
:1393شعار روز جھانی سال 
.ھمھ گیری را مھار می کندHIVدرمان 

.پیشگیری کنید، درمان کنید، زندگی کنید

ھر چند . می گذرد جھان شاھد تالش ھای متعددی جھت مقابلھ با آن بوده استHIVسالی کھ از کشف ویروس 30در طی 

کاھش پیدا کرده است ولی در برخی % 19سال اخیر بروز بیماری درجھان 12در طی سھ دھھ گذشتھ بخصوص در 

.سیر پیشرونده خود را ادامھ میدھدHIV/AIDSکشورھا اپیدمی 

تقال و گسترش ، معلولیت باال ، درمان ناپذیري ، نھفتگي آلودگي آن باعث شده ویژگي ھاي این بیماري از جملھ سرعت ان

.ژه اي برخوردار باشداین بیماري از اھمیت وی

این بیماری تابو تلقی می شود و با . ایدز تنھا یک مشکل بھداشتی نیست ، بلکھ یک مشکل اجتماعی و فرھنگی نیز ھست 

فرھنگی ھمراه است کھ این موضوع مانع از اعالم بیماری از سوی افراد شده و ھمین ھالھ ای از شرم و منع ھای اخالقی و 

.مسئلھ منجر بھ پنھان ماندن بیماری ، طی نشدن مراحل درمان و در نتیجھ شیوع سریع آن می شود

ھای خونی سالھ مبتال بھ ھموفیلی کھ از فراورده6و دریک کودک 1366در ایران درسال HIVاولین مورد آلودگی بھ 

استفاده از (غربالگری خونھای اھدایی )HIVموج اول آلودگی ( استفاده کرده بود گزارش شد HIVوارداتی آلوده بھ ویروس 

، حذف خون با استفاده از سیستم خودحذفی محرمانھ و عدم خونگیری از )کیت ھای تشخیصی با حساسیت و ویژگی باال

ارھای پرخطر، با ارزیابی پزشک منجر بھ کاھش در میزان آلودگی در خون ھای اھداکنندگان با احتمال دارا بودن رفت

.تا جایی کھ انتقال از این طریق در سال ھای اخیر بھ صفر رسیده است.اھدایی شده است

با شناسایی ھمھ گیری در برخی از زندان ھای کشورو در بین معتادین تزریقی ، موارد شناختھ شده بھ 1375درسال 

اجرای موفق . )HIVموج دوم آلودگی ( ادامھ یافت 1384افزایش چشمگیری یافت و این سیر صعودی تا سال یکباره

تا حدود زیادی باعث کنترل این ) توزیع سرنگ و سوزن استریل و درمان نگھدارنده متادون( برنامھ ھای کاھش آسیب 

. موج گردید

وجود با پس از آن این نسبت ودرصد بود 8الی 5بت و در حدود بطور نسبی ثا1385سھم انتقال از راه جنسی تا سال 

این روش انتقال براي جمعیت جوان كشور ).HIVموج سوم آلودگی ( روندی افزایشی داشتھ استحركت كند و بطيء 

.شودرفتار پرخطر جنسي، نوعي تھدید محسوب ميدر صورت داشتن



:اثر می گذارندHIVفاکتورھای متعددی بر شیوع 

وعفونتھای منتقلھ از راه جنسیHIVعدم آگاھی وعدم دسترسی بھ اطالعات الزم در زمینھ پیشگیری از -

وعدم مراجعھ برای درمان این HIVو افزایش خطر ابتال وسرایت ) STI(شیوع باالی عفونت ھای منتقلھ از راه جنسی -

عفونت ھا بدلیل انگ اجتماعی

مقبولیت اجتماعی وفراھم نبودن امکان دسترسی آسان بھ کاندوم درسطح جامعھدسترسی محدود، عدم -

جایگاه پایین اجتماعی برای زنان وناتوانی ایشان در تاثیرگذاشتن بر رفتار ھمسر یا شریک جنسی-

درصد باالی بیسوادی درجامعھ-

بعنوان نتایج شرایط اقتصادی افزایش شھرنشینی، مھاجرت، جابجایی جمعیت ھا ، دوری از خانواده، جنگ وفقر -

واجتماعی نامطلوب

:HIVیاتیولوژ

.می باشدبھ بدن ) HIVویروس  ( بیماری ایدز یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی ، ناشی از ورود ویروس نقص ایمنی انسان 

:آلوده بھ ویروس ایدز
در این مرحلھ فرد آلوده كننده است . مرحلھ اي است كھ ویروس ایدز وارد بدن فرد شده ولي عالیم بیماري ظاھر نشده است 

 .

:بیماري ایدز
. در این مرحلھ نیز فرد آلوده كننده است . مرحلھ اي است كھ عالیم بیماري ظاھر شده است 

:شایعترین راه ھای انتقال بیماری عبارتنداز
تماس جنسی محافظت نشده ) الف

استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده ) ب 

استفاده از سرنگ مشترک در بین معتادین تزریقی) ج 

بھ جنین HIVاز مادرآلوده بھ ویروس ) د 

:عبارتندازHIV/AIDSبیماری چھار مرحلھ بالینی

تھوع –سردرد -درد مفاصل –درد عضالني –ضعف –فارنژیت –راش جلدي -خستگي- تب(عفونت حاد اولیھ ) الف
)و استفراغ

:دوره پنجره
ماه6ھفتھ و گاھي تا 6از ھنگام ورود ویروس بھ بدن تا مثبت شدن آزمایشات 



عفونت بدون عالمت ) ب 

كاندیدیازیس دھاني –لنفادنوپاتي منتشر پایدار –خستگي زودرس –اختالالت خلقي –اضطراب (عفونت عالمت دار) ج 
)ضایعات پوستي –

نقص ایمنی پیش رفتھ ھمراه با ابتال بھ انواع عفونتھای فرصت طلب و سرطانھا) د 

رار گرفتن می تواند از دو این مراحل بستھ بھ سیستم ایمنی شخص ، دفعات مواجھھ با ویروس و تحت مراقبت و درمان ق
.سال تا ھفده  سال متغیر باشد 

:HIVتشخیص عفونت  
تست  غربالگري استاندارد

ELISAبھ روشHIVیافتن آنتي بادي ھاي ضد

براي تایید

Western blotآزمون 

:شامل موارد ذیل می باشنداین بیماری خطردر معرضھای گروه 

معتادین تزریقی بھ دلیل استفاده از سرنگ مشترک ، افراد دارای روابط جنسی ( پرخطر افراد دارای رفتارھای ) الف 
)محافظت نشده 

)و غیره Niddle stickتماس با خون آلوده ،  ( پرسنل بھداشتی درمانی بعلت احتمال مواجھھ شغلی ) ب 

نوزادان مادران باردار آلوده بھ ویروس ایدز ) ج 

:دشومنتقل نمی طرق زیرایدز از عامل بیماری ویروس

........تماسھای عادی مثل دست دادن ،روبوسی کردن،کار کردن ، ھم صحبت شدن و -١
حمام عمومی ،استخر و توالت-٢
عطسھ و سرفھ-٣
نیش حشرات-۴

:از بیماری ایدزراه ھای پیشگیریمھمترین 
پایبندی بھ اصول اخالقی و خانوادگی-١
استفاده از کاندومدر صورت وجود رابطھ جنسی -٢
عدم استفاده از وسایل تزریق مشترک، وسایل نوک تیز و برنده مثل تیغ، سوزن خالکوبی، تاتو وغیره-٣

داشتن اطالعات کلی در مورد نحوه انتقال و راھھای پیشگیری از لذا یک بیماری رفتاری می باشد HIV / AIDSبیماری 
خدمات و محدودیتی برای دریافت می باشدنوجوانان و جوانان ضرووری ابتال بھ این بیماری برای عموم مردم بھ خصوص

جنسی ، اعتیاد تزریقی ، ( برای افراد جامعھ در این زمینھ وجود ندارد ، ولی افراد دارای رفتارھای پرخطر ای مشاوره 



ھای الزم نجام آزمایشه و انیاز اساسی بھ مشاور) مصرف داروھای روانگردان و مواد مخدر صنعتی نظیر شیشھ و غیره 
.دارند

بھترین کار مراجعھ بھ مرکز مشاوره و مراقبت از HIV/AIDSدر صورت شک بھ ابتالء یا داشتن ھرگونھ سوال در مورد 
دراین مراکز تمامی اطالعات مراجعین کامال محرمانھ می ماند و ارائھ کلیھ خدمات پیشگیرانھ، .بیماری ھای رفتاری است

.درمانی رایگان می باشدبھداشتی و 

:1/7/93در استان تا تاریخ HIV/AIDSآخرین آمار 

جنس
فوتAIDSمبتال بھ HIV/AIDSمبتال بھ 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

3191/9268841823/98مرد
279/7131637/1زن
34610081100185100جمع



:1/7/93برحسب جنس و سن در استان تا تاریخ HIV/AIDSموارد مبتال بھ 

غربیآدرس و شماره تلفن مراکز و پایگاھھای مشاوره  بیماریھای رفتاری در سطح استان آذربایجان 

شماره تماسآدرس مرکز مشاورهشھرستان
3 3446085-044طبقھ میانی- 6مرکز بھداشتی درمانی شماره - خیابان کاشانی ارومیھ
46234063-044ستاد مرکز بھداشت شھرستان-ابتدای خیابان  سردارعزیز خان مکری -کمربندی بوکان
36456990-044مرکز بھیاری سابق- پارک مریم جنب - میدان شھید فھمیده -خرداد15بلوار خوی

45265949-5044مرکز بھداشتی درمانی شماره -خیابان دانش میاندوآب
044مرکز بھداشتی درمانی صالح الدین ایوبی –چھارراه آزادی مھاباد -42222364

شماره تماسمشاورهپایگاهآدرس شھرستان

44 0مرکز بھداشتی درمانی شھدا–پشت نیروگاه -خیابان باباساعی ارومیھ  -32781295

44 0مرکز بھداشتی درمانی ایثار- نرسیده بھ پارک تخم مرغی-سھ راھی ایثارارومیھ  -33830133

44 0مرکز بھداشتی درمانی شھید بھشتی-تقاطع مدرس-خیابان چمرانسلماس  -35242828

44 0مرکز بھداشتی درمانی شماره یک شھری- فلکھ فرمانداری–سایت ب ماکو  -34251410

44 0مرکز بھداشتی درمانی شماره یک شھری- خیابان پزشکپیرانشھر  -44237425

44 0مرکز بھداشتی درمانی شماره یک شھری-خیابان ولیعصرنقده  -35676110

سن
جمعزنمرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

4-00018/313/0

14 -5000000

24 -15363/1162/22422/12

34 -251556/48117/4016648

44 -35945/2955/18996/28

54 -45258/748/14293/8

64 -5585/20083/2

13/00013/0بھ باال65

31910027100346100جمع
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