــه نــوزاد
و بــدون اســتفاده از کانــدوم؛ بــا فــردی کــه مبتــا بــه از شــیر مــادر تغذیــه میکنــد ،ایــن عفونــت قابــل انتقــال اســت.
عفونــت اچآیوی اســت ،مخصوصــا رابطــه واژینــال
(مهبلــی) و رابطــه مقعــدی یکــی از راههــای اصلــی
انتقــال عفونــت اچآیوی میباشــد .در رابطــه جنســی
دهانــی نیــز احتــال انتقــال ویــروس وجــود دارد
هرچنــد ایــن احتــال پاییــن گــزارش شــده اســت.

تزریق مشرتک

اســتفاده از رسنــگ و رسســوزن مشــرک هنــگام تزریــق
مــواد ،هورمــون ،اســروئید و  ...بــا فــرد مبتــا بــه عفونــت
اچآیوی ،نیــز مــی توانــد باعــث انتقــال ایــن عفونــت شــود،
الزم بــه ذکــر اســت کــه ویــروس تنهــا از طریــق تزریــق درون
وریــدی منتقــل منیشــود و امــکان انتقــال آن از طریــق ســایر
روشهــای تزریــق همچــون داخــل عضالنــی ،داخــل جلــدی
و زیــر جلــدی نیــز امکانپذیــر اســت .همچنیــن اســتفاده
مشــرک از وســایل آمادهســازی تزریــق ماننــد قاشــقک،
مالقــه و ...نیــز احتــال انتقــال اچآیوی را افزایــش میدهــد.

خون و فراوردههای خونی آلوده

دریافــت خــون ،فرآوردههــای خونــی و بافتهــای
آلــوده بــه عفونــت اچآیوی یکــی دیگــر از راههــای انتقــال
ایــن عفونــت میباشــد ،هرچنــد احتــال انتقــال عفونــت
از ایــن طریــق بســیار پاییــن اســت چــون در بســیاری
از کشــورها فرآوردههــای خونــی بررســی میشــوند.

همچنیــن اگــر در محــل کار کارکنــان مراکز بهداشــتی درمانــی ،اقدامات محافظتکننده و ایمنی وجود نداشــته باشــد ،این
افـراد هــم میتواننــد در معــرض خطــر ابتــا به عفونــت اچآیوی قـرار بگیرند .کــه این اتفــاق از طریق فرورفــن رسنگ و
رسســوزن (نیدل اســتیک شــدن) رخ میدهد .بههرحال خطر مواجهه شــغلی در اغلب کشــورها پایین گزارش شــده است.
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راههایی که اچآیوی منتقل منیشود

اشک ،عرق ،ادرار و مدفوع

عفونــت اچآیوی منیتوانــد
از طریــق اشــک ،عــرق ،ادرار و مدفــوع
فــرد مبتــا بــه اچآیوی منتقــل شــود.

ذرات تنفسی حین
عطسه،رسفه

ویــروس اچآیوی منیتوانــد مــدت
زیــادی در هــوا زنــده مبانــد ،بنابرایــن از طریــق
رسفــه ،عطســه و ذرات تنفســی منتقــل منیشــود.

آب و غذا

ایــن عفونــت از طریق آب آشــامیدنی،
غــذا و ظــروف پخــت و پــز حتــی اگــر فــردی
کــه غــذا را آمــاده میکنــد بــه ویــروس
اچآیوی مبتــا باشــد قابــل انتقــال نیســت.

گزش حرشات

هنگامــی کــه یــک حــره شــا را
نیــش میزنــد ،در واقــع فقــط خــون شــا را
میمکــد و خــون آخریــن فــردی کــه گزیــده
را بــه داخــل خــون شــا تزریــق منیکنــد .از
ایــنرو باعــث انتقــال عفونــت اچآیوی منیشــود.

متاس فیزیکی

شــا از طریــق دســت دادن ،در آغــوش
گرفــن و یــا بوســیدن کســی کــه اچآیوی
دارد ،بــه عفونــت اچآیوی مبتــا منیشــوید.
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راههای پیشگیری از انتقال اچآیوی
هیــچ روشــی کــه بهتنهایــی بتوانــد از ابتــا بــه عفونــت اچآیوی پیشــگیری کنــد ،وجــود نــدارد و
بهطــور کلــی چندیــن روش و مداخلــه وجــود دارنــد کــه اثــر باالیــی بــر روی کاهــش خطــر ابتــا و
محافظــت علیــه ایــن عفونــت را ایفــا میکننــد.

کاندومهای زنانه و مردانه

استفاده از داروهای ضدرتروویروسی به عنوان
پیشگیری قبل از مواجهه ()PrEP1

استفاده از رسنگ و رسسوزن یکبار
مرصف

درمان افراد مبتال به عفونت اچآیوی برای
کاهش بار ویروسی و جلوگیری از انتقال

منابع:

درمانهای جایگزین مواد مخدر مانند
درمان با متادون

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

کاهش تعداد رشکای جنسی نیز به عنوان یکی
از راههای موثر برای پیشگیری از انتقال ویروس
اچآیوی شناخته میشود.
1 Pre exposure prophilaxis
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شــبکه ملــی ســازمانهای مردمنهــاد
حــوزه ایــدز (شمســا)
Iranian National Network of AIDS
تهیه و تنظیم
)NGOs (SHAMSA

زهرا بیات جوزانی
مدیر اجرایی شبکه شمسا

معرفیشبکه

مأموریتشبکه

اهداف

خط مشیاجرایی

ارتقــای نقــش و کیفیــت فعالیــت ســازمانهای
شــبکه ملــی ســازمانهای مردمنهــاد حــوزه ایــدز
(شمســا) بــا همــت  75ســازمان غیردولتــی فعــال در زمینــه غیردولتــی در حوزههــای آمــوزش ،پیشــگیری ،کاهــش آســیب،
پیشــگیری ایــدز و آســیبهای اجتامعــی تشــکیل شــده در حامیــت و توامنندســازی مبتالیــان بــه اچآیوی و ایــدز.
ســال  1397آغــاز بـهکار کــرد .هماکنــون  80ســازمان عضــو ایــن
شــبکه هســتند.

اهداف تشکیل شبکه ملی شمسا ب ه رشح ذیل است:
 )1ایجــاد ســازوکار تبــادل تجربیــات ،همفکــری و همراهــی
بیــن ســازمانهای عضــو شــبکه
 )2مشــارکت در سیاســتگذاریها و تصمیمســازیهای ملــی،
منطق ـهای و بیناملللــی در زمینــه مقابلــه بــا ایــدز و حامیــت
از افـراد مبتــا
 )3تقویــت و توانافزایــی ســازمانهای غیردولتــی فعــال حــوزه
ایــدز در قالــب یــک نهــاد واحــد بــه منظــور افزایــش تــوان
حامیتگــری آنهــا
 )4حامیــت از فعالیتهــای تخصصــی ســازمانهای عضــو،
جلــب مشــارکتهای مردمــی ،ملــی و بیناملللــی

خطمشی اجرایی شبکه ملی شمسا بهرشح ذیل است:
 )1برگــزاری نشســتهای کاری مشــرک در بازههــای زمانــی
معیــن
 )2انجــام فعالیتهــای مشــرک آموزشــی ،پژوهشــی،
اطالعرســانی ،فرهنگــی و اجتامعــی
 )3برگــزاری ســمینارها ،هامیشهــا ،منایشــگاهها ،دورههــای
آموزشــی و هماندیشــی و انتقــال تجربــه
 )4تدویــن و اجــرای برنامههــای اجرایــی مشــرک و
همکاریهــای بیــن ســازمانی
 )5همــکاری و همیــاری بــا ســازمانها و شــبکههای غیردولتــی،
دولتــی و بیناملللــی در موضــوع اچآیوی
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یک تجربه موفق «تایلند»
یکــی از راههــای انتقــال
ویــروس اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد،
طــی دوران حاملگــی و شــیردهی
میباشــد .درصورتــی کــه اقدامــات
الزم جهــت پیشــگیری از ایــن انتقــال انجــام نشــود ،کــودکان
بســیاری در هــان ســالهای نخســت زندگــی خــود بــا اچآیوی
و مشــکالت مرتبــط بــا آن مواجــه خواهنــد شــد و طبیعتـاً ایــن
امــر بــر زندگــی آنهــا تاثیــر فراوانــی خواهــد داشــت .لــذا
پیشــگیری از انتقــال ویــروس اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد از
اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت.
تایلنــد ،یکــی از معــدود کشــورهای جهــان و نخســتین
کشــور آســیایی اســت کــه موفــق شــده انتقــال اچآیوی و
ســیفلیس از مــادر بــه فرزنــد را حــذف کنــد .از آنجاییکــه
تجربــه تایلنــد در اجــرای موفقیتآمیــز برنامــه پیشــگیری از
انتقــال اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد ممکــن اســت ب ـرای ســایر
کشــورها آموزنــده باشــد ،در ایــن نوشــتار ســعی داریــم بــه
عوامــل و مداخالتــی کــه در ایــن موفقیــت ســهم داشــتهاند
اشــاره کنیــم.
 )1در تایلنــد ،اقدامات و دســتورالعملهای پیشــگیری
از انتقــال اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد در مراقبتهــای معمــول
بهداشــتی مــادر و کــودک ادغــام شــده اســت که شــامل مشــاوره
و انجــام تســت اچآیوی بــرای متامــی خانمهــای بــاردار،
درمــان ضــد رتروویروســی ب ـرای پیشــگیری از انتقــال اچآیوی
از مــادر بــه فرزنــد و درمــان مــادران بــاردار مبتــا بــه اچآیوی،
تشــخیص زودهنــگام اچآیوی در نــوزادان و رژیــم تغذیــهای
شــیرخوار بــرای نــوزادان متولــد شــده از مــادران مبتــا بــه
اچآیوی ،میباشــد .بهعبارتــی همــه زنــان بــاردار طبــق یــک
رونــد معمــول از نظــر ابتــا بــه ویــروس اچآیوی مــورد آزمایــش
قــرار میگیرنــد و درصورتــی کــه بــه اچآیوی مبتــا باشــند،
درمانهــای ضــد رتروویروســی بــرای آنهــا آغــاز میگــردد
و متامــی نــوزادان بــه دنیــا آمــده از مــادران بــاردار مبتــا بــه
اچآیوی در بــدو تولــد ،یــک ،دو و چهــار ماهگــی از نظــر ابتــا
بــه ویــروس مــورد آزمایــش قــرار میگیرنــد .از آنجاییکــه
ســازمان جهانــی بهداشــت مــادران مبتــا بــه اچآیوی را از
شــیردهی بــه فرزنــدان خــود منــع میکنــد ،وزارت بهداشــت
کشــور تایلنــد هــم بودجــهای بــرای تغذیــه ایــن کــودکان در
صــورت کمدرآمــد بــودن خانــواده آنهــا در نظــر گرفتــه اســت
کــه ایــن بودجــه حامیتــی بــه مــدت یکســال در اختیــار
خانــواده هــر کــودک قــرار میگیــرد.

تهیه و تنظیم

راضیه خواجه کاظمی
مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی،
مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده
پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 )2برنامههــا و خدمــات تدوینشــده تنهــا بــه درمــان و
دارو محــدود منیشــود ،وزارت بهداشــت بــا همــکاری ســازمانهای
جامعــه مدنــی توانســته اســت موانعــی همچــون انــگ و تبعیــض
اجتامعــی را در دریافــت درمــان ضــد رتروویروســی کاهــش دهــد؛
همچنیــن مراقبیــن ســامت بهطــور پیوســته تحــت آموزشهــای
الزم همچــون مهارتهــای پایــهای مشــاوره قــرار میگیرنــد تــا
بتواننــد از ایــن مهارتهــا بــه شــکلی مناســب اســتفاده منــوده و
مــادران مبتــا بــه اچآیوی را بــه بهرتیــن شــکل راهنامیــی کننــد و
اطالعاتــی در زمینــه خودمراقبتــی در اختیارشــان ق ـرار دهنــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه نقــش آموزشدهنــدگان همســان و باشــگاههای
حامیتــی نیــز در اجــرای مداخــات آموزشــی و حامیتهــای
اجتامعــی ،افزایــش دانــش بیــاران و از بینبــردن موانــع دریافــت
درمــان ضــد رتروویروســی انکارناپذیــر اســت.
 )3سیســتم پایــش و نظــارت قــوی تایلنــد در حــذف
انتقــال اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد نیــز دارای نقــش حیاتــی
میباشــد .در ســال  2000یــک سیســتم مبتنــی بــر اینرتنــت جهــت
پایــش برنامــه تاســیس شــد ،ایــن سیســتم گزارشهــای ماهانــه
را از متامــی مراکــز مر ِ
اقبــت قبــل از تولــد ،زایشــگاهها و مراکــز
آزمایــش اچآیوی و درمــان ضــد رتروویروســی جمـعآوری میکــرد.
ایــن سیســتم  %77جمعیــت بومــی و غیربومــی تایلنــد را در %92
از بیامرســتانهای ایــن کشــور پوشــش مــیداد .در ســال 2001
سیســتم دیگــری جهــت پیگیــری تعــداد نوزادانــی کــه بــه اچآیوی
مبتــا میشــوند راهانــدازی شــد کــه در ســال  2007بــا برنامــه ملــی
ایــدز جایگزیــن شــد .برنامــه ملــی ایــدز شــاخصهای زیــر را پایــش
میکنــد :نــرخ انتقــال اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد ،نــرخ پوشــش
تشــخیص زودهنــگام در نــوزادان ،درمــان ضــد رتروویروســی
دریافــت شــده و نتیجــه تســت اچآیوی در مــادران بــاردار مبتــا
اچآیوی .شناســایی بــه موقــع تاخیــر در ارائــه خدمــات مراقبتــی،
پایــش کارایــی برنامــه در درازمــدت و اعــال تغییــرات الزم در
دســتورالعمل برنامــه از جملــه نتایــج ایــن سیســتمها میباشــد
کــه دولــت تایلنــد بــه آن دســت یافتــه اســت.
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 )4اگرچــه کــه در ســطح ملــی ،دولــت الـزام بــه ارائــه
خدمــات ،بــا کیفیـ ِ
ـت اســتاندارد و پایــدار ب ـرای همــه اف ـراد را
دارد ،امــا متولیــان امــر در ســطح محلــی میتواننــد مداخــات
و خدمــات بهداشــتی در جوامــع مختلــف را براســاس رشایــط
محلــی هــان منطقــه ســازگار کننــد .بــرای مثــال در بعضــی
مناطــق مشــاهده شــد کــه بــهدلیــل هنجارهــای فرهنگــی و
جنســی ،زنــان از مراجعــه بــرای مشــاوره و آزمایــش اچآیوی
خــودداری میکننــد .بــرای حــل ایــن مشــکل کمپینهــای
افزایــش آگاهــی متناســب بــا نیــاز هــان منطقــه تدویــن
شــد کــه مــردان را ترغیــب میمنــود تــا همــر خــود را ب ـرای
مراجعــه بــه بیامرســتان همراهــی کننــد .در بعضــی مناطــق،
ارائــه خدمــات پیشــگیری از انتقــال اچآیوی از مــادر بــه
فرزنــد بــا کمــک آموزشدهنــدگانِ همســان کــه خــود مبتــا
بــه اچآیوی/ایــدز بودنــد انجــام میشــد .بــه ایــن صــورت کــه
ایــن اف ـراد از طریــق مراجعــه بــه منــزل زنــان بــاردار یــا متــاس
تلفنــی بــا ایشــان ارتبــاط برقـرار کــرده و خدمــات مشــاورهای را
ارائــه میدادنــد .حتــی در مــواردی ایــن افـراد داروهــای درمــان
ضــد رتروویروســی را بــه بیامرانــی کــه در مناطــق جغرافیایــی
دورافتــاده زندگــی میکردنــد تحویــل میدادنــد.
از دیگــر عوامــل موفقیــت تایلنــد میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد :
سیســتم بهداشــتی قــوی و یکپارچــه جهــت دسرتســی
بــه جوامــع بــا دسرتســی ســخت جغرافیایــی (دورافتــاده و
حاشینهنشــینها) و اقتصــادی (فقــرا) ،سیاســت متعهــد،
حامیــت مالــی دولــت و مشــارکت ســازمانهای مختلــف.

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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چالشهای پیشرو
بــه صفــر رســاندن یــا حــذف مــوارد انتقــال اچآیوی
از مــادر بــه فرزنــد ،نیازمنــد انجــام هرچــه بهــر مداخــات
هدفگــذاری شــده و اطمینــان از رســیدن مداخــات بــه اف ـراد
در معــرض خطــر میباشــد .لــذا ایــن امــر نیازمنــد پیداکــردن،
شناســایی و درمــان ایــن افــراد اســت .حــذف واقعــی زمانــی
رخ میدهــد کــه نــرخ انتقــال بــه صفــر برســد .کــه ایــن امــر
مســتلزم ایــن اســت کــه دولــت تایلنــد بتوانــد متامــی مــوارد
در معــرض خطــر را تحــت پوشــش ق ـرار دهــد .اگرچــه تایلنــد
در ایــن زمینــه تالشهــای قابــل توجهــی را انجــام داده اســت،
امــا همچنــان خالهایــی وجــود دارد .مهاجریــن از کشــورهای
همســایه ،بهخصــوص مــواردی کــه در سیســتم ثبــت منیشــوند
در معــرض خطــر انتقــال اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد هســتند؛
چراکــه ایــن افــراد تحــت پوشــش سیســتم بهداشــتی کشــور
قــرار ندارنــد .علیرغــم تالشهــای دولــت تایلنــد در ثبــت
مــوارد تولــد در میــان مهاجریــن ،بســیاری از مهاجریــن و تولــد
فرزندانشــان ثبــت منیشــود .تفاوتهــای زبانــی و فرهنگــی
در میــان مهاجریــن ،تــرس از دســتگیری و اجبــار بــه بازگشــت
بــه وطــن ،هزینههــای رفتوآمــد ،تبعیــض و ســایر عوامــل
از جملــه مــواردی هســتند کــه مانــع دسرتســی مهاجریــن بــه
خدمــات پیشــگیری میشــوند.
اقلیتهــای نــژادی نیــز بــا مشــکالت مشــابهی
روبــرو هســتند .برآوردهــا نشــان میدهــد کــه تقریبــاً نیمــی
از جمعیتهــای اقلیــت نــژادی در کشــور تایلنــد ،تابعیــت
ایــن کشــور را نــدارد کــه همیــن مســئله دسرتســی بــه خدمــات
مراقبــت بهداشــتی را ب ـرای آنهــا محــدود میکنــد .عــاوه بــر
محدودیــت دسرتســی مهاجریــن و اقلیتهــای نــژادی بــه ایــن
برنامــه کــه میتوانــد کاهــش کارایــی برنامــه نظــارت و پایــش
را بــه دنبــال داشــته باشــد .یونیســف نســبت بــه افزایــش مــوارد
اچآیوی در میــان جوانــان هشــدار داده اســت .ایــن افزایــش در
کنــار موانعــی کــه در راســتای برطرفکــردن انــگ نســبت بــه
اچآیوی وجــود دارد میتوانــد مشــکالت مربــوط بــه انتقــال
اچآیوی از مــادر بــه فرزنــد را طوالنیتــر منایــد؛ درنتیجــه زمــان
دسرتســی بــه حــذف کامــل (ریشــه کنــی )1ایــن انتقــال را بــه
تعویــق بیانــدازد.

1 Eradication

معرفی منابع اطالعاتی در مورد اچ آی وی
وبسایت برنامهی مشرتك سازمان ملل متحد دربارهي ايدز
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United Nations Programme on HIV and AIDS
تهیه و تنظیم
)(UNAIDS
مهرداد خرضی

مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی،
مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده
پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

( UNAIDSبرنامــه مشــرک ســازمان ملــل متحــد در زمینــه اچآیوی/ایــدز) مهمرتيــن آژانــس جهانــی بـراي اقــدام مشــرك دربــارهی
عفونــت اچآیوی و بيــاری ايــدز اســت و در ســال  1994بــه وســيله مجمــع عمومــی ســازمان ملــل تشــكيل شــده اســت .هــدف
اصلــی  UNAIDSتــاش بــرای پایــان دادن بــه اپیدمــی ایــدز تــا ســال  2030میباشــد .یکــی از اقدامــات اصلــی ایــن ســازمان
متوقــف کــردن مــوارد جدیــد ابتــا بــه ویــروس اچآیوی میباشــد کــه در همیــن راســتا اهدافــی همچــون اطمینــان از دسرتســی
متــام افـراد مبتــا بــه اچآیوی بــه درمــان ،حفاظــت و ارتقــا حقــوق بــر افـراد مبتــا بــه اچآیوی و فراهــم کــردن اطالعــات بـرای
تصمیمگیــری در زمینــه بیــاری ایــدز در دســتور کار ایــن ســازمان ق ـرار گرفتــه اســت.
ايــن برنامــه ،تالشهــا و منابــع  10ســازمان مرتبــط بــا ســازمان ملــل را ب ـراي كمــك بــه پیشــگیری از شــيوع بيشــر بيــاری ايــدز
در ســطح جهــان را منســجم و هامهنــگ میكنــد .ایــن ســازمانها عبارتنــد از :کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد در امــور
پناهنــدگان ( ،)UNHCR1صنــدوق کــودکان ملــل متحــد ( ،)UNICEF2برنامــه جهانــی غــذا ( ،)WFP3برنامــه توســعه ملــل متحــد
( ،)UNDP4صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد ( ،)UNFPA5دفــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد (،)UNODC6
ســازمان جهانــی کار( ،)ILO7ســازمان آموزشــی علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد ( ،)UNESCO8ســازمان جهانــی بهداشــت (،)WHO9
و بانــک جهانــی (.)World Bank
وبســایت  UNAIDSیــک وبســایت ســاده و کاربــردی اســت کــه کاربـران میتواننــد بــه مطالــب مــورد نظــر خــود بـرای اســتفاده
از اطالعــات برنامههــای  UNAIDSاز جملــه برنامــه ( 90-90-90کــه در همیــن شــاره ایــن برنامــه را معرفــی خواهیــم کــرد)
برنامههــای پیشــگیری از اچآیوی ،برنامههــای حفاظــت از حقــوق بــر افـراد مبتــا و اطالعــات و دادههــای اچآیوی جمـعآوری
شــده توســط  UNAIDSدسرتســی داشــته باشــند .همچنیــن اف ـراد از طریــق ایــن وبســایت میتواننــد بــا پرداخــت هزینــه بــه
درمــان افـراد مبتــا بــه اچآیوی کمــک کننــد.
شام میتوانید برای دسرتسی به این سایت به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.unaids.org/en

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

 :90-90-90اسرتاتژی پایان دادن به اپیدمی اچآیوی
تهیه و تنظیم

سهیل مهامندوست مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی ،مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده پژوهی در
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پایــان دادن بــه اپیدمــی اچآيوی/ایــدز چیــزی فراتــر از
یــک تعهــد تاریخــی بــرای  39میلیــون نفــر انســانی اســت کــه
در اثــر ایــن بیــاری جــان خــود را از دســت دادهانــد .همچنیــن
پایــان دادن بــه ایــن اپیدمــی نویــد بخــش یــک فرصــت مهــم بـرای
پایهگــذاری یــک جهــان ســامل و عادالنــه ب ـرای نس ـلهای آینــده
اســت.
پایــان دادن بــه اپیدمــی اچآيوی/ایــدز میتوانــد منبــع
الهامبخــش گســردهای از تالشهــای بهداشــتی و توســعه جهانــی
باشــد .ایــن امــر همچنیــن نشــاندهنده آنچــه کــه میتوانــد از
طریــق تالشهــای مشــرک جهانــی ،اقــدام مبتنــی بــر شــواهد
و همکاریهــای چندجانبــه بــه دســت آیــد ،باشــد .هــر چنــد
کــه اســراتژیهای زیــادی بــرای رســیدن بــه اهــداف در زمینــه
اپیدمــی ایــدز نیــاز اســت؛ خامتــه دادن بــه ایــن اپیدمــی بــدون در
نظــر گرفــن درمــان ب ـرای اشــخاص مبتــا غیرممکــن اســت.
در حال ـی کــه اهــداف قبلــی در زمینــه اچآيوی/ایــدز بــه فکــر
پیرشفــت در زمینــه افزایــش پاســخ بــود؛ ایــن هــدف پــس از ســال
 2015بـرای خامتــه دادن بــه اپیدمــی ایــدز تــا ســال  2030تعییــن
شــد.
در دســامرب ســال  2013شــورای برنامه ریزی UNAIDS
درخواســت کــرد تــا  UNAIDSاز تالشهــای کشــوری و منطقـهای
بـرای ایجــاد اهــداف جدیــد بـرای درمــان اچآیوی تــا ســال 2015
حامیــت کنــد .ایــن اهــداف  90-90-90نــام گرفتنــد.

این اهداف شامل سه قسمت است:

 %90 )1از افــراد مبتــا بــه اچآیوی بایــد تــا ســال  2020از
وضعیــت ابتــای خــود آگاه شــوند.
 %90 )2از اف ـرادی کــه ابتــای آنهــا بــه اچآیوی تشــخیص داده
شــده تــا ســال  2020بایــد تحــت درمــان ضــد رتروویروســی قـرار
گیرنــد.
 %90 )3از افــراد مبتــا کــه تحــت درمــان قــرار گرفتهانــد بایــد
تــا ســال  2020رسکــوب ویــروس داشــته باشــند (رسکــوب ویــروس
بدیــن معناســت کــه بــار ویــروس در بــدن یــک فــرد مبتــا بــه
اچآیوی بــه حــدی کاهــش یابــد کــه دیگــر قابــل تشــخیص
نباشــد).
ایــن اســراتژی در راســتای کنــرل اپیدمــی اچآیوی و
براســاس آزمایــش و درمــان در ســطح جهــان پایهگــذاری شــده
اســت .در حقیقــت روش اصلــی کــه بــا ایــن اســراتژی بــه کار
گرفتــه میشــود بــه ایــن شــکل اســت کــه اگــر یــک فــرد ،مبتــا
بــه اچآیوی تشــخیص داده شــود و تحــت درمــان قــرار گیــرد
و رسکــوب ویروســی بــرای او رخ دهــد از انتقــال پیــش رونــده
اچآیوی نیــز پیشــگیری خواهــد شــد و بــر بــروز اچآیوی در
جمعیــت تاثیــر خواهــد گذاشــت.
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ب ـرای انجــام ایــن برنامــه بایــد آزمایشهــای اچآیوی
را از کلینیکهــا خــارج کــرد و بــه درون جوامــع بــرد و همچنیــن
نیازمنــد راههــای جدیــد و خالقانــه بـرای مجــاب کــردن افـراد به
انجــام آزمایــش میباشــد .ب ـرای ایــن کــه بتــوان ایــن برنامــه را
قابــل اجـرا کــرد سیســتم بهداشــتی بایــد ایــن توانایــی را داشــته
باشــد تــا در دورافتادهتریــن نقــاط جهــان نیــز آزمایــش اچآیوی
را انجــام دهــد.
بخــش دوم ایــن برنامــه مســتلزم ارجــاع زود هنــگام
افــراد تشــخیص داده شــده بــرای درمــان اســت؛ بهطوریکــه
رشوع درمــان هرچــه رسیعتــر پــس از تشــخیص انجــام شــود.
یکــی از مباحــث مهــم ایــن اســت کــه افــراد مبتــای فاقــد
عالمــت ممکــن اســت احســاس کننــد کــه ب ـرای درمــان آمــاده
نیســتند .ب ـرای حــل ایــن مشــکل بایــد مشــاوره و حامیتهــای
کافــی در اختیــار اف ـراد ق ـرار گیــرد تــا بتــوان مزایــا و اهمیــت
رشوع رسیــع درمــان را بــرای ایــن افــراد توضیــح داد.
داروهــای ضــد رتروویروســی بایــد همــهجــا و در
همــهزمــان در دســرس باشــند .زمانــی کــه درمــان ب ـرای یــک
فــرد آغــاز میشــود ،هــدف ،ادامــه و تعهــد بــه درمــان اســت تــا
رسکــوب ویروســی رخ دهــد و فــرد نتوانــد ویــروس را بــه ســایز
افـراد جامعــه منتقــل کنــد و همچنیــن فــرد از حداکــر مزایــای
درمــان بهرهمنــد گــردد.
بســیاری از کشــورها قــادر بــه دســتیابی بــه ایــن برنامههــا
نیســتند کــه عمدهتریــن علــل آنهــا عبارتنــد از:
 )1ایــن کشــورها بــه منابعــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد بــه
آزمایشهــای اچآیوی دسرتســی داشــته باشــند.
 )2ایــن کشــورها بــه منابعــی جهــت خریــد داروهــا نیازمنــد
هســتند.
 )3ایــن کشــورها بــه منابعــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد افـراد مبتــا
را بـرای همــه عمــر پایبنــد درمــان نگــه دارنــد.
از بین  36/9میلیون نفر مبتال به ویروس اچآیوی در جهان

ویروس غیر قابل
تشخیص

تحت درمان

آگاه از ابتال

منابع:
1 http://www.unaids.org/en/resources/909090
2 http://theconversation.com/hiv-aids-and-90-9090-what-is-it-and-why-does-it-matter-62136

تهیه و تنظیم

وضعیت ایران در برنامه 90-90-90
تا سال 2014
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تنهــا  22,647نفــر( )% 30تشــخیص داده شــدند 16,266 ،نفــر
( )٪72برنامــه مراقبــت اچآیوی را رشوع کردنــد و در حــدود
 %13از کل افــراد مبتــا در برنامــه مراقبــت اچآیوی باقــی
ماندنــد و تنهــا  6,745( %9نفــر) بــرای شــارش  CD4مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد .از کل مبتالیــان بــه اچآیوی تنهــا %8
( 6,018نفــر) تــا ســپتامرب  2014درمــان ضــد رتروویروســی را
دریافــت کردنــد.
بزرگرتیــن شــکاف و چالــش پیــش رو در آبشــار درمــان اچآیوی
در ای ـران مربــوط بــه تشــخیص مبتالیــان بــه اچآیوی اســت؛
زیـرا تنهــا  ٪30مبتالیــان بــه اچآیوی تشــخیص داده شــدهاند.
لــذا بــرای دســتیابی بــه اهــداف  ،90-90-90اســراتژیهای
نوآورانــه بــرای بهبــود آزمایــش اچآیوی ،بهخصــوص در بیــن
افــرادی کــه بــرای جمعیتهــای کلیــدی کار میکننــد از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
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کشــور مــا سالهاســت کــه بــا اپیدمــی اچآیوی
روبــهرو شــده و طــی ایــن ســالها تالشهــای بســیاری بــرای
مقابلــه بــا ایــن اپیدمــی انجــام گرفتــه اســت؛ امــا بـرای ایــن کــه
بتــوان هــر چــه بهــر از وضعیــت اپیدمــی در کشــور آگاه شــد
نیــاز بــه برآوردهــای آمــاری اســت ،تــا بتــوان وضعیــت اپیدمــی
اچآیوی را در یــک نــگاه نشــان داد و بــه ســادگی نقــاط قــوت
و ضعــف برنامههایــی کــه تــا کنــون در کشــور اج ـرا شــدهاند
را ســنجید .یکــی از نــکات مهــم در خصــوص اپیدمــی اچآیوی
در ایـران تغییــر راه غالــب انتقــال ویــروس اســت .هــر چنــد کــه
تزریــق غیــر ایمــن مــواد همچنــان راه اصلــی انتقــال ویــروس
اچآیوی در ای ـران بهشــار م ـیرود امــا در ســالهای گذشــته
انتقــال از طریــق متــاس جنســی رونــد رو بــه رشــدی داشــته
و اگــر برنامههــای پیشــگیری مناســبی بــرای ایــن راه انتقــال
تدویــن نگــردد ،بعیــد نیســت کــه تــا چنــد ســال آینــده متــاس
جنســی غیرایمــن راه اصلــی انتقــال اچآیوی در ای ـران باشــد.
بــه کمــک اســراتژی  90-90-90میتــوان وضعیــت اپیدمــی
اچآیوی هــر کشــور را بررســی کــرد و نقــاط قــوت و ضعــف
و همچنیــن شــکافهای موجــود را شــناخت و بــرای برطــرف
کــردن آنهــا برنامهریــزی کــرد.
در مطالعــه انجــام شــده توســط قلعهخانــی و
همــکاران ،آبشــار درمانــی اچآیوی در مبتالیــان بــه اچآیوی
در ایــران و دالیــل شــکاف در خدمــات اچآیوی در ســال
 2014مــورد ارزیابــی ق ـرار گرفــت .آنالیــز آبشــار بــا اســتفاده
از ابــزار تجزیــه و تحلیــل آبشــار آزمایــش ،درمــان و بقــای
اچآیوی ســازمان جهانــی بهداشــت انجــام گرفــت .بهمنظــور
اندازهگیــری شــکافها ،ســوابق متــام مبتالیــان بــه اچآیوی را
کــه تــا ســپتامرب ســال  2014تحــت نظــارت برنامــه ملــی مراقبــت
اچآیوی گ ـزارش شــده بودنــد ،مــورد بررســی ق ـرار گرفــت تــا
تعییــن شــود چــه تعــداد از ایــن افـراد در زمــان مطالعــه زنــده
بودنــد ،جهــت درمــان ارجــاع داده شــدند ،بـرای شــارش تعــداد
ســلولهای  CD4ارزیابــی شــدند ،درمــان ضــد رتروویروســی را
رشوع کردنــد و گـزارش دادنــد کــه تــا پنــج ســال پــس از رشوع
درمــان زنــده بودهانــد .بــرای ارزیابــی دالیــل شــکافهای
موجــود در آبشــار ،از روش بررســی منابــع موجــود در وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بهــره گرفتــه شــد؛ در
مراحــل بعــد برگـزاری  ۴جلســه متمرکــز گروهــی و  ۵۱مصاحبــه
عمیــق بــا افـراد مطلــع کلیــدی از جملــه مبتالیــان بــه اچآیوی
پرداختــه شــد.
در نهایــت پــس از جمــعآوری دادههــا و تجزیــه و
تحلیــل آمــاری ،نتایــج نشــان داد کــه  75,700نفــر مبتــا بــه
اچآیوی در ایــران زندگــی میکننــد ،کــه از مجمــوع آنهــا
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نوشین زارعی
مرکز تحقیقات ایدز شیراز ،پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه توکلی
مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی ،مرکز همکار سازمان جهانی
بهداشت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تعریــف انــگ اجتامعــی (برچســب) از دیــدگاه در واقــع انــگ یــک فرآینــد اجتامعــی اســت کــه از برچســب
زدن بــه افــراد آغــاز شــده و بــه اختصــاص دادن صفــات و
گافمــن:
خصوصیــات منفــی بــه اف ـراد ختــم میگــردد و در نهایــت نیــز
بــر اســاس ایــن تعریــف ،فــرد برچســبخــورده احســاس
منجــر بــه فاصلــه گرفــن و جداشــدن فــرد و بهتبــع آن تبعیــض
متفــاوت بــودن از ســایر افــراد جامعــه را دارد؛ بهطــوری کــه
میانجامــد.
هویــت فــردی وی مختــل شــده و باعــث تغییــر نــگاه مــردم
نســبت بــه افــراد برچســب خــورده میشــود.

تعریــف انــگ اجتامعــی مرتبــط بــا عفونــت
اچآیوی/ایــدز:

برنامــه مشــرک ســازمان ملــل متحــد در زمینــه اچآیوی/ایــدز
( )UNAIDS1انــگ 2و تبعیــض 3مرتبــط بــا عفونــت اچآیوی/
ایــدز را بهعنــوان فرآینــد کاهــش ارزش افـرادی کــه بــا عفونــت
اچآیوی/ایــدز زندگــی میکننــد و یــا اینکــه بــه نوعــی بــا آن
مرتبــط هســتند ،تعریــف کــرده اســت .ایــن انــگ اساسـاً ناشــی
از تــرس و ناآگاهــی در مــورد عفونــت و تداعــی شــدن عفونــت
اچآیوی و بیــاری ایــدز بــا رفتارهــای پرخطــر میباشــد و
همیــن موضــوع منجــر بــه رفتارهــای تبعیــض آمیــز از جانــب
اعضــای خانــواده ،جامعــه و سیســتم بهداشــتی بهخصــوص در
جوامــع ســنتی میشــود .همچنیــن بیــان میکنــد کــه انــگ و
تبعیــض یــک پدیــده اجتامعی_فرهنگــی اســت کــه بهتنهایــی
در اثــر رفتــار خــود فــرد آلــوده بــه عفونــت اچآیوی بهوجــود
منیآیــد بلکــه همــه گروههــای جامعــه در بهوجــود آوردن آن
نقــش دارنــد.

انواع انگ مرتبط با عفونت اچآیوی:

بــر اســاس نتایــج مطالعــات انــگ بــه دو شــکل کلــی دیــده
میشــود:
 )1انــگ درونــی کــه منجــر بــه بــیارزش دانســن خــود و
بیمیلــی بــه مراقبــت از خــود میشــود.
 )2انــگ بیرونــی کــه بــه نــگاه متفــاوت و تبعیضآمیــز ســایر
افــراد جامعــه نســبت بــه فــردی کــه بــا اچآیوی زندگــی
میکنــد ،اشــاره دارد و خــود بــه انــواع مختلفــی تقســیم
میشــود کــه انــواع آن شــامل انــگ از طــرف دولــت ،سیســتم
بهداشــتی_درمانی ،محیــط کار و جامعــه میباشــد.
در نهایــت انــگ درونــی باعــث بیمیلــی بــه کمــک گرفــن از
دیگ ـران و انــگ بیرونــی منجــر بــه رفتارهــای تبعیــض آمیــز از
ســوی دیگــران میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،انــگ و تبعیــض
مرتبــط بــا عفونــت اچآیوی/ایــدز ،میتوانــد بــه انــدازهی خــود
بیــاری مخــرب باشــد.

1 The joint united nations programme on HIV/AIDS
2 Stigma
3 Discrimination
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انگ اجتماعی منبع تغذیه
اچآیوی

تبعیض:

تبعیــض یکــی از پیامدهــای مهــم انـگزدن میباشــد کــه باعــث
میشــود تــا بــا افـراد مبتــا بــه عفونــت بــه شــکلی غیرمنصفانــه
رفتــار شــود .تبعیــض بــه معنــای رفتــار ناعادالنــه نســبت بــه
یــک فــرد بــر اســاس ویژگــی متصــور شــده بـرای وی میباشــد.
اقدامــات تبعیضآمیــز علیــه افــراد مبتــا بــه اچآیوی/ایــدز
میتوانــد منجــر بــه انــکار حقــوق بهداشــتی ،آمــوزش و پــرورش
و اشــتغال در بیــن آنهــا شــود.

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

اثر انگ و تبعیض بر افراد مبتال به اچآیوی:

بــا توجــه بــه اینکــه رسمنشــأ انــگ بیرونــی و تبعیــض نســبت بــه
اچآیوی از جامعــه میباشــد ،برخــورد نامناســب مــردم نســبت
بــه مبتالیــان ،انــگ درونــی و بعضـاً حــس گنــاه را در ایــن افـراد
تشــدید میکنــد .یافتههــای مطالع ـهای در شــیراز حاکــی از آن
بــود کــه نزدیــک بــه  % 70از مبتالیــان بــه ویــروس اچآیوی بــه
خودشــان انــگ میزننــد .از ســوی دیگــر هــر چــه میـزان انــگ
افزایــش یابــد افرسدگــی و مشــکالت روحی_روانــی نیــز افزایــش
یافتــه و در پــی آن کیفیــت زندگــی افـراد مبتــا کاهــش خواهــد
یافــت .کاهــش کیفیــت زندگــی بــا تبعاتــی از جملــه انزواطلبــی
و افزایــش افــکار و اقــدام بــه خودکشــی در ایــن اف ـراد هم ـراه
خواهــد بــود و ایــن تنهــا بخشــی از آثــار مخرب ـی اســت کــه
انــگ و تبعیــض ،خواســته و یــا ناخواســته توســط یــک جامعــه
بــر افــراد مبتــا تحمیــل خواهــد کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه
مبتالیــان بــه اچآیوی همچــون ســایر بیــاران میبایســت از
حقــوق انســانی برخــوردار باشــند ،اقدامــات اساســی بــه منظــور
کاهــش انــگ و تبعیــض نســبت بــه مبتالیــان بــه اچآیوی/
ایــدز در حــوزه درمــان و در کل جامعــه بایــد در دســتور کار
سیاســتگذاران زمینــه بهداشــت و ســامت جامعــه ق ـرار گیــرد.

سیاستهای کشور در زمینه مرصف
مرشوبات الکلی
یکــی از معضــات کنونــی کشــور مــرف مرشوبــات
الکلــی غیــر اســتاندارد اســت .مــرف چنیــن مرشوبــات الکلــی
روز بــه روز در حــال افزایــش بــوده و بــا آســیبهای مختلفــی
هم ـراه اســت .مطالعــات اخیــر در ای ـران بــرآورد کردهانــد کــه
 %5/7از جمعیــت بالــغ کشــور ســابقه مــرف مرشوبــات الکلــی
در یــک ســال گذشــته را داشــتهاند ،همچنیــن ایــن رفتــار در
بیــن مــردان ،جوانــان ،افـراد مجــرد و شهرنشــینان بیشــر دیــده
شــده اســت .یکــی از مهمرتیــن مشــکالت هم ـراه بــا مــرف
مرشوبــات الکلــی غیراســتاندارد مســمومیت اســت؛ بــرای
مثــال ،در ســال  ،1397در مــدت چهــار هفتــه 768 ،نفــر در
هشــت اســتان کشــور بــه علــت مســمومیت بــا متانــول در
بیامرســتانها بســری شــدند کــه در بیــن ایــن اف ـراد  170نفــر
دیالیــز شــده 16 ،نفــر بینایــی خــود را از دســت دادنــد و 96
نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد .یکــی از علــل احتاملــی
ایــن افزایــش مســمومیت بــا الــکل را میتــوان بــه کاهــش
ارزش پــول ملــی طــی چنــد ســال گذشــته نســبت داد کــه ایــن
اتفــاق مرصفکننــدگان مرشوبــات الکلــی را بــه ســمت مــرف
مرشوبــات دستســاز امــا ارزان قیمــت ســوق داده اســت.
در حالیکــه شــیوع مــرف الــکل و پیامدهــای ناشــی
از آن در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای غیرمســلامن کمــر
اســت ،امــا عــوارض روز افــزون ناشــی از مــرف مرشوبــات
الکلــی در ایــران زیــاد اســت و دیگــر منیتــوان ایــن مســئله
را نادیــده گرفــت .وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
طــی یــک برنامــه مشــرک چندجانبــه اقــدام بــه ایجــاد یــک
برنامــه ملــی کــرده اســت کــه هــدف آن کاهــش  %10مــرف
مرشوبــات الکلــی طــی ســالهای  1394تــا  1404میباشــد.
ایــن اقدامــات را میتــوان در ســه گام اصلــی خالصــه منــود:
گام اول :غربالگــری الــکل ،مداخــات کوتــاه و ارجــاع بــه
مراکــز درمانــی جهــت درمــان در مرصفکننــدگان الــکل اســت.
هــدف ایــن گام شناســایی هرچــه رسیعتــر مــرف مرشوبــات
مشکلســاز و فراهــم کــردن درمــان و مراقبتهــای مناســب
میباشــد.
گام دوم :شــامل پیشــگیری اولیــه بــا هــدف فراهــم آوردن
برنامههــای پیشــگیری بــدون اســتفاده از دارو اســت.
گام ســوم :برنامههــای درمانــی بــا هــدف افزایــش دسرتســی بــه
خدمــات درمانــی الــکل میباشــد.

تهیه و تنظیم

دکرت مصطفی شکوهی ،دکرت محمد کاراموزیان
مرکز تحقیقات مراقبت اچآیوی و عفونتهای آمیزشی،
مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده
پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هــر چنــد کــه تبییــن چنیــن برنامههــا و سیاسـتهایی
گام بســیار مهمــی در مبــارزه بــا مشــکالت مرتبــط بــا مــرف
الــکل بــه شــار مـیرود امــا ایــن برنامههــا بــه شــکل کامــل و
موفــق در نظــام مراقبــت بهداشــتی بــه اجـرا در نیامــده اســت.
بــه دلیــل عــدم اجــرای خــط اول درمــان و اقدامــات قانونــی
مرتبــط ،اختــاالت مربــوط بــه الــکل اغلــب بیــش از حــد جلــوه
داده میشــود و برنامههــای شناســایی اولیــه آن مــورد غفلــت
واقــع شــده اســت.
سیاســتهای کنونــی کشــور نتوانســته بهطــور
کامــل از اس ـراتژیهای پیشــگیری اولیــه همچــون برنامههــای
آموزشــی ب ـرای عمــوم مــردم ،برنامههــای پیشــگیری تخصصــی
در مــدارس و برنامههــای پیشــگیری بــرای افــراد در معــرض
خطــر اســتفاده کنــد .بــه عنــوان مثــال ،هیــچ مداخل ـهای ب ـرای
جلوگیــری از آســیبهای مرتبــط بــا الــکل بــرای آگاهســازی
افــرادی کــه قــادر نیســتند از طریــق برنامههــای آمــوزش
عمومــی ،از محدودیــت عــدم مــرف الــکل حیــن رانندگــی
مطلــع شــوند تدویــن نشــده اســت .اگرچــه ممکــن اســت
کــه غیرقانونــی بــودن مــرف الــکل در ایــران مــرف ایــن
مــاده را در ســطح پایینتــری نگــه داشــته باشــد امــا ایــن
امــر بهتنهایــی کافــی نبــوده و منیتوانــد آســیبهای ناشــی
از مــرف الــکل را کاهــش دهــد .ایــران میتوانــد تجربــه
موفــق بازبینــی سیاسـتها در قبــال مــرف مــواد مخــدر (کــه
منجــر بــه اج ـرای برنامههــای وســیع کاهــش آســیب ناشــی از
مــرف مــواد شــد) را بــرای مقابلــه بــا آســیبهای ناشــی از
مــرف الــکل نیــز مدنظــر قـرار دهــد .بهنظــر میرســد اکنــون
زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه بــا در نظــر گرفــن رشایــط
فرهنگــی و حساســیتهای ناشــی از مــرف الــکل ،مدلهــای
ســامت بــرای کاهــش مــرف مــواد و آســیبهای ناشــی
از آن را طراحــی و عملیاتــی کنــد .همچنیــن برقــراری یــک
گفتــان پیوســته بیــن شــخصیتهای مذهبــی و سیاســی بــا
دانشــمندان و دســتاندرکاران حــوزه ســامت در ایــن زمینــه
بــرای دســتیابی بــه راهکارهــای موثــر و عملــی رضوری بــه
نظــر میرســد.

منبع:

1 https://www.thelancet.com/journals/lanpub/
article/PIIS2468-2667(19)30038-6/fulltext
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کنگرههای پیشرو

یازدهمیــن کنگــره بیناملللــی بیامریهــای عفونــی بــا موضوعیــت ارتقــأ اج ـرا و کارایــی راهحلهــا ب ـرای کنــرل بیامریهــای
عفونــی در تاریــخ  1و  2مهــر مــاه ( 24و  23ســپتامرب) در شــهر لنــدن ،انگســتان برگـزار خواهــد شــد.
عالقهمندان به رشکت در این کنگره میتوانند چکیده مقاالت خود را از طریق لینک زیر برای کنگره ارسال منایند.

https://europe.infectiousconferences.com/abstract-submission.php

پنجمیــن کنگــره بیناملللــی بیامریهــای عفونــی بــا موضوعیــت روشهــای درمانــی جدیــد ،پیشــگیری ،کنــرل و درمــان
بیامریهــای عفونــی در تاریــخ  29و  30مهرمــاه ( 22و  21اکتــر) در شــهر فرانکفــورت ،آملــان برگــزار خواهــد شــد.
عالقهمندان به رشکت در این کنگره میتوانند چکیده مقاالت خود را از طریق لینک زیر برای کنگره ارسال منایند.

https://infection.conferenceseries.com/abstract-submission.php
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