راٌّواي آهَزشيSTIٍ HIV/AIDS
ٍيصُ پسشكاى
شاغل سيستن بْذاشتي درهاًي كشَر
پيشگفتار
زض ؾبِٟبي اذيط ٔغبِت ثؿيبض ظيبزي زض ذهٛل ايسظ  ٚػف٘ٛز HIVزض ؾطاؾط ز٘يب  ٚزضوكوٛض ٔوب
ث ٝنٛضر ٔىشٛة اضائ ٝقس ٜاؾز .زض ٞط وساْ اظ ايٗ ٔىشٛثبر ثب سٛػ ٝثٛ٘ ٝع زيسٌبٍ٘ ٜبض٘س٘ ٚ ٜيوع
ٌطٔ ٜٚربعت زض ٘ظط ٌطفش ٝقس ٜثطاي وشبة ثٛٔ ٝضٛػبر ذبني دطزاذش ٝقس ٜاؾز  .زض وكٛض ٔب
زض ؾيؿشٓ ثٟساقشي زضٔب٘ي ثط٘بٔٔ ٝطالجز  ٚ HIV/AIDSثيٕبضيٟبي آٔيعقي ثب سٛػو ٝثو ٝض٘ٚوس
ثيٕبضي زض وكٛض زض حبَ سجسيُ قسٖ ث ٝيىي اظ ثيٕبضٞبي ٞسف  ٚاؾبؾوي ثوطاي ٔطالجوز اؾوز .

ثط٘بٔٔ ٝطالجز ايسظ  ٚ HIV ٚثيٕبضيٟبي آٔيعقي ثطاي ٔساذالر ٔوٛطط ٘يبظٔٙوس زؾوشٛضاِؼُٕ ٞوبي
زليووك اػطايووي ٞؿووشٙس  .ثٙووبثطايٗ يىووي اظ اػووعاب ٟٔووٓ ثط٘بٔووٚ ٝػووووووٛز زؾشووووٛضاِؼُٕ ٞووب

ايسظ ٚ
ثيٕبضٞبي
آٔيعقي

( )Guidelineثطاي ؾغٛح ٔرشّف ث ٝسٙبؾت ٘ٛع ٚظيف ٝاؾز  .ضإٙٞبي ٔطثٛط ث ٝايسظ ٚ HIV ٚ
ثيٕبضيٟبي آٔيعقي ثب سٛػ ٝثٞ ٝط ٌط ٜٚثبيس حسالُ اعالػبر الظْ زض اضسجبط ثب ٔٛضٛع ثؤ ٝربعوت
اضائ ٝزٞس  .ثبيس ٚاغٞ ٜب ٔ ٚفبٞيٓ  ٚسؼبضيفي ضا و ٝثطاي يىؿوبٖ ؾوبظي ثط٘بٔؤ ٝطالجوز الظْ اؾوز
ٌطزآٚضي وطز ٚاضائ ٝزاز .زض ايٗ ٔؼٕٛػ ٝؾؼي قس ٜاظ ٚضٚز ث ٝػعئيبر اػشٙبة قٛز  ٚوّيبسي ضا وٝ
ثطاي دعقه اٚالً ثؼٛٙاٖ ضٞجط يه سيٓ ثٟساقشي  ٚطب٘يبً ثؼٛٙاٖ وؿي و ٝاظ ٘ظط ثبِيٙي ثبيوس ثيٕوبض ضا
ٔطالجز  ،زضٔبٖ  ٚديٍيطي وٙس الظْ اؾز اضائ ٝزٞس  .سٟي ٝضإٙٞب ث ٝايوٗ قوي ٜٛزض وكوٛض ٔوب زض
ثط٘بٔٞ ٝبي ثٟساقشي زضٔب٘ي ثطاي ؾغٛح ٔرشّف سمطيجبً سؼطثةػسيسي اؾز  ،ثٙبثطايٗ ٕٔىٗ اؾوز
اقىبالسي زض ػُٕ ٚػٛز زاقش ٝثبقس  .ثب اشػبٖ ث ٝايٗ ٔٛضٛع آٔبز ٜدصيطـ ٘مغ٘ ٝظطار ٕٞىوبضاٖ
زضذهٛل ايٗ وشبة ٞؿشيٓ ٔؿّٕبً اضؾبَ ٘مغ٘ ٝظطار ٕٞىبضاٖ ٔي سٛا٘وس ضوٕٗ ثطعوطف ووطزٖ
ٔكىالر ٔٛػٛز ضا ٜضا ثطاي اضسمبب آٖ فطا ٓٞؾبظز  0آضٔبٖ ٕٞوة ٔووب زاقوشٗ يوه وكوٛض آثوبز ثوب
ٔطزٔب٘ي ؾبِٓ اؾز  0ػّٕي وطزٖ آضظٞ ٚبيٕبٖ ٘يبظٔٙس ثطزاقشٗ لسْ ٞبئي اؾز  0اٌط چٞ ٝطٌبٔي
ٕٔىٗ اؾز ضٚث ٝػّ٘ ٛجبقس ِٚي ثطاي ديكطفز  ٚآثوبزا٘ي وكوٛضٔبٖ ٚؾوالٔز آٖ ضاٞوي ػوع ٌوبْ
ثطزاقشٗ ث ٝػّ٘ ٛساضيٓ  ٕٝٞ .زػب وٙيٓ ٌبْ ٞبئي و ٝثووطٔي زاضيٓ ٌبْ ٞبي ضٚث ٝػّ ٛثبقس  .ا٘شظبض
ٔي ضٚز وٕٞ ٝىبضاٖ ٘مغ٘ ٝظطار ذٛز ضا زض اضسجبط ثب ايٗ وشبة ثٔ ٝطوع ٔسيطيز ثيٕبضيٟوب اضؾوبَ
ٕ٘بيٙس ٚزض ٔطوع ٔسيطيز ثيٕبضيٟب ثب سساثيطالظْ ٞط ز ٚؾبَ يىجبض ايوٗ وشوبة ثؼٙوٛاٖ يوه ضإٙٞوب
ثبظ٘ٛيؿي ذٛاٞس قس .
ايٗ ٔؼٕٛػ ٝثؼٛٙاٖ ضإٙٞبي دعقىبٖ قبغُ زض ٔطاوع ثٟساقشي زضٔب٘ي  ٚؾيؿوشٓ ٞوبي ثٟساقوشي
وكٛض سٟي ٝقس ٜاؾز  .ا٘شظبض ٔي ضٚز ايٗ وشبة زض اذشيبض وّي ٝدعقىبٖ قبغُ زض ٔطاوع ثٟساقوشي
زضٔب٘ي ؾطاؾط وكٛض  ،ثيٕبضؾشبٟ٘ب  ٚدعقىب٘ي و ٝزض ٔطاوع ٔطسجظ ثب ايسظ وبض ٔي وٙٙس لطاض ٌيطز
 .ايٗ وشبة ٕٞچٙيٗ ثبيس زض ٔطاوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ ٞب ثؼٛٙاٖ يه ٔٙجغ زض اذشيبض ثروف ٞوبي

ؾشبزي ٔطسجظ لطاض ٌيطز .ايٗ وشبة زاضاي  11فهُ اؾز  .زضاثشساي ٞط فهُ اٞساف آٔٛظقي شوط
قس ٜاؾز  0اٞساف آٔٛظقي شوط قس ٜحسالُ ٔغوبِجي اؾوز وو ٝا٘شظوبض ٔوي ضٚز فطاٌيوطاٖ آٖ ضا
ثيبٔٛظ٘س  .زض دبيبٖ فهُ ٔٙبثؼي و ٝثطاي زا٘ؿشٗ اعالػبر سىٕيّي سطزض نٛضر ِعٔ ْٚي سٛاٖ ث ٝآٖ
ٔطاػؼ ٝوطز آٚضز ٜقس ٜاؾز .
دعقىبٖ ثبيس ثشٛا٘ٙس ثب اؾشفبز ٜاظ ايٗ ضإٙٞب ثط٘بٔٔ ٝطالجوز ٔ ٚساذّو STI ٚ HIV/AIDS ٝضا زض
ؾيؿشٓ ٞبي ثٟساقشي زضٔب٘ي ضٞجطي وٙٙس  ٚثط حؿت أىب٘بر ٔٛػٛز السأبر ثوبِيٙي  ٚزضٔوب٘ي
الظْ ضا ثطاي آٟ٘ب ا٘ؼبْ زٙٞس .
ػٙبٚيٗ فهُ ٞب ٔجبحض ٔٔ ٟٓطسجظ ثب  HIV/AIDSضا قبُٔ ٔي قٛز0
يه ثرف ايٗ وشبة ٘يع زضذهوٛل ثيٕبضيٟوبي آٔيعقوي ٔ ٚطالجوز آٖ اؾوز زضيىوي اظ فهوَٛ
ؾيؿشٓ طجز ٌ ٚعاضـ زٞي ثط٘بٔٔٚ HIV/AIDS ٝطالجوز آٚضز ٜقوس ٜاؾوز  .ايوٗ فهوُ ثوطاي
ٕٞىبضا٘ي و ٝزضؾيؿشٓ ٞبي ثٟساقشي زضٔب٘ي وبض ٔي وٙٙس إٞيوز ظيوبزي زاضز أوب ثوطاي ؾوبيط
ٕٞىبضاٖ ٘يع ٔي سٛا٘س وٕه وٙٙس ٜثبقس .
زض يه فهُ قطح ٚظبيف ٕٞىبضاٖ دعقه ثوب سٛػو ٝثو ٝػبيٍبٟٞوبي وؤ ٝوي سٛا٘ٙوس زض ؾيؿوشٓ
ثٟساقشي زضٔب٘ي زاقش ٝثبقٙس آٚضز ٜقس ٜاؾز .
زض يه فهُ ٘يع سكىيالر  ،ؾبذشبض  ،فطْ ٞب ٚؾيؿشٓ طجز ٌٚوعاضـ زٞوي ثط٘بٔوHIV/AIDS ٝ
سٛضيح زاز ٜقس ٜاؾز .
ٔؿّٕبً ايٗ وشبة زض ٞيچ وساْ اظ ؾطفهُ ٞب يه ٔطػوغ سرههوي ٘يؿوز ؾوؼي قوس ٜحوسالُ
اعالػبر الظْ زض اضسجبط ثب ٞط ٔٛضٛع شوط قٛز  .زض ٟ٘بيز ايٗ وشبة ثبيس ثشٛا٘وس حوسالُ اعالػوبر
الظْ ضا ثطاي ٔطالجز ٔٚساذّ ٝزض ثط٘بٔ STI ٚ HIV/AIDS ٝاضائ ٝوٙس.
فصل اٍل ;كليات ٍ اپيذهيَلَشي ايذز

فطاٌيط زض دبيبٖ ايٗ فهُ ثبيس لبزض ثبقس و: ٝ
-1
-2
-3
-4
-5

سبضيرچ ٝاي اظ  HIV/AIDSضا ثيبٖ ٕ٘بيس .

اٍِٞٛبي اديسٔيِٛٛغيه  HIV/AIDSضا ثيبٖ ٕ٘بيس .
ضاٟٞبي ا٘شمبَ  ٚضٚـ ٞبي ديكٍيطي  HIV/AIDSضا ثيبٖ ٕ٘بيس .
ٚضؼيز و٘ٛٙي آِٛزٌي ث HIV ٝزض ػٟبٖ ضا ثيبٖ ٕ٘بيس.

ٚضؼيز آِٛزٌي ث HIV ٝزض ايطاٖ ضا ثيبٖ ٕ٘بيس .

هقذهِ:
ٚلشي و ٝثطاي اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ  1981ثيٕبضي ايسظ قطح زاز ٜقس ٞيچ وؽ سهٛض ٕ٘ي وطز وٝ
ايٗ ثيٕبضي ا٘شكبض چٙيٗ ٌؿشطز ٚ ٜفطاٌيطي زض ٕٞة ز٘يب زاقش ٝثبقس  .زض ضٚيسازٞبئي قجيHIV ٝ

 AIDS ٚو ٝديكيٙة ظيبزي ٘ساض٘س ٛٙٞ ٚظ ٘ىبر ٘بقٙبذشة ظيبزي زاض٘س ٔغبِؼة اديسٔيِٛٛغي ٔي
سٛا٘س ثؿيبض وٕه وٙٙس ٜثبقس  .زض ٚالغ ثؿيبضي اظ زا٘ؿشٞ ٝبي ٔب زض اضسجبط ثب ايٗ ثيٕبضي زض
قطايظ فؼّي ثط اؾبؼ آ٘بِيع زازٞ ٜبي اديسٔيِٛٛغيىي ايٗ ثيٕبضي ثسؾز آٔس ٜاؾز  .زض ايٗ فهُ
سبضيرچة ثيٕبضي ،اديسٔيِٛٛغي ثيٕبضي ٔكشُٕ ثط ٚضؼيز ٚضاٟٞبي ا٘شمبَ ٚضٚـ ٞبي ديكٍيطي
قطح زاز ٜذٛاٞس قس .
تاريخچِ:
زض دٙؼٓ غٚئٗ ؾبَ ٔ 1981ؼّة« ٌعاضـ ٞفشٍي اثشالب ٔ ٚطي ٔ ٚيط » آٔطيىب ٔمبِ ٝاي ث ٝچبح
ضؾب٘س و ٝزض آٖ ٌعاضـ دٙغ ٔٛضز د٘ٛٔٛٙي ٘بقي اظ دٛٔٛٙؾيشيؽ وبضيٙي (  )PCPزض ٔطزاٖ
ٕٞؼٙؽ ثبظ زضوبِيفط٘يب آٚضز ٜقس ٜثٛز  .عي ٔسر وٛسبٞي ٔٛاضز ٔكبثٟي ٘يع اظ قٟطٞبي
٘يٛيٛضن ٚؾب٘فطا٘ؿيؿىٌ ٛعاضـ قس .ثس٘جبَ آٖ زض ٔٙبعك زيٍط ٔٛاضزي اظ ٞطدؽ ٞبي زٚض
ٔمؼسي  ٚاؾٟبَ ٞبي غيط لبثُ وٙشطَ زض ٔطزاٖ ٕٞؼٙؽ ثبظ ٔكبٞسٌ ٜطزيس وٍٕٞ ٝي ٔمب ْٚثٝ
زضٔبٖ ثٛز٘س .
ثؼس اظ آٖ ٞط ضٚظ ٌعاضـ ٞبي ػسيسي اظ اثشالي ثعضٌؿبالٖ ث ٝاضٌب٘يؿٓ ٞبي فطنز عّت ٘بزض ٔظُ
ٔبيىٛثبوشطي ْٛآي ٚ ْٛوطيذشٛيسي ْٛزضيبفز ٔي قس  .ثس٘جبَ آٖ ٔٛاضزي اظ ؾبضو ْٛوبدٛقي ِٙ ٚفْٛ
غيط ٞبچىيٙي زض ٔطزاٖ ٕٞؼٙؽ ثبظ ٌعاضـ قس و ٝزضن ٚضغ ٔٛػٛز ضا ٕٞچٙبٖ ديچيس ٜسط ٔي
وطز .
زض دبيبٖ ؾبَ  1981سؼساز ٛٔ 189ضز ثيٕبضي ثب اٍِٞ ٛبي اثشال ث ٝػف٘ٛز ٞبي فطنز عّت اظ 15
ايبِز آٔطيىب ثٔ ٝطوع وٙشطَ ثيٕبضيٟبي آٔطيىب ٌعاضـ قس  97 .زضنس ٔجشاليبٖ ٔطز  79 ٚزضنس
آٟ٘ب ٕٞؼٙؽ ثبظ ثٛز٘س  .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اثشسا سهٛض وطز٘س و ٝايٗ ثيٕبضي فمظ زض افطاز ٕٞؼٙؽ ثبظ
زيسٔ ٜي قٛز  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ ٘بْ اِٚي ٝآٖ ضا Gay Immune deficiency syndrome

٘بٔيووس٘س  ٚ .حشووي آ٘ووطا عبػٕٞ ٖٛؼٙؽ ثووبظاٖ ٘بٔيووس٘وس( 0 )Gay plague
ثب افعايف ٔٛاضز ثيٕبضي زض ؾبَ ثؼس ٔكبٞسٌ ٜطزيس و ٝايٗ ؾٙسضْ زض ثؼضي اظ ٌطٟٞٚبي زيٍط ٓٞ
ٚػٛز زاضز ٔظالًزض ٔؼشبزاٖ سعضيمي ٕٛٞ ٚفيّيٟب  ٚزض ٔٙبعك ػغطافيبيي ذبل ( ٞبئيشي ) ٔٛاضز
ثيٕبضي ٌعاضـ قس  .ثب ػٕغ آٚضي زازٞ ٜبي ثيكشط ٔكرم قس و ٝايٗ ثيٕبضي زض ذب٘ٓ ٞب ٘يع
ثطٚظ ٔي يبثس  .آ٘بِيع زازٞ ٜبي ػٕغ آٚضي قس ٜايٗ فطضي ٝضا ثٛػٛز آٚضز و ٝػبُٔ ايؼبز ايٗ
ثيٕبضي يه ػبُٔ ػف٘ٛي لبثُ ا٘شمبَ اظضا ٜسٕبؼ ػٙؿي يب ذ ٖٛاؾز .
زض ؾبَ ٞبي  1984 ٚ 1983اظ ػٛأُ ٚيطٚؾي ثؼٛٙاٖ ػُّ احشٕبِي ايٗ ثيٕبضي ٘بْ ثطز ٜقس
ٚؾذؽ ٚيطٚؼ ػبُٔ ثيٕبضي قٙبؾبيي قسٟ٘ 0بيشبً زض ؾبَ  1986ثووب اطجووبر ػعئيبر ػبٔوووُ
ثيووووٕبضي ،آ٘ووطا ثٙووبْ ٚيطٚؼ ) Human Immune deficiency Virus (HIV
٘بٍٔصاضي وطز٘س  .زضؾبَ ٞبي ثؼس آِٛزٌي ث ٝايٗ ثيٕبضي ا٘شكبض ٚؾيؼي ديسا وطز ٚ .سؼساز ٔٛاضز

اثشالب ثهٛضر سهبػسي افعايف يبفز  0ثغٛضي و ٝزضؾبَ  1993اظايسظ ثؼٛٙاٖ ػّز أ َٚطي افطاز
 25سب  44ؾبِ٘ ٝبْ ثطز ٜقس  .سٟٙب زض ؾبَ  2002حسٚز ٔ 5يّيٛٔ ٖٛضز ٔطي ث ٝايٗ ثيٕبضي ٘ؿجز
زاز ٜقسٌ ٚ ٜفشٔ ٝي قٛز زض حبَ حبضط ايسظ چٟبضٔيٗ ػّز ٔطي ٔ ٚيط زض ز٘يب اؾز .
اظ ؾٛاثك  ٚاعالػبر ٔٛػٛز چٙيٗ ثط ٔي آيس وٚ ٝيطٚؼ ايسظ اٌطيه ٚيطٚؼ ثبؾشب٘ي ٘جبقس زؾز
وٓ يه ٚيطٚؼ لسيٕي اؾز وٙٔ ٝكبب ػغطافيبيي آٖ ٘بٔكرم اؾز اِجش ٝزض ايٗ ذهٛل فطنيٝ
ٞبيي ٚػٛز زاضز.

اپيذهيَلَشي ايذز :
ؾبظٔبٖ ػٟب٘ي ثٟساقز سؼساز ٔٛاضز  HIV/AIDSضا و ٝسب دبيبٖ ؾبَ  2003زض ليس حيبر ثٛزٜ
ا٘س ثبِغ ثط  46و ٔ 34يّي ٖٛثطآٚضز وطز ٜاؾز  .سؼساز ٔٛاضز ػسيس  HIVزضعي ؾبَ  2003حسٚز

ٔ 5يّيٛٔ ٖٛضز شوط قس ٜاؾز  0ثطآٚضز ٔي قٛز ضٚظا٘ ٝحسٚز ٞ 14عاض ٔٛضز ػسيس  HIVزضؾغح
ػٟبٖ حبزص ٌطزز و 95 ٝزضنس آٖ زضوكٛضٞبي زضحبَ سٛؾؼ ٝضخ ٔي زٞس  0ايٗ ثيٕبضي اظ اثشسا
سب دبيبٖ ؾبَ ٔ 2003يالزي ثيف اظ ٔ 22يّئ ٖٛطي ث ٝثبض آٚضز ٜاؾز ؤ 3 ٝيّيٛٔ ٖٛضز آٖ
زضؾبَ  2003ضخ زاز ٜاؾز ٌ0فشٔ ٝي قٛز سب دبيبٖ ؾبَ  2004ثيٗ  65سب ٔ 75يّي٘ ٖٛفطٔجشال
ذٛاٙٞس قس .
زض ؾبِٟبي اِٚي ٝثؼس اظ قٙبؾبيي اِٚيٗ ٔٛاضز اثشسايي ثيٕبضي ،آِٛزٌي ث HIV ٝث ٝقسر ٌؿشطـ
ديسا وطز  .آِٛزٌي ثٚ ٝيطٚؼ ايسظ زض حميمز يه دب٘سٔي ثب اثؼبز ػٟب٘ي اؾز و ٝث٘ ٝظط ٔي ضؾس
اظ اٚاؾظ ز 1980 ٝٞآغبظ  ٚثهٛضسي ٔرفيب٘ ٝض ٚثٌ ٝؿشطـ ٟ٘بز ٜاؾز  .سب ؾبَ  1988ثيٗ  5سب
ٔ 10يّي٘ ٖٛفط آِٛز ٜث ٝايٗ ٚيطٚؼ قس٘س زض حبَ حبضط ثيف اظ ٔ 70يّي٘ ٖٛفط زض ز٘يب ث ٝايٗ
ٚيطٚؼ آِٛزٞ ٜؿشٙس .
حسٚز  10سب  30زضنس ٔٛاضز آِٛزٌي ث 5 ، HIV ٝؾبَ ثؼس اظ آِٛزٌي ثٔ ٝطحّ ٝايسظ ٔي ضؾٙس ٚ
سب ز ٜؾبَ ثؼس اظ آِٛزٌي ثيف اظ  50زضنس ٔٛاضز آِٛزٌي ث HIV ٝثٔ ٝطحّ ٝايسظ ٔي ضؾٙس .

ثٙبثطايٗ حسٚز  5ؾبَ سب يه ز ٝٞثؼس اظ قطٚع آِٛزٌي  HIVزض ز٘يب اثشال ث ٝايسظ زض ز٘يب چٟطٜ
غبِت ايٗ ثيٕبضي قس .زض ايٗ ٔطحّ ٝثطٚظ ايسظ چٟط ٜاي ثبضظي زض ػبٔؼ ٝزاقز ثس٘جبَ آٖ يه
ٚاوٙف ػٟب٘ي ٘ؿجز ث ٝايسظ قطٚع قس و ٝزض آٖ سطؼ  ٚا٘عٚا اططار قٔٛي زض قرم ٔجشال ٚ
ػبٔؼ ٝثبلي ٌصاقز  .يؼٙي زضظٔب٘يى ٝافطاز آِٛز ٜثيكشطيٗ ٘يبظ ضا ث ٝحٕبيز اػشٕبػي زاقشٙس اظ
ػبٔؼٔ ٝغطٚز ٔي قس٘س  .ايٗ ٚاوٙف ػٟب٘ي ٘ؿجز ث ٝايسظ زضٔمبعؼي زض ز٘يب فطاٌيط قس 0

عاهل بيواري ايذز:

ػبُٔ ثيٕبضي ٚيطٚؼ ٘مم ايٕٙي اوشؿبثي ( )HIVاظ ٌووط ٜٚضسطٚ ٚيطٚؼ ٞب اؾز  ٚزاضاي 2

ؾطٚسبيخ ٔ 2 ٚ 1ي ثبقس HIV1 .قبيؼشطيٗ ػبُٔ زض ؾغح ػٟبٖ ث ٝقٕبض ٔي ضٚز  ٚزاضاي چٙسيٗ

ؾبة سبيخ ثب ا٘شكبض ػغطافيبيي ٔشفبٚر اؾز  .ا٘ؿبٖ سٟٙب ٔرعٖ قٙبذش ٝقس HIV ٜاؾز .
دٍرُ ًْفتگي بيواري :
زٚض ٜؤٕ HIV/AIDS ٖٛشغيط اؾز ٞ .ط چٙس فبنّ ٝظٔب٘ي ثيٗ ٚضٚز ٚيطٚؼ ث ٝثسٖ ٔ ٚظجز
قسٖ سؿز ؾطِٛٚغيه ( زٚض ٜوٕ ٖٛػف٘ٛز ) زض حسٚز  1سب ٔ 3ب ٜاؾز ِٚي فبنّ ٝثيٗ ػف٘ٛز
٘بقي اظ  ٚ HIVسكريم ( AIDSزٚض ٜوٕ ٖٛثيٕبضي ) اظ ٔ 2ب ٜسب  10ؾبَ ٔشغيط اؾز  0حسٚز
٘يٕي اظ ٔجشاليبٖ ث ٝػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVثس ٖٚزضيبفز زاضٞٚبي ضس ٚيطٚؾي زض ػطو  10ؾبَ

زچبض  AIDSقس ٜا٘س  .زٚض ٜؤٕ ٖٛشٛؾظ ثيٕبضي زض قيطذٛاضاٖ وٛسبٞشط اظ ثبِغيٗ اؾز  ٚزضٔبٖ
ثبػض عٛال٘ي قسٖ ايٗ زٚضٔ ٜي قٛز .

سير طبيعي بيواري :
عيف ثبِيٙي ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVاظحبِز ٘بلّي ثس ٖٚػالٔز سب  AIDSآقىبضٌ ،ؿشطـ زاضز  .ايٗ
ثيٕبضي ٕٔىٗ اؾز ثب يه ٘بذٛقي قج ٝآ٘فّٛآ٘عا قطٚع قٛز  ٚثب آز٘ٛدبسي غ٘طاِيع ٜازأ ٝيبفشٚ ٝ
ٟ٘بيشبً ذٛز ضا ث ٝنٛضر ؾٙسضْ ٘مم ايٕٙي اوشؿبثي ( ٚ )AIDSػف٘ٛز ٞبي فطنز عّت ٘بقي اظ
آٖ  ٚؾبضو ْٛوبدٛظي  ٚزٔب٘ؽ ٘كبٖ زٞسِٚ ،ي  ٕٝٞثيٕبضاٖ ٔجشال ث AIDS ٝاظ ايٗ ٔطاحُ ػجٛض
ٕ٘ي وٙٙس  ٚزضثطذي اظ آٟ٘ب اِٚيٗ سظبٞط ايٗ ؾٙسضْ ضا ؾبضو ْٛوبدٛقي يب د٘ٛٔٛٙي ٘بقي اظ
دٛٔٛٙؾيشيؽ وبضيٙي ٚزض ثطذي زيٍط  ،ثيٕبضيٟبيي ٔظُ ؾُ سكىيُ ٔيسٙٞس .

حسٚز 50سب  70زضنس ٔجشاليبٖ ث ٝػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضػطو  3سب ٞ 6فش ٝثؼس اظ ػف٘ٛز اِٚي، ٝ
زچبض ؾٙسضْ حبزي ٔي ق٘ٛس و ٝاظ قسر ٞبي ٔرشّفي ثطذٛضزاض اؾز  ٚثطٚظ آٖ زض ؾيط ثؼسي
ثيٕبضي سبطيط زاضز  ،ػالئٓ حبنّ ٝايٗ ٔطحّ ٝقبُٔ ست  ،فبض٘ػيز ِٙ ،فبز٘ٛدبسي  ،ؾطزضز  ،آضسطآِػي
ٔ ،يبِػي  ،ذؿشٍي  ،وؿبِز  ،ثي اقشٟبئي  ٚ 000وبٞف ٚظٖ ٔي ثبقس  ٚثٔ ٝسر  1سب ٞ 2فشٝ
ثبلي ٔيٕب٘س  ٚؾذؽ ث ٝسسضيغ ٚذٛز ثرٛز ثطعطف قسٚ ٜاضز ٔطحّٟ٘ ٝفشٍي ٔي قٛز  .قسر
٘بذٛقي ٘بقي اظٌطفشبضي ث HIV ٝث ٝعٛض وّي زضاضسجبط ٔؿشميٓ ثب زضػ ٝاذشالَ فؼبِيز ؾيؿشٓ
ايٕٙي اؾز 0
قطٚع ػالئٓ ثبِيٙي ٔ ،ؼٕٛالً سسضيؼي اؾز  ٚسظبٞطار حبنّ ، ٝغيط اذشهبني ثٛز ٜثب ػالئٕي ٘ظيط
ِٙفبز٘ٛدبسي  ،ثي اقشٟبئي  ،اؾٟبَ ٔعٔٗ  ،وبٞف ٚظٖ ست  ٚذؿشٍي ٔ ،كرم ٔي ٌطززٞ .طچٙس
ايٗ يبفشٞ ٝب ػٟز سكريم  AIDSوبفي ٕ٘ي ثبقس ِٚي لجالً سحز ػٛٙاٖ وٕذّىؽ ٚاثؿووش ٝثٝ

٘ AIDSبٔيووسٔ ٜي قس ِٚي ٚػٛز آٟ٘ب ثبيس قه ثبِيٙي ث ٝايسظ ضا ثطاٍ٘يعز .ثب ايٙحبَ ثطٚظ
ثؿيبضي اظ ػف٘ٛز ٞبي فطنز عّت  ٚثطذي اظ ثيٕبضي ٞبي ثسذيٓ زضايٗ ثيٕبضاٖ  ،حبوي اظ ٘مم
ايٕٙي ظٔي ٝٙاي ثٛز ٜثب نطاحز ثيكشطي اظ ثطٚظ  AIDSحىبيز ذٛاٞس وطز 0

ٔيعاٖ سجسيوُ ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVث AIDS ٝزليمبً ٔكرم ٘كس ٜاؾز ِٚي ٔغبِؼبسي و ٝسبوٖٛٙ
نٛضر ٌطفش ، ٝحبوي اظ آ٘ؿز و ٝزضنٛضر ػسْ ٔهطف زاضٞٚبي ضس ضسطٚٚيطٚؼ  15 ،سب 20

زضنس ٔجشاليبٖ ث ٝػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزض ػطو دٙغ ؾبَ5 ،زضنس آ٘بٖ زض ػطو 7سب  10ؾبَ ٚ

ػس ٜوظيطي اظ ٔٛاضز ثبليٕب٘س ٜزض ػطو  5سب  10ؾبَ ثؼس اظ ٌط ٜٚز ، ْٚزچبض  AIDSذٛاٙٞس قس.
ثس ٖٚسٛؾُ ث ٝزضٔبٖ ٞبي اذشهبني ٔ ،يعاٖ ٔطي ٘بقي اظ  AIDSزضحس ثبالئي لطاض زاقشٚ ٝ
حسٚز  80سب  90زضنس ثيٕبضاٖ زضػطو  3سب  5ؾبَ دؽ اظ سكريم ثيٕبضي  ،ػبٖ ذٛز ضا اظ
زؾز ٔي زٙٞس 0
يىي اظ ػٛأّي و ٝزض ؾطػز ؾيطعجيؼي ثيٕبضي ايسظ سبطيط ثبضظي زاضز ؾٗ ٔجشاليبٖ اؾز ثٝ

عٛضي و ٝقيطذٛاضا٘ي و ٝزض زٚض ٜدطيٙبسبَ ث ٝػف٘ٛز ٔ HIVجشال ٔي ق٘ٛس ثب ؾطػز ثيكشطي
زچبض ثيٕبضي ايسظ ٔي ٌطز٘س ٚ .ث ٝػجبضر زيٍط زٚض ٜوٕ ٖٛثيٕبضي زض آ٘بٖ وٛسب ٜسوط اؾز  ٚاظ
عطفي عي يه ؾبَ ا َٚظ٘سٌي احشٕبَ ثطٚظ ايسظ  ،ثيكشط اظ ٞط ظٔبٖ زيٍطي اؾز و ٝذٛز ٘كبٖ
زٙٞس ٜػسْ سىبُٔ ؾيؿشٓ ايٕٙي ثٍٙٞ ٝبْ ٚضٚز ٚيطٚؼ ث ٝثسٖ ٔي ثبقس .ضٕٙبً ٔيعاٖ ثطٚظ ايسظ ،
زضؾبَ ا َٚظ٘سٌي زض وٛزوب٘ي و ٝاظ ٔبزضاٖ ٔجشال ٔشِٛس قس ٜا٘س ثيكشط اظ وٛزوب٘ي اؾز و ٝاظ
عطيك ا٘شمبَ ذٔ ، ٖٛجشال ٌطزيس ٜا٘س0
ثيٕبضا٘ي و ٝزچبض وب٘سيسيبظيؽ قسيس زٞبٖ يب ٚاغٖ ٞؿشٙس ٘ ٚيع ثيٕبضا٘ي ؤ ٝجشال ثِٛ ٝؾٕي
 Hairy cellيب ٞطدؽ ظٚؾشط ٔٙشكط ٔ ،ي ثبقٙس ثب ؾطػز ثيكشطي زچبض ٔ AIDSي ٌطز٘س0

ضٕٙبً ثيٕبضا٘ي و ٝزچبض وبٞف قسيس ِٙفٛؾيز ٞبي Tثٛزٚ ٜؾّٞ َٛبي  CD4 +آٟ٘ب وٕشط اظ

 200زض ٞط ٔيّي ٔشط ٔىؼت ذ ٖٛاؾز ذيووّي ؾطيؼووشط اظ آٟ٘بئي و ٝؾّٞ َٛبي  +4CDآٟ٘ب
ثيف اظ  500زض ٞط ٔيّي ٔشط ٔىؼت ذ ٖٛاؾز ث ٝؾٛي ايسظ  ،ديف ٔي ض٘ٚس 0
اًَاع ّوِ گيري : HIV/AIDS
ثؼضي اظ ٚاغٞ ٜب زض اديسٔيِٛٛغي ايسظ وبضثطزٞبي ظيبزي زاض٘س  .يه زؾش ٝاظ ايٗ ٔفبٞيٓ ا٘ٛاع ٕٝٞ
ٌيطي  ٚ HIVايسظ ٞؿشٙس  .و ٝزض شيُ سؼطيف ٔي ق٘ٛس ;
ٌ ٕٝٞيطي ٔحسٚز(  : )low levelزض ايٗ ٘ٛع ٌ ٕٝٞيطي  ،آِٛزٌي ث HIV ٝزض ٞيچ
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يه اظ ٌطٟٞٚبي ػٕؼيشي ٌؿشطز٘ ٜيؿز  ٚزض ٞيچ ٌطٞٚي اظ ػٕؼيز آِٛزٌي ييف اظ 5
زضنس ٘يؿز .
ٌ ٕٝٞيطي ٔشٕطوع(  : )Concentratedزض ايٗ ٘ٛع ٌ ٕٝٞيطي آِٛزٌي زض يه يب
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چٙس ٌط ٜٚػٕؼيشي ث ٝؾطػز زض حبَ ٌؿشطـ اؾز  ،أب ػٕؼيز ػٕٔٛي ٌطفشبض ٘كسٜ
اؾز ث ٝايٗ ٔؼٙي و ٝثيف اظ  5زضنس حسالُ يه ٌط ٜٚاػشٕبػي  ٚوٕشط اظ يه زضنس
وُ ظ٘بٖ ثبضزاض قٟط ٘كيٗ ٔجشال ٞؿشٙس ٔ .ظبَ ايٗ ٘ٛع اديسٔي زض ٔؼشبزاٖ سعضيمي اؾز .
ٌ ٕٝٞيطي ٔٙشكط (  : )Generalizedزض ايٗ ٘ٛع ٌ ٕٝٞيطي آِٛزٌي ث HIV ٝزض
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ػٕؼيز ػٕٔٛي سظجيز قس ٚ ٜثيف اظ يه زضنس وُ ظ٘بٖ ثبضزاض قٟط٘كيٗ ٔجشال ٞؿشٙس .
ٍضعيت  HIVدر جْاى :

سرٕيٗ ظزٔ ٜي قٛز سب ؾبَ 2004حسٚز ٔ 70يّي٘ ٖٛفط ثٔ HIV/AIDS ٝجشال ق٘ٛس و ٝاظ ايٗ

ٔيبٖ حسٚز ٔ 28يّي٘ ٖٛفط ػبٖ ذٛز ضا اظ زؾز زاز ٜا٘س ٛٔ 0اضز سرٕيٗ ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزض
ز٘يب و ٝسب ؾبَ  2003زض ليس حيبر ثٛز ٜا٘س ٔغبثك ػس َٚشيُ اؾز :

هٌطقِ جغرافيايي

هَارد تخويٌي

ٔٙغم ٝظيط نحطاي آفطيمب

 28/2سب ٔ 25يّيٖٛ

قٕبَ آفطيمب  ٚذبٚض ٔيب٘ٝ

 470000سب 730000

ػٛٙة  ٚػٛٙة قطلي آؾيب

 8/2سب ٔ 4/6يّيٖٛ

قطق آؾيب ٙٔ ٚغم ٝاليب٘ٛؼ اضاْ

 700000سب ٔ 1/3يّيٖٛ

آٔطيىبي السيٗ  ٚوبضائيت

 2/49سب ٔ 1/65يّيٖٛ

قطق اضٚدب  ٚآؾيبي ٔطوعي

 1/2سب ٔ 1/8يّيٖٛ

غطة اضٚدب

 680000سب 520000

آٔطيىبي قٕبِي

 790000سب ٔ 2/2يّي٘ ٖٛفط

اؾشطاِيب ٘ ٚيٛظيّٙس

 18000سب ٘ 12000فط

ػٕغ

 34سب ٔ 46يّي٘ ٖٛفط

زضٔٙبعك ضٚؾشبيي قطق آفطيمب ٘ 4فط اظ ٞط  10وٛزوي و ٝيىي اظ ٚاِسيٗ ذٛز ضا اظ زؾز زاز ٜا٘س
زض ٚالغ ثؼّز ايٗ ثيٕبضي يشيٓ قس ٜا٘س  .سب دبيبٖ ؾبَ  1999حسٚز ٔ 11/2يّي ٖٛوٛزن زض
ؾغح ػٟبٖ ٔبزض ذٛز ضا ثسِيُ ايسظ اظ زؾز زاز ٜا٘س  0زض عي ؾبَ ٔ 2003يالزي ضٚظا٘ٝ
ٛٔ 14000ضز آِٛزٌي ػسيس  ٚزض ٔؼٕٛع حسٚز  4/2سب ٔ 5/8يّي٘ ٖٛفط آِٛز ٜقس ٜا٘س و50 ٝ
زضنس آٟ٘ب زض ؾٙيٗ  15سب  24ؾبَ ثٛز ٜا٘س  .سؼساز ٔٛاضز فٛر زض ٔجشاليبٖ ث ٚ HIV ٝايسظ زض ؾبَ
 2003حسٚز  2/5سب ٔ 3/5يّي٘ ٖٛفط ثٛز ٜاؾز .
رًٍذ پاًذهي  HIV/AIDSاز سال  0891تا سال , 0111
زض أطيىبي قٕبِي  ٚاضٚدب ٔيعاٖ ثطٚظ ؾبِيب٘ ٝػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVعي ٘يٕ ٝا َٚز 1980 ٝٞثب
حبِز ا٘فؼبضي ا٘شكبض ايٗ ػف٘ٛز ثيٗ ٔطزاٖ  ٓٞػٙؽ ثبظ ٔ ٚهطف وٙٙسٌبٖ سعضيمي ٔٛاز ٔرسض

ث ٝاٚع ضؾيسِٚ 0ي اظ اٚاؾظ زٔ 1980 ٝٞيعاٖ ثوطٚظ ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVاظ عطيك سٕبؼ ػٙؿي
(ٞشطٚؾىؿٛاَ ) ث ٝؾطػز افعٚز ٜقس ٜاؾز  .أب ٛٙٞظ زض ٔمبيؿ ٝثب ٔيعاٖ ثطٚظ سرٕيٗ ظز ٜقسٜ
عي اٚايُ ز 1980 ٝٞزض حس دبييٙي لطاض زاضز  .زض آٔطيىب قبيؼشطيٗ ٌطٔ ٜٚجشاليبٖ ٔطزاٖ ٕٞؼٙؽ
ثبظ ٞؿشٙس .
زض ػٛٙة ٔ ٚطوع آفطيمب زض ثؼضي اظٔٙووبعك حسٚز يه ؾ ْٛثبِغيٗ فؼبَ اظ ٘ظط ػٙؿي آِٛز ٜثٝ
ٚيطٚؼ ايسظ ٞؿشٙس  .زض آؾيب ا٘شمبَ  HIVزض اٚاذط ز 1980 ٝٞسٟٙب زض سؼسازي اظ وكٛضٞبي
ٔٙغم ٝآغبظ قسِٚ ٜي ث ٝؾطػز ٔٙشكط قس ٜاؾز  .ثؼضي اظ وكٛضٞبي ػٛٙة قطلي آؾيب ث ٝقسر
آِٛزٞ ٜؿشٙس  .زض ؾبَ  2002حسٚز يه ٔيّيٛٔ ٖٛضز ػسيس ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزض آؾيب ٚ
ٔٙغم ٝاليب٘ٛؼ آضاْ ضخ زاز ٜاؾز .
زض ذبٚض ٔيب٘ٙٔ ٚ ٝغم ٝقٕبَ آفطيمب ٘يع فمظ زض ؾبَ  2003حسٚز ٘ 83000فط زچبضػف٘ٛز HIV
قس ٜا٘س .

زضآفطيمب و ٝا٘شكبض ٚؾيغ  HIVعي اٚاذط ز ٚ 1970 ٝٞاٚائُ ز 1980 ٝٞآغبظ قس ٜاؾز ثط ٔيعاٖ
ثطٚظ ؾبال٘ ٝػف٘ٛز ٞبي ٘بقي اظ ٕٛٞ HIVاض ٜسب ؾبَ  ٚ 1980اظ  1980سب 1990افعٚز ٜقس ٜاؾز
 ٚاحشٕبالً زض اٚاؾظ زٔ 1990 ٝٞيعاٖ ثطٚظ ػف٘ٛز  ،زضايٗ ٔٙغم ٝثبيس ث ٝاٚع ضؾيس ٜثبقس اِجش ٝزض
آٔطيىبي السيٗ ٘يع دب٘سٔي  ،زض اٚاذط ز 1970 ٝٞقطٚع قسِٚ ٜي ٔيعاٖ ثطٚظ ؾبال٘ ٝآٖ ذيّي وٕشط
ثٛز ٜاؾز 0
ٞطچٙس ث٘ ٝظط ٔي ضؾس ٔيعاٖ ثطٚظ ؾبال٘ ٝايسظ زضآٔطيىبي قٕبِي اضٚدب زض اٚاؾظ  1990ث ٝاٚع
ضؾيس ٜاؾز زضوكٛضٞبي زضحبَ ديكطفز  ٚثٚ ٝيػ ٜزضآؾيب ٔيعاٖ ثطٚظ ؾبال٘ ٝض ٚث ٝافعايف ذٛاٞس
ثٛز .
ٍضعيت فعلي ايذز در آهريكا ٍ ارٍپا :
ٔٛاضز سرٕيٙي  HIV/ AIDSزضثيٗ افطاز ظ٘س ٜؾبوٗ لبض ٜآٔطيىب سب دبيبٖ ؾبَ  2002ثبِغ ثط
ٛٔ 2920000ضز ٔي ثبقس وٛٔ 980000 ٝضز اٖ ٔطثٛط ث ٝايبِز ٔشحس ٚ ٜثمئ ٝطثٛط ث ٝآٔطيىبي
السيٗ  ٚوبضائيت اؾز  ٚاغّت ٔٛاضز ثيٕبضي زض ٌطٞ ٜٚبي ظيط ضخ زاز ٜاؾز :
 1و ٔطزاٖ ٕٞؼٙؽ ثبظ  ٚز ٚػٙؽ ثبظ (%70 )Bisexual
%20
 2و ٔؼشبزاٖ سعضيمي
%4
 3و سٕبؼ يبفشٍبٖ ثب ػٙؽ ٔربِف
%1
 4و وٛزوبٖ سِٛس يبفش ٝاظٔبزضاٖ ٔجشال
%1
 5و ٔجشاليبٖ ثٕٛٞ ٝفيّي
 6و افطازي و ٝسب لجُ اظ ؾبَ  1985سحز زضٔبٖ ثب فطآٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي لطاض ٌطفش ٝا٘س 0
ػّيطغٓ ايٙى ٝلؿٕز ػٕسٛٔ ٜاضز ايسظ ثيٗ ٔطزاٖ ٕٛٞؾىؿٛئُ ضخ زاز ٜاؾز ِٚي زضقٟطٞبئي
٘ظيط ٘يٛيٛضيه و ٝسؼساز ٔؼشبزاٖ سعضيمي ظيبز اؾز ٔيعاٖ ٔٛاضز ػسيس ايسظ زضثيٗ ٔؼشبزاٖ سعضيمي
ثيكشط زض ثيٗ ٔطزاٖ ٕٛٞؾىؿٛئُ ٔيجبقس و ٝذٛز ثبػض ا٘شمبَ آٖ ث ٝظ٘بٖ ٟ٘ٚبيشبً ث ٝقيطذٛاضاٖ ٚ
افعايف لبثُ سٛػٔ ٝيعاٖ ثطٚظ ثيٕبضي زضؾٙيٗ دبئيٗ ٌطزيس ٜاؾز  ٚحسٚز  %80سٕبٔي ثيٕبضاٖ
وٕشط اظ ؾيعز ٜؾبِٔ ٝجشال ث ٝايسظ  ،ػف٘ٛز ضا اظ ٔووبزضاٖ ذووٛز وؿت ٕ٘ٛز ٜا٘س  ٚايووٗ ظ٘وبٖ يووب
ذوٛز  ٚيب سٕبؼ يبفشٍبٖ ػٙؿي ثب ا٘بٖ زچبض اػشيبز سعضيمي ثٛز ٜا٘س .حسٚز ٛٔ %20ضاز ايسظ
زضاعفبَ  ،زض ضاثغ ٝثب زضيبفز ذ ٖٛيب فطآٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي ٚزض ٔجشاليبٖ ثٕٛٞ ٝفيّي ضخ زاز ٜاؾز
0اض آٔطيىب ٌ ٕٝٞيطي ػف٘ٛز  HIVزض ٔطزاٖ ٕٛٞؾىؿٛئُ ثؿيبض ثبال اؾز  .اِجش ٝاذيطاً ٔٛاضز
ػسيس وٕشط قس ٜاؾز .
زضوكٛض آٔطيىب أطٚظ ٜثب وٙشطَ ذٟ٘ٛبي اٞسائي اظٔيعاٖ ٔٛاضز ايسظ ٘بقي اظ ا٘شمبَ ذ ٖٛث ٝقسر
وبؾش ٝقس ٚ ٜزض ضاثغ ٝثب زضيبفز يه ٚاحس ذ ٖٛاظ  140000ث 1250000 ٝوبٞف يبفش ٝاؾز 0
قيٛع ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضٔؼشبزاٖ سعضيمي زضحس ثبالئي لطاض زاضز ٔ ٚرهٛنبً زضثؼضي اظ
قٟطٞبي آٔطيىب ضلٓ آٖ ث 60 ٝو  %50ايٗ افطاز ٔي ضؾس  ٚقٛاٞسي زاَ ثط ايٙىٌ ٕٝٞ ٝيطي
ػف٘ٛشٟبي ػسيس زضايٗ ٌط ٜٚث ٝاٚع قسر ذٛز ضؾيس ٜثبقس زض زؾز ٘يؿز .زضآٔطيىبي السيٗ
اػشيبز سعضيمي ضٚث ٝافعايف اؾز ٛٔ %40 ٚاضز ػسيس ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضآضغا٘شيٗ ٛٔ %28 ٚاضز

زض اٚضٌٛٚئ ٝزضايٗ افطاز ضخ زاز ٜاؾز  ٚثطٔيعاٖ ٔٛاضز ػف٘ٛز زضظ٘ب٘ي ؤ ٝؼشبز سعضيمي ثٛز ٚ ٜيب ثب
قطوبي ػٙؿي آِٛز ٜزضسٕبؼ ٞؿشٙس ٘يع افعٚز ٜقس ٜاؾز  ٚزض ثؼضي ظ٘ساٖ ٞبي ٔٙغمٝ
ٙٞسٚضاؼ  ،قيٛع ٔظجز ثٛزٖ  HIVزضٔطزاٖ ظ٘سا٘ي زضحسٚز ٌ %7عاضـ قس ٜاؾز  .زضوكٛضٞبي

ثب ٚضؼيز الشهبزي ذٛة ٌ ٕٝٞيطي  HIV/ AIDSث ٝؾٕز حبقي٘ ٝكيٗ ٞب و ٝاظ أىب٘بر ٚ
اعالػبر ثٟساقشي وبفي ثطذٛضزاض ٘يؿشٙس سغييط ٔؿيط زاز ٜاؾز  0زضايٗ وكٛضٞب عي ؾبِٟبي
اذيط  ،سغييطار ػٕس ٜاي ضخ زاز ٜاؾز ث ٝعٛضي و ٝقطٚع زضٔبٖ آ٘شي ضسطٚٚيطاَ اظؾبَ 1995
ثبػض وبٞف ٔيعاٖ ٔطي ٘بقي اظ ايسظ  ٚافعايف ع َٛػٕط ٔجشاليبٖ ٌطزيس ٚ ٜزضدبيبٖ ؾبَ
2000ثيف اظ ٘ 500000فط سحز دٛقف ايٗ زاضٞٚب ثٛز ٜا٘س ثب ايٗ ٚػٛز ثؿيبضي اظ ايٗ وكٛضٞب
ثب اديسٔي ٞبي ٔشٕطوعي ٔٛاػٞ ٝؿشٙس ٔ ،ظالً اػشيبز سعضيمي زضايبِز ٔشحس ٜيىي اظ ضاٟٞبي ثبضظ

ا٘شمبَ  HIVضا سكىيُ ٔي زٞس  ٚحسٚز  % 14وُ ٔٛاضز ضا قبُٔ ٔي قٛز  ٚقيٛع ٔظجز ثٛزٖ

 HIVزضٔؼشبزاٖ سعضيمي اؾذب٘يب زضؾبَ  2000حسٚز  30و  20زضنس  ٚزضفطا٘ؿ ٝحسٚز  23زضنس
ٌعاضـ قس ٜاؾز  ٚحبَ آ٘ى ٝايٗ ضلٓ زض وكٛض دطسغبَ زضحسٚز  50زضنس ثٛز ٜاؾز 0

سغييط ػٕس ٜزيٍطي و ٝنٛضر ٌطفش ٝاؾز ايٙؿز و ٝحسٚز ٛٔ % 59اضز ػسيس ػف٘ٛز  HIVو ٝزض
عي ؾبَ ٞبي  2001و 1997زضثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ٚالغ زضغطة اضٚدب ٌعاضـ قس ٜاؾز زض ضاثغٝ
ثب سٕبؼ ٞبي ػٙؿي ثب ػٙؽ ٔربِف ثٛز ٚ ٜثيف اظ ٘يٕي اظ ٛٔ 4279ضز ػسيسي و ٝزضؾبَ
 2001زضاٍّ٘ؿشبٖ ضخ زاز ٜاؾز ٔطثٛط ث ٝايٗ ٌط ٜٚثٛز ٜزضحبِيى ٝاٖ ضلٓ زضؾبَ  1998فمظ
 %33وُ ٔٛاضز ضا سكىيُ ٔي زاز ٜاؾز  ٚزضايطِٙس ٘يع ٔيعاٖ ا٘شمبَ اظ عطيك سٕبؼ ػٙؿي ٔربِف
اظ ؾبَ  1998سب  2001ث ٝچٟبض ثطاثط افعز ٜٚقس ٜاؾز ِٚي زض اؾذب٘يب ٛٙٞظ ضا ٜانّي ا٘شمبَ ضا
اػشيبز سعضيمي سكىيُ زاز ٚ ٜسٕبؼ ٞشطٚؾىؿٛئُ ٔ ،ؿئ َٛيه چٟبضْ ٔٛاضز ا٘شمبَ ٔي ثبقس 0
زض اضٚدبي قطلي ا٘شكبض  HIVث ٝؾطػز زضحبَ ديكطفز اؾز ث ٝعٛضيى ٝزض اٚوطايٗ اذيطاً ٔٛاضز
لبثُ سٛػٟي اظ ػف٘ٛز زضثيٗ ٔؼشبزاٖ سعضيمي زضقٟطٞبي حبقي ٝزضيبي ؾيبٌ ٜعاضـ ٌطزيس. ٜ
قيٛع دبئيٗ ػف٘ٛز زض قٛضٚي ؾبثك اظ ؾبَ  1995ث ٝثؼس زؾشرٛـ سغييطاسي ٌطزيس ٜاؾز ثٝ
عٛضيى ٝثالضٚؼ ِٛٔ ٚساٚي  ٚفسضاؾي ٖٛضٚؾيٚ ٝاٚوطايٗ  ،افعايف ثؿيبض ثبالئي زض ٔيعاٖ ٔٛاضز
ػف٘ٛز ضا طجز ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜكرم قس ٜو ٝاغّت ايٗ ٔٛاضز ٘بقي اظ اػشيبز سعضيمي اؾز 0اظ عطفي ٓٞ
اوٛٔ ٖٛٙاضز ٔٛػٛز زض اٚوطايٗ ث ٝسٟٙبئي ثيف اظ چٟبض ثطاثط ٔٛاضزي اؾز و ٝحسٚز ؾ ٝؾبَ لجُ
زض وُ ٔٙغم ٝقطق اضٚدب ٚػٛز زاقش ٝاؾز .
ثطاؾبؼ آٔبضٞبي ٔٙشكط قس ٜثٛؾيّ UNAIDS ٝزضٔٙغم ٝقطق اضٚدب  ٚآؾيبي ٔطوعي زضؾبَ
 2003حسٚز ٛٔ 230000ضز ػف٘ٛز ػسيس سرٕيٗ ظز ٜقس ٜاؾز ِ ٚصا سؼساز افطاز ٔجشالئي وٝ
زضليس حيبر ٞؿشٙس ضا ثٔ 1/5 ٝيّي٘ ٖٛفط افعايف زاز ٜاؾز  ٚفسضاؾي ٖٛضٚؾي٘ ٝيع عي ؾبِٟبي
اذيط افعايف ضٚظ افع٘ٚي ضا سؼطث ٝوطز ٚ ٜزضػطو  8ؾبَ ٔٛع ٌ ٕٝٞيطي ث ٝثيف اظ  30قٟط ثعضي
ٙٔ 86 ٚغم ٝاظٔٙبعك ٌ 89ب٘ ٝآٖ وكٛض ٔٙشكط قس ٚ ٜحسٚز  90زضنس ٔٛاضز ػسيس  ،زضثيٗ
ٔؼشبزاٖ سعضيمي ضخ زاز ٜاؾز ٕٞچٙيٗ ٔٛاضز سرٕيٙي زض فسضاؾي ٖٛضٚؾي ٝسبدبيبٖ ؾبَ 2003
زضحسٚز يه ٔيّئ ٖٛي ثبقس 0
ثيف اظ  %1ػٕؼيز ايٗ وكٛضٞب زچبض اػشيبز سعضيمي ٞؿشٙس ِ ٚصا زضٔؼطو ذغط ػف٘ٛز ٘ HIVيع

ٔي ثبقٙس  ٚايٗ زضحبِيؿز و ٝثؼضي اظ افطاز زضٔؼطو ذغط ضا ٔؼشبزاٖ سعضيمي  14و  13ؾبِٝ
سكىيُ ٔي زٙٞس  ٚزض قٟط ٔؿى ٛحسٚز  %40زا٘ف آٔٛظاٖ زثيطؾشب٘ي ٔ ،ؼشبز سعضيمي ثٛز ٜا٘س 0
ِيشٛا٘ي يىي اظ وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاؾز و ٝثب عغيبٖ ٞبي ػظيٕي اظ ػف٘ٛز  HIVزض ظ٘ساٟ٘بي ذٛز
ٔٛاػٔ ٝي ثبقٙس  ٚزضيىي ظ٘ساٟ٘بي آٖ وكٛض حسٚز  %15ظ٘سا٘يبٖ آِٛز ٜثٛز ٜا٘س و ٝذٛز حبوي
٘مف ظ٘ساٖ زضا٘شكبض ٌ ٕٝٞيطي زضثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاؾز 0
ٞطچٙس زض فساضؾي ٚ ٖٛؾبيط وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاػشيبز سعضيمي زضثيٗ ػٛا٘بٖ قبيؼشطيٗ ضا ٜا٘شمبَ
 HIVضا سكىيُ ٔيسٞس ِٚي ا٘شمبَ ٘بقي اظ سٕبؼ ثب ػٙؽ ٔربِف ٘يع زضوكٛضٞبئي ٘ظيط ثالضٚؼ ٚ
اٚوطايٗ اظ قيٛع ظيبزي ثطذٛضزاض اؾز  ٚزضفسضاؾي ٖٛضٚؾي ٝحسٚز  %30ظ٘ب٘ي و ٝزچبض اػشيبز
سعضيمي ٞؿشٙس ثسوبض٘ ٜيع ٔي ثبقٙس 0

ٍضعيت فعلي ايذز درآفريقا
زضػٛٙة ٔٚطوع آفطيمب حسٚز يه ؾ ْٛثبِغيٙي و ٝاظ٘ظط ػٙؿي فؼبَ ٞؿشٙووس آِووٛز ٜثووٚ ٝيطٚؼ
ٔ AIDSي ثبقٙس ٔٚيعاٖ ٔطي ٔٚيط وٛزوبٖ و ٝزضؾبي ٝايٕٙؿبظي  ٚؾبيط السأبر ديكٍيط٘س ٜعي
زٌ ٝٞصقش ٝوبٞف يبفش ٝثٛز ثٚ ٝاؾغٔ ٝطي ٞبي ٘بقي اظ ػٟبٍ٘يطي  AIDSافعايف يبفشٚ ٝ
ٔيعاٖ ٔطي ثبِغيٗ عي يه ثطضؾي دٙغ ؾبِ ٝث ٝؾ ٝثطاثط افعٚز ٜقس ٜاؾز 0

عجك سرٕيٗ ٔ WHOيعاٖ ٔطي ٔٚيط ذبْ زض وكٛضٞبي آفطيمبئي زضنٛضر ػسْ ٚػٛز  AIDSسب
ؾبَ  2010ثيف اظ  %40وبٞف ديسا ذٛاٞس وطز ٔ ٚيعاٖ ٔطي وٛزوبٖ ٚقيطذٛاضاٖ ٘يع ث 40 ٝو
 %35وبؾش ٝذٛاٞس قس ِٚي ثب ٚػٛز  AIDSزضٕٞبٖ حس لجّي ثبلي ذٛاٞس ٔب٘س  ٚيب حشي افعٚزٜ
٘يع ذٛاٞس قس ٕٞچٙيٗ أيس ث ٝظ٘سٌي زض نٛضر ػسْ ٚػٛز  AIDSاظ  50سب  60ؾبَ افعايف

ذٛاٞس يبفز زضحبِي و ٝزض ظٔي ٝٙدب٘سٔي  AIDSسب ؾبَ  2010قبٞس وبٞف آٖ ذٛاٞيٓ ثٛز

ٚضٕٙبً دب٘سٔي  AIDSسبطيط چٙسا٘ي ثط ضقس وّي ػٕؼيز ٘رٛاٞس زاقز  ٚايٗ ضلٓ ضا اظ  %3ثٝ
حسٚز  %2/5زضؾبَ  ،وبٞف ذٛاٞس زاز 0
الظْ ث ٝشوط اؾز و ٝػف٘ٛز ٘بقي اظ ٘ HIVيع زض غطة آفطيمب  ٚثبٚؾؼز وٕشطي زضآٍ٘ٛال ٚ
ٔٛظأجيه  ،يبفز ٔي ٌطزز  ٚثيكشطيٗ قيٛع آٖ ٔطثٛط ثٌ ٝي ٝٙثيؿبئ ٛاؾز و ٝحسٚز  %10افطازي
و ٝزض ؾٙيٗ فؼبِيز ػٙؿي ٞؿشٙس آِٛزٔ ٜي ثبقٙس 0
زضٔؼٕٛع ثيف اظ ز ٚؾ ْٛوُ افطازي و ٝزضحبَ حبضط زچبض ػف٘ٛز ٘بقي اظ ٞ HIVؿشٙس
زضػٛٙة نحطاي آفطيمب ظ٘سٌي ٔي وٙٙس ٛٔ %83 ٚاضز ٔطي ٘بقي اظ ايسظ ضا ٔشحُٕ ٔي ق٘ٛس
ٚػف٘ٛز اظٕٞبٖ آغبظ ٌ ٕٝٞيطي اظ عطيك سٕبؼ ػٙؿي ثيٗ ٔطز  ٚظٖ ا٘شكبض يبفش ٝاؾز  ٚايٗ
ٔٛضٛع ث ٝآٖ ٔؼٙي اؾز و ٝظ٘بٖ زض آفطيمب ثيف اظ ؾبيط ٘مبط ػٟبٖ آِٛزٔ ٜي ثبقٙس  ٚوالً %80
ظ٘بٖ ٔ HIVظجز ػٟبٖ ضا سكىيُ ٔي زٙٞس  .زضٔٛضز اعفبَ ٘يع ٚضغ ثٟشط اظ آ٘چ ٝو ٝزضٔٛضز ظ٘بٖ
شوط قس ٕ٘ي ثبقس ظيطا حسٚز  %87وٛزوبٖ ٔجشال ث ٝايسظ زضػٟبٖ زض ايٗ ٔٙغم ٝظ٘سٌي ٔي وٙٙس.
زضثؼضي اظ وكٛضٞبي دطػٕؼيز غطة آفطيمب ثيٕبضي اظ قيٛع ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز ٔظوووالً
زض٘يؼطي ٝضلٓ آِٛزٌي 1/4زضنس شوط قس ٜاؾز ِٚي اظ آ٘ؼب ؤ 118 ٝيّي٘ ٖٛفط ػٕؼيز زاضز ضلٓ

ػظيٕي ضا سكىيُ ٔيسٞس  ٚزضالغ ٔ 2/2يّي٘ ٖٛفط اظٔطزْ آٖ وكٛض ضا آِٛز ٜوطز ٜاؾز .
أطٚظ ٜقسيسسطيٗ ٌ ٕٝٞيطي ٞبي ػف٘ٛز  HIVزضؾغح ػٟبٖ زضٚالغ زضوكٛضٞبي ٚالغ زضػٛٙة
آفطيمب حبزص ٌطزيس ٜا٘س  ٚايٗ زضحبِيؿز وٚ ٝيطٚؼ ػبُٔ ايسظ ٕٞ ،چٙبٖ ؾيط ؾطيغ ٔٚرطة
زضآٖ ٔٙغم ٝازأٔ ٝيسٞس ٔٚظالً زضثٛسؿٛا٘ب ٔيعاٖ ٔٛاضز عي دٙغ ؾبَ ٌصقش ٝث ٝز ٚثطاثط افعٚزٜ
قس %43 ٚ ٜظ٘بٖ ثبضزاض و ٝزضؾبَ سؿز قس ٜا٘س اظ٘ظط ٔ HIVظجز ثٛز ٜا٘س 0

ثطاؾبؼ آٔبضٞبي ٔٙشكط قس ٜثٛؾيّ WHO, UNAIDS ٝزضاٚاذط  2003ايٗ ٔٙغم ٝاظػٟبٖ اظ
ثسسطيٗ ٚضؼيز ٔٛػٛز ثطذٛضزاض ثٛز 26/6 ٚ ٜاظوُ ٔ 40يّيوٛٔ ٖٛضز سرٕيٙي سبدبيبٖ ؾبَ 2003
ضا ٔشحُٕ ٔي قٛز ؤ 3/2 ٝيّيٛٔ ٖٛضز آٖ زضؾبَ  2003ضخ زاز ٜاؾز  ٚػال ٜٚثط ايٟٙب عي
ٕٞبٖ ؾبَ حسٚز ٔ 2/3يّي٘ ٖٛفط ضا اظ ٘ؼٕز ظ٘سٌي ٔحط ْٚوطز ٜاؾز  .زضايٗ ٔٙغم ٝحسٚز 10
ٔيّي٘ ٖٛفط اظ افطاز  24و  15ؾبِٔ3 ٚ ٝيّي٘ ٖٛفط اظوٛزوبٖ وٕشط اظ  15ؾبِٔ ٝجشال ٞؿشٙس  ٚسٟٙب
چٙس ٔيّي ٖٛاظ افطاز ٔجشالي ٘يبظٔٙس زاضٞٚبي آ٘شي ضسطٚٚيطاَ سحز زضٔبٖ لطاض ٔي ٌيط٘س ٚحشي
ٔيّيٞ ٖٛب ٘فط اظ ٔجشاليبٖ ٞيچ زاضٚئي ثٙٔ ٝظٛض زضٔبٖ ػف٘ٛز ٞبي فطنز عّت زضيبفز ٕ٘ي وٙٙس
و ٝذٛز ٘كبٖ زٙٞس ٜػسْ وفبيز دبؾد ػٟب٘ي زضٔمبثُ ايٗ فبػؼ ٝا٘ؿب٘ي اؾز  .زضچٙس وكٛض ٚالغ
زض ػٛٙة آفطيمب قيوٛع ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVث ٝثيف اظ  %30افعايف يبفش ٝسب آ٘ؼب و ٝايٗ ضلٓ زض
يٛسؿٛا٘ب  38/8زضنس زضِؿٛس %31 ٛزضؾٛاظيّٙس ٚ %33/4زضظيٕجبثٔ %33/7 ٜٛي ثبقس  ٚايٗ
زضحبِيؿز و ٝثحطاٖ لحغي ٘يع زضؾ ٝوكٛض اذيع ٔعيس ثطػّز قس ٜاؾز 0
اِجش ٝضٚظ٘ ٝأيسي ٔجٙي ثط وٙشطَ اديسٔي زضثؼضي اظ ايٗ ٔٙبعك ٌكٛز ٜقس ٜاؾز ٚزض ػٛٙة
آفطيمب ٔيعاٖ قيٛع  HIVزضظ٘بٖ ثبضزاض اظ ضلٓ  %21زضؾبَ  1998ث %15/4 ٝزضؾبَ  2001وبٞف
يبفش ٝاؾز ٚقيٛع ؾيفّيؽ ٘يع اظ ضلٓ  11/2ث 2/8 ٝسٙعَ ٕ٘ٛز ٜاؾز و ٝذٛز ٘كبٖ زٙٞس ٜسبطيط
ثط٘بٔٞ ٝبي وٙشطِي  ٚدبؾد زٞي آٟ٘ب اؾز  .ايٗ ٔٛفميز ثيكشط زض ظ٘بٖ ثبضزاض وٕشط اظ  20ؾبِٝ
ٔكبٞسٔ ٜي قٛز ٔٚيعاٖ ػف٘ٛز زض ظ٘بٖ ثبضزاض ؾٙيٗ ثبالسط ٕٞچٙبٖ ض ٚث ٝافعايف اؾز 0
ٍضعيت فعلي ايذز درآسيا :

زضآؾيبا٘شمبَ  HIVزضاٚاذط ز 1980 ٝٞسٟٙب زضسؼسازي اظوكٛضٞبي ٔٙغم ٝآغبظ قسِٚ ٜي اظآٖ دؽ
ث ٝؾطػز ٔٙشكط ٌطزيس ٚ ٜايٗ ٔٙغم ٝو ٝثٔ ٝسر چٙسيٗ ؾبَ دؽ اظ آغبظ ػٟبٍ٘يطي ايسظ  ،ػٕالً
ٔه ٖٛثٙظط ٔي ضؾيس .ؾطا٘ؼبْ آِٛزٌ ٜطزيسٌ ٕٝٞ ٚ .يطي سب ؾبَ  1997زضؾطاؾط ٔٙغمٌ ٝؿشطـ
يبفز وكٛضٞبي ٚالغ زضػٛٙة قطلي آؾيب ث ٝاؾشظٙبب ا٘س٘ٚعي  ،فيّيذيٗ  ٚالئٛؼ قسيساً آِٛزٜ
ٞؿشٙس 0
ٔٛاضز سرٕيٙي ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضوكٛض چيٗ سب اٚائُ ؾبَ  1998ضا ثبِغ ثط ٛٔ 400000ضز
شوط وطز ٜا٘س ٚ .زضحبَ حبضط زٌ ٕٝٞٚيطي ثعضي زضاٖ وكٛض زضػطيبٖ اؾز يىي زضثيٗ ٔؼشبزاٖ
سعضيمي ٔٙغم ٝوٞٛؿشب٘ي ػٛٙة غطثي آٖ وكٛض  ٚزيٍطي و ٝاذيطاً حبزص قس ٜاؾز زضثيٗ افطاز
ٞشطٚؾىؿٛئُ  ٚثٛيػ ٜزضوطا٘ٞ ٝبي زضيب زض قطق ايٗ وكٛض و ٝضٚؾذيٍطي ث ٝػّز فمط ٔطزْ ٚ
فبنّ ٝاذشالف عجمبسي دسيساض قس ٜاؾز زضػطيبٖ ٔي ثبقس 0
زضٙٞسٚؾشبٖ ٔيعاٖ ٔٛاضز ػف٘ٛز وٕشط اظ  %1وُ افطاز ثبِغ ػبٔؼ ، ٝسرٕيٗ ظز ٜقس ٜاؾز وٛٙٞ ٝظ

زض ٔمبيؿ ٝثب ٘ؿجز اؾشب٘ساضز ثؿيبضي اظ وكٛضٞب زضحس دبئيٙي لطاض زاضزِٚ .ي ثب ايٗ ٚػٛز ايٗ ضلٓ
ز ٜثطاثط وكٛض چيٗ ٔي ثبقس  ٚزضحبَ حبضط سرٕيٗ ظزٔ ٜي قٛز و ٝحسٚز ٔ 4يّي٘ ٖٛفط ثب
آِٛزٌي ثٚ ٝيطٚؼ ايسظ زضايٗ وكٛض ظ٘سٌي ٔي وٙٙس و ٝثب سٛػ ٝث ٝػٕؼيز آٖ وكٛض ايٗ ضلٓ
ثعضٌشطيٗ ضلٓ آِٛزٌي ث HIV ٝزضٔمبيؿ ٝثب ؾبيط وكٛضٞبي ػٟبٖ اؾز .آِٛزٌي ثٚ ٝيطٚؼ ايسظ زض
ضا٘ٙسٌبٖ وبٔئ ٚ ٖٛؼشبزاٖ سعضيمي ثؼضي اظ ٔٙبعك ٙٞس زض حبَ افعايف اؾز 0
ثؼضي اظ وكٛضٞبي ٔٙغم٘ ٝظيط وبٔجٛع ٔ ٚيبٕ٘بض  ٚسبيّٙس ٚ ٚيشٙبْ ٔيعاٖ ثبالئي اظػف٘ٛز ضا ٌعاضـ
وطز ٜا٘س .ث ٝعٛضيى ٝحسٚز  2/3زضنس ثبِغيٗ سبيّٙسي زچبض ػف٘ٛز ٞؿشٙس  ٚايٗ افطاز يب ػع ٚظ٘بٖ
ضٚؾذي يب ٔكشطيبٖ آ٘بٖ ٚيب ػعٔ ٚؼشبزاٖ سعضيمي ٔي ثبقٙس .ضٕٙبً ثط اؾبؼ ٌعاضـ دبيبٖ ؾبَ
 2003ؾبظٔبٖ ػٟب٘ي ثٟساقز زضوبٔجٛع سحز سأطيط السأبر وٙشطِي ٔفيس ٔيعاٖ قيٛع ٔٛاضز
ٔظجز  HIVاظ  %/3/3زضؾبَ  1999ث %2/6 ٝزض ؾبَ  2002وبٞف يبفش ٝاؾز 0

اِؿبِٛازٚض يىي زيٍط اظوكٛضٞبي ٚالغ زض ػٛٙة قطلي آؾيب اؾز و ٝاظ٘ظط ػف٘ٛز  HIVچٟطٜ
ديچيس ٜاي زاضز .زضوبٔجٛع ثيف اظ  %3ظ٘بٖ حبّٔ ٚ ٝيه قب٘عز ٓٞؾطثبظاٖ ٘ ٚيطٚي دّيؽ ٚيه
ز ْٚظ٘بٖ ضٚؾذي زچبض ػف٘ٛز ٘بقي اظ ٞ HIVؿشٙس  .ضٚؾذيٍطي سؼبضسي ٕٞ ،چٙبٖ قيٛع ظيبزي
زاضز .
زضٔيبٕ٘بض ٘يط ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضظ٘بٖ ضٚؾذي اظ  %4زضؾبَ  1992ث %20 ٝزضؾبَ 1996
افعايف يبفش ٚ ٝزٚؾٔ ْٛؼشبزاٖ سعضيمي زچبض ػف٘ٛز  HIVثٛز ٚ ٜظ٘بٖ ثبضزاض ٘يع زض  2/2زضنس
ٔٛاضز آِٛزٌي ث ٝايٗ ٚيطٚؼ ضا ٘كبٖ زاز ٜا٘س 0

زضؾبَ  2002حسٚز يه ٔيّيٛٔ ٖٛضز ػسيس ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضآؾيب ٙٔٚغم ٝاليب٘ٛؼ آضاْ

ضخ زاز ٜاؾز ِ ٚصا زضحبَ حبضط حسٚز ٔ 7/2يّي٘ ٖٛفط زچبضٔ HIV/ AIDSي ثبقٙس و٘ ٝؿجز
ث ٝؾبَ  2001حسٚز  %10افعايف زاقش ٝاؾز ضٕٙبً حسٚز ٘ 490000فط ٘يع عي ؾبَ ٌصقشٝ
زضاطط اثشال ث ٝايسظ سّف قس ٜا٘س الظْ ث ٝسبويس اؾز و ٝزضٔٙغمٔ ٝعثٛض حسٚز ٔ 1/1يّي٘ ٖٛفط اظ
افطاز  24و  15ؾبِ ٝزچبض ػف٘ٛز ٘بقي اظ ٔ HIVي ثبقٙس 0
دٟٙب٘ىبضي  ٚػسْ ٌعاضـ ٔووٛاضز زضايووٗ ٔٙووغمٔ ٝحيظ ٔؿبػوووسي ضا ثطاي ا٘شظبض ٌ ٕٝٞيطي
فطا ٓٞوطز ٜاؾز  .اعالػبر ٔٛػٛز حبوي اظ ا٘ؿز ؤ ٝيعاٖ ػف٘ٛز ٘بقي اظ  HIVزضايٗ ٔٙغمٝ
ذبٚض ٔيب٘ٚ ٝقٕبَ افطيمب ٘يع ضٚث ٝافعايف اؾز چ ٝثؿب اديسٔي ٞبي دٟٙب٘ي زضحبَ ٚلٛع ثبقس
ٞطچٙس ؾيؿشٓ ٘ظبضسي ثٟشطي زضوكٛضٞبي ايطاٖ  ،اضزٖ ِ ،جٙبٖ  ،ؾٛضيٚ ٝػٛز زاضز و ٝثط احشٕبَ
وٙشطَ ٌ ٕٝٞيطي ٔي افعايس الظْ ث ٝسبويس اؾز و ٝعغيبٖ ٞبي چكٍٕيطي اظػف٘ٛز ٘بقي اظ
 HIVزضثيٗ ٔؼشبزاٖ سعضيمي زض٘يٕي اظ وكٛضٞبي ٔٙغمٔ ٚ ٝرهٛنبً قٕبَ آفطيمب  ٚػٕٟٛضي
اؾالٔي ايطاٖ ضخ زاز ٜاؾز 0
عَاهل هؤثر دراًتشار عفًَت ًاشي از  HIVدرهٌطقِ
ٔ ) 1هطف فطآٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي آِٛز ٜزضاٚائُ ز1980 ٝٞ
ٚضٚز ٚيطٚؼ ثٙٔ ٝغم ٝػٕسسبً اظ عطيك ذ ٚ ٖٛفطآٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي نٛضر ٌطفش ٚ ٝاحشٕبالً ٔٛاضز
ٔؼسٚزي اظ عطيك ضاثغ ٝػٙؿي ٚاضز ٔٙغم ٝقس ٜاؾز 0
ٕٞ ) 2ؼٙؽ ثبظي

ٕٞؼٙؽ ثبظي زضايٗ ٔٙغم ٝاظٔٛلؼيز اػشٕبػي دؿٙسيس ٚ ٜآقىبضي ثطذٛضزاض ٘يؿز  ٚاٍِٛي
ٕٞؼٙؽ ثبظي ثب آ٘چ ٝو ٝزض اضٚدب  ٚآٔطيىب ٔالحظٔ ٝي قٛز سفبٚر زاضز ث ٝعٛضي و ٝافطاز
ٕٞؼٙؽ ثبظ  ،زضٔٙغمٔ ٝسيشطا٘ ٝقطلي زاضاي قطوبب ػٙؿي ٔشؼسزي ٕ٘ي ثبقٙس 0
 ) 3فحكب
فحكب زضاغّت وكٛضٞبي ٔٙغم ٝغيط لب٘٘ٛي اؾز ِٚي ثب ايٙحبَ وٕبثيف ٚػٛز زاضز 0
 ) 4اػشيبز سعضيمي
قٛاٞسي اظ ا٘شكبض ؾطيغ ػف٘ٛز زض ثيٗ ٔؼشبزاٖ ٔٙغمٚ ٝػٛز زاضز ِٚي ثب سٛػ ٝث ٝػسْ زؾشطؾي
ٔمبٔبر ثٟساقشي ث ٝايٗ افطاز آٔبض زليمي اظ آ٘بٖ زض زؾز ٕ٘ي ثبقس  ٚثغٛض ذالن ٝزضٔٙغمٝ
ٔسيشطا٘ ٝقطلي ٔ ،صٞت ٔ ٚؼيبضٞبي اػشٕبػي  ٚفطٍٙٞي ٚاثؿش ٝث ٝآٖ ٔطزْ ضا ث ٝاحشطاْ ث٘ ٝفؽ ٚ
اذالق سؼّيٓ زاز ٚ ٜزػٛر ٔيٕٙبيس
ٍضعيت  HIVدر ايراى :
اِٚيٗ ٔٛضز آِٛزٌي ث HIV ٝزض ايطاٖ زض ؾبَ  1366زض يه وٛزن ٕٛٞفيّي ٌعاضـ قس  .ايٗ
وٛزن زض اطط اؾشفبز ٜاظ فطاٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي ٚاضزاسي ث ٝايٗ ثيٕبضي ٔجشال قس ٜثٛز  .زض عي ؾبِيبٖ
ثؼس ٔٛاضز ٌعاضـ قس HIV ٜض ٚث ٝافعاـ ٟ٘بز  .اغّت ٔٛاضز اِٚي ٝوؿب٘ي ثٛز٘س و ٝزض اطط سعضيك
ذ ٚ ٖٛفطآٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي ث ٝايٗ ثيٕبضي ٔجشال قس٘س .أب ؾبِيبٖ ثؼس ايٗ ثيٕبضي زض ثيٗ ٔؼشبزاٖ
سعضيمي زضوكٛض قيٛع ديسا وطز0
ض٘ٚس ٌعاضـ ٔٛاضز  HIVزض عي ؾبِيبٖ اذيط زض وكٛض ض ٚث ٝافعايف ٟ٘بز ٜاؾز سب اثشساي ؾبَ

 1383سؼساز ٘ 6746فط آِٛز ٜثٚ ٝيطٚؼ  HIVزض وكٛض ٌعاضـ قس ٜاؾز  .اظ ايٗ سؼساز سب وٖٛٙ
٘758فط فٛر وطز ٜا٘س  ٚزض ٛٔ 214ضز اظ ايٟٙب ايسظ سكريم زاز ٜقس ٜاؾز .
قبيؼشطيٗ ٌط ٜٚؾٙي ٔجشال ث ٚ HIV ٝايسظ زضايووطاٖ ٌط ٜٚؾٙوي 25سب  34ؾبَ اؾز ٘ .ؿجز
اثشووالي ػٙؿووي  95/2زضنس زض ٔطزاٖ  4/8 ٚزضنس زض ظ٘بٖ ٌعاضـ قس ٜاؾز  .قبيؼشطيٗ ضٚـ
ا٘شمبَ  HIVزض وكٛض ثهٛضر ا٘شمبَ زضثيٗ ٔؼشبزاٖ سعضيمي اؾز (  58/2زضنس )  .زض ازأ ٝػسَٚ
ٕٛ٘ ٚزاضٞبي ٔطثٛط ثٚ ٝضؼيز آِٛزٌي  ٚ HIVايسظ زضوكٛض آٚضز ٜقس ٜاؾز .

زض نٛضر ٘يبظ ثطاي وؿت اعالع ثيكشطزضذهٛل ٚضؼيز  HIV/AIDزض وكٛض ث ٝػع ٜٚاذطيٗ
اعالػبر ٚآٔبض ٔٙشكط قس ٜسٛؾظ ٔطوع ٔسيطيز ثيٕبضيٟب و ٝزض ؾٔ ٝب ٜيىجبضٔٙشكطٔي قٛز ضػٛع
وٙيس .

راّْاي اًتقال : HIV
ٚيطٚؼ ايسظ سمطيجبً زض سٕبْ ٔبيؼبر فيعيِٛٛغيه ثسٖ ٚػٛز زاضز  .ايٗ ٚيطٚؼ اظ ذٙٔ ،ٖٛي  ،ثعاق،
ازضاض  ٚ CSF ،ػطق ػسا قس ٜاؾز  .ايٗ ٚيطٚؼ ِٙفٛؾيشووٟبي  Tزاضاي ٌيط٘سٞ ٜبي  4CDضا
زضٌيط ٔي وٙس 0

ثٙبثطايٗ زضٞط ػبيي و ٝايٗ ٘ٛع ِٙفٛؾيز ٚػٛز زاقش ٝثبقس لبثُ اؾشرطاع اؾز .
أب ػّيطغٓ ايٗ ٔٛضٛع فمظ سٕبؼ ثب ٛٔ 2ضز اظ ٔبيؼبر ثسٖ ػٕسسبً آِٛز ٜوٙٙس ٜاؾز  ٚآٖ زٛٔ ٚضز
 ٓٞسٕبؼ ثب ذٔ ٚ ٖٛبيغ ٔٙي زض سٕبؼ ػٙؿي اؾز .
ضاٟٞبي انّي ا٘شمبَ  HIVقبُٔ ايٗ ٔٛاضز ٞؿشٙس:
 -1ا٘شمبَ اظ عطيك سٕبؼ ػٙؿي
ا٘شمبَ اظ عطيك ذ ٚ ٖٛفطآٚضزٞ ٜبي ذ٘ٛي  ،دي٘ٛس اػضبب ٚاؾشفبزٔ ٜكشطن اظ ٚؾبيُ
-2
سيع ثط٘سٚ ٜيب ثٞ ٝط نٛضسي و ٝذ ٖٛيب سطقحبر فطز آِٛز ٜث ٝثسٖ فطز ؾبِٓ ثطؾس.
 -3ا٘شمبَ اظ ٔبزض ث ٝوٛزن

-0

اًتقال ازطريق تواض جٌسي :

قبيغ سطيٗ ضا ٜا٘شمبَ  HIVزض ػٟبٖ  ،ا٘شمبَ اظ عطيك سٕبؼ ػٙؿي اؾز  0ثيف اظ  70زضنس
وُ ٔٛاضز آِٛزٌي ثٚ ٝيطٚؼ  HIVزض ز٘يب اظ ايٗ عطيك آِٛز ٜقس ٜا٘س.
اػٕبَ  ٚضفشبضٞبي ػٙؿي وٚ ٝيطٚؼ اظ عطيوك آٟ٘ب ا٘شمبَ ٔي يبثس ثيكشط قبُٔ ٔمبضثز

ٟٔجّي ٔٚمؼسي اؾز  .احشٕبَ ا٘شمبَ  HIVاظ عطيك ػٙؿي ث ٝػٛأُ ٔشؼسزي ٔب٘ٙس سؼساز

قطوبي ػٙؿي  ،ضٚـ سٕبؼ ػٙؿي ٔ ،يعاٖ قيٛع ػف٘ٛز زض ػبٔؼٔ ٚ ٝطحّ ٝػف٘ٛز ، HIV
ٚػٛز ثيٕبضيٟبي ٔمبضثشي ٕٞطاٚ ٜغيط ٜثؿشٍي زاضز  .احشٕبَ ا٘شمبَ ٚيطٚؼ اظ عطيك سٕبؼ
ػٙؿي ٔمؼسي ثيكشط ثٛزٕٞٚ ٜچٙيٗ ا٘شمبَ اظ ٔطز ث ٝظٖ  20ثطاثط ثيكشط اظا٘شمبَ ظٖ ثٔ ٝطز
اؾز  .زض ٔطحّ ٝحبز ػف٘ٛز  ٚزضٔطحّ ٝديكطفش ٝايسظ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ احشٕبَ ا٘شمبَ ثيٕبضي
ٚػٛز زاضز .
 -1زض آٔطيىب ا٘شمبَ غبِت اظ عطيك  ٓٞػٙؽ ثبظي ثٛزِٚ ٜي زض وكٛض ٞبي زض حبَ سٛؾؼٝ
ا٘شمبَ غبِت  ،سٕبؼ ػٙؿي ثيٗ ٔطز  ٚظٖ (ٞشطٚؾىؿٛاَ ) اؾز  .قسر ػف٘ٛز ظايي اظ
عطيك ػٙؿي اظ ايٗ اٍِ ٛديطٚي ٔي وٙس و ٝؾىؽ آ٘بَ ثيكشط اظ ؾىؽ ٚاغيٙبَ  ٚآٖ ٓٞ
ثيكشط اظ ؾىؽ زٞب٘ي ٔٛػت ا٘شمبَ ثيٕبضي ٔي قٛز  .احشٕبَ ا٘شمبَ ػف٘ٛز اظ عطيوك
ؾىؽ آ٘بَ ثيوٗ  1سب  3زضنس  ٚزضؾىؽ ٚاغيٙبَ اظ  0/1سب  0/2زضنس اؾز .

-0

اًتقال از طريق خَى ٍ فرآٍردُ ّاي خًَي ٍ استفادُ از ابسار هشترك ٍ ٍسايل
تيس ٍ برًذُ

ثٞ ٝط نٛضسي وٚ ٝيطٚؼ يب ذ ٖٛيب ٔربط يه فطزؾبِٓ سٕبؼ يبثس  ،احشٕبَ ا٘شمبَ آٖ ٚػٛز
زاضز  .زٔٚيٗ ضا ٜا٘شكبض  HIVزض ز٘يب  ٚثرهٛل زضآؾيب  ،اضٚدبي قطلي  ٚآٔطيىبي ػٛٙثي
اؾشفبز ٜاظ ؾٛظٖ ٚؾطً٘ ٔكشطن زض ثيٗ ٔؼشبزاٖ سعضيمي اؾز  .زض ايطاٖ ايٗ ضٚـ قبيؼشطيٗ

ضا ٜا٘شكبض ٚيطٚؼ  HIVاؾز .زفؼبر اؾشفبز ٜاظ يه ؾٛظٖ  ،زفؼبر سعضيك  ٚقيٛع  HIVزض
ػبٔؼ ٝاظ ػّٕ ٝػٛأُ سبطيط ٌصاض زض ايٗ ٔٛضٛع ٞؿشٙس .

ؾطايز اظ عطيك سعضيك ذٔ ٚ ٖٛحهٛالر ذ٘ٛي  ٚدي٘ٛس اػضبب زيس ٜقس ٜاؾزٔ .يعاٖ حّٕ ٝاظ
عطيك ايٗ ضا ٜثيٗ  90سب  100زضنس اؾز  .اظ ٞط ٔ 12يّيٚ ٖٛاحس ذ ٖٛاٞسايي زض أطيىب
ؾبِيب٘ٛٔ 18 ٝضز آِٛزٌي ث٘ HIV ٝبٔىكٛف ٔي ٔب٘س  ٚايٗ ث ٝزِيُ زٚضاٖ دٙؼط ٜاي (

 ) window periodظٔب٘ي اؾز و ٝزض ايٗ ظٔبٖ ػّي ضغٓ ٚػٛز ٚيطٚؼ زض ثسٖ ،آ٘شي
ثبزي ػّي ٝآٖ سكىيُ ٘كس ٜاؾز  .ايٗ زٚضاٖ دٙؼط ٜثب سؿشٟبي Westernblot ٚ Elisa

حسٚز  22سب  25ضٚظ اؾز ِٚي ثب اؾشفبز ٜاظ  P24Agايٗ ٔسر ث 5 ٝضٚظ وبٞف ٔي يبثس .
اثعاض دعقىي  ٚز٘سا٘ذعقىي آِٛز ، ٜسٕبؼ ثب ذ ٚ ٖٛسطقحبر فطز ثيٕبض ثس ٖٚضػبيز احشيبعبر
الظْ  ،اؾشفبز ٜاظ اثعاض ٔكشطن زض ػٟبر ٔ 000 ٚي سٛا٘س ٔٛػت ا٘شمبَ ايٗ ثيٕبضي قٛز .
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اًتقال از هادر بِ كَدك :

ا٘شمبَ  HIVاظ ٔبزض ث ٝفطظ٘س يىي زيٍط اظ ضاٟٞبي ا٘شمبَ ثيٕبضي اؾز ؤ ٝي سٛا٘س زض حيٗ
ثبضزاضي  ،زض ٍٙٞبْ ظايٕبٖ  ٚظٔبٖ قيطزٞي نٛضر ٌيطز  .احشٕبَ ا٘شمبَ اظ ٔبزض ث ٝوٛزن زض
آفطيمب  30سب  40زضنس  ٚزض اضٚدب  ٚأطيىبي قٕبِي  15سب  20زضنس اؾز  .آٔبض ؾطايز زض
 ٕٝٞػب يىؿبٖ ٘يؿز  .زض وكٛضٞبي سٛؾؼ٘ ٝيبفش ٝايٗ ضلٓ ثبالسطٚزض وكٛضٞبي سٛؾؼ ٝيبفشٝ
دبييٗ سط اؾز  .ثٙظط ٔي ضؾس أىبٖ سساذُ ذٔ ٖٛبزض ٛ٘ ٚظاز ثٍٙٞ ٝبْ ٚضغ حُٕ  ٚػسْ
ضػبيز ثٟساقز ٘مف ظيبزي زاقش ٝثبقس  .ذغط ا٘شمبَ اظ ٔبزضا٘ي و ٝزضيىي اظ ز ٚؾٛي عيف
ػف٘ٛز  ( HIVػف٘ٛز اِٚي ٚ ٝايسظ) ٞؿشٙس ثيكشط اؾز ٕٞ .چٙيٗ قطايغي ٔظُ
وٛضيٛآٔي٘ٛٙيز  ،ظايٕبٖ ظٚزضؼ  ،سبذيط زض ظايٕبٖ  ،وٕجٛز ٚيشبٔيٗ  ، Aؾٗ ثبالي ٔبزض ،
اؾشؼٕبَ زذب٘يبر  ٚؾبيط ٔٛاز ٔرسض ٔٛاضزي ٞؿشٙس وٛٔ ٝػت افعايف احشٕبَ ا٘شمبَ ثيٕبضي
ثٛ٘ ٝظاز ٔي ق٘ٛس  .ثيف اظ  90زضنس سٕبْ ٔٛاضز ا٘شمبَ زضعي ٔ 2ب ٜآذط ثبضزاضي اسفبق ٔي
افشس .

ًكتِ ٍ :يرٍض  HIVاز راّْاي زير هٌتقل ًوي شَد بٌابرايي ايجاد ترض ٍ ٍحشت در ايي
خصَص چٌذاى هٌطقي ًيست :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

زؾز زازٖ
ثغُ وطزٖ  ،ثٛؾيسٖ
٘كؿشٗ وٙبض يه ٘فط
زض ثطذٛضز ٞبي اسفبلي ثب ٔطزْ زض ٔحيظ ٞبي ػٕٔٛي
ثب ذٛضزٖ ٛ٘ ٚقيسٖ  ٚيب اؾشفبز ٜاظ لبقك  ٚچٍٙبَ زض ضؾشٛضاٖ
زض اؾشرطٞبي قٙب ٚؾبيط أبوٗ ػٕٔٛي

سٕبؼ دٛؾز ؾبِٓ ثب ٔبيؼبر ٚسطقحبر ثسٖ غيط اظ ذ ( ٖٛذّظ  ،ازضاض  ،اقه  ،ثعاق ،
-7
ٔحشٛيبر ٔؼس ٚ ٜقيط ٔبزض )
ًكات بيشتري درخصَص اًتقال ايذز

سرايت از طريق شغلي :

اٌط چ ٝدبيساضي ٚيطٚؼ  HIVزض ذبضع ثسٖ ثؿيبض وٓ اؾز  ،ا٘شمبَ ػف٘ٛز اظ ثيٕبضاٖ آِٛز ٜثٝ

 HIVث ٝوبضوٙبٖ ثٟساقشي قبُٔ دعقىبٖ  ،ز٘سا٘ذعقىبٖ  ،دطؾشبضاٖ  ،ثٟيبضاٖ  ،ثٟٛضظاٖ  ٚحشي
دطؾ ُٙذسٔبسي ثيٕبضؾشبٟ٘ب ٞطچمسض وٓ أب ٔحشُٕ اؾز  .دبيساضي ٚيطٚؼ  HIVزض ذبضع اظ ثسٖ
ثؿيبض وٓ اؾز .
ٔٛاػ ٟٝقغّي ٔي سٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز شيُ ثبقس .
-1
-2
-3
-4
-5

فط ٚضفشٗ اثعاض سيع ٚثط٘س ٜث ٝثسٖ قبُٔ needle stick
ٔٛاػٔ ٟٝربعي ثب ٔٛاز آِٛزٔ( ٜبيؼبر)
آئطِٚيع ٜقسٖ ذ ٖٛزض ػّٕيبر ز٘سا٘ذعقىي  ،دبسِٛٛغيه  ،اظٔبيكٍب..... ٚ ٜ
ضيرشٗ ٔبيؼبر آِٛز ٜثط ضٚي دٛؾز ظذٕي يب زض ٔبسيز
ضيرشٗ ٔبيؼبر آِٛز ٜثطضٚي دٛؾز ؾبِٓ زض ؾغح ٚؾيغ ٚثٔ ٝسر عٛال٘ي

توام هَاد ٍ هايعات زيرهي تَاًٌذ آلَدُ كٌٌذُ باشٌذ .
-1
-2
-3
-4

ذ ٖٛيب ٞطٔبيغ زيٍط ثس٘ي و ٝثغٛض ظبٞطي آغكش ٝث ٝذ ٖٛثبقس .
سٕبْ ثبفز ٞبي ثس٘ي ٔطعٛة
سطقحبر ػٙؿي
ٔبيؼبر زض ٖٚدطزٞ ٜبي احكبئي
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CSF

سٕبؼ دٛؾز ؾبِٓ ثب ٔبيؼبسي ٔظُ ثعاق  ،ازضاض ٔ ،سفٛع  ،اقه ٔ ،حشٛيبر ٔؼس ، ٜذّظ  ٚقيط ٔبزض
ثٟيچ ٚػ ٝثب ذغط ا٘شمبَ ٚيطٚؼ ٕٞطا٘ ٜيؿز .
احشٕبَ ؾطايز زضٔٛاضز ٛٔ ٚ needle stickاضز ٔكبث ٝحسٚز  0/3زضنس  ٚاحشٕبَ ؾطايز زض
ٔٛاضز سٕبؼ ٞبي ٔربعي  ٚدٛؾشي و ٝسٕبؼ سّمي ٔي قٛز حسٚز  0/03زضنس اؾز .
پيشگيري :
ايسظ ٚاوؿٗ ٚزضٔبٖ لغؼي ٘ساضز اِجش ٓٞ ٝاو ٖٛٙثب سٛػ ٝثٚ ٝػٛز زضٔبٖ ٞبي ضس ضسطٚٚيطٚؾي ،
ويفيز ٚع َٛػٕط ٔجشاليبٖ ث ٝايسظ ث ٝعطظ لبثُ سٛػٟي ثٟجٛز يبفش ٝاؾز .زض ٞط حبَ اؾشفبز ٜاظ

ضٚـ ٞبي ٔٙبؾت ديكٍيطي وٛٔ ٝطط ٚوبضا ثبقس إٞيز ظيبزي زاضز وّيبسي زضايٗ ذهٛل زض شيُ
آٔس ٜاؾز0
آهَزش بْذاشت :
ٞسف آٔٛظـ ثٟساقز زضايٗ ثيٕبضي ػٕسسبً ثط سغييط ضفشبضٞبي ٔربعط ٜآٔيع  ،وبٞف ذغط سٕبؼ ٚ
ا٘شمبَ  ،وبٞف اضغطاة ضٚا٘ي و اػشٕبػي  ٚوٕه ث ٝثيٕبضاٖ زضػٟز سغبثك ثب ايٗ ٔطالجز ٔؼغٛف
ٔي ثبقس ثب سٛػ ٝثٚ ٝػٛز ذغط ثبِم ٜٛثطاي  ٕٝٞآحبز ػبٔؼ ٝالظْ اؾز آٔٛظـ فطاٌيط نٛضر ٌيطز
0
پيشگيري در سرايت از طريق جٌسي :
ثطاي ديكٍيطي اظ عطيك ػٙؿي ثبيس ٔٛاضز شيُ زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز .
 .1افعايف آٌبٞي ٔطزْ
 .2سكٛيك ث ٝاظزٚاع  ٚسحىيٓ ٔجب٘ي ذب٘ٛازٜ
 .3أؿبن ػٙؿي  ٚيب وبٞف قطوبي ػٙؿي ٔشؼسز  ٚسكٛيك ث ٝذٛيكشٙساضي
 .4دطٞيع اظ ضفشبضٞبي دط ذغط ػٙؿي ٔظُ سٕبؼ ثب  ٓٞػٙؽ  ،سٕبؼ ٔمؼسي ٚ
سٕبؼ ػٙؿي ثس ٖٚوب٘سْٚ
 .5اؾشفبز ٜنحيح اظ وب٘س ْٚزض سٕبؼ ٞبي ػٙؿي ٔكىٛن
 .6زضٔبٖ ؾبيط ثيٕبضيٟبي زؾشٍب ٜسٙبؾّي ٚآٔيعقي ثٕٛلغ
 .7ثبيس اظزٚاع زض ثيٗ ػٛا٘بٖ سؿٟيُ  ٚسطغيت ٌطزز  ٚثب ضػبيز ان َٛسٙظيٓ
ذب٘ٛاز ٜؾٗ اظزٚاع وبٞف يبثس
 .8آٔٛظـ ٔٚكبٚض ٜػٛا٘بٖ زضٔؼطو ذغط  ٚزاٚعّت ثطاي ػٌّٛيطي اظ اثشالب ثٝ
ضفشبضٞبي ٔربعط ٜآٔيع ػٙؿي يبيؿشي نٛضر ٌيطز .
 .9سجّيغ  ٚسكٛيك ؾٙز ٞبي انيُ ٚاضظقٕٙس  ،دبيجٙسي ث ٝاذالق  ٚذب٘ٛاز، ٜ
فطٔ ًٙٞشؼبِي اؾالْ  ٚثبٚضٞبي زيٙي نٛضر ٌيطز.

ثغٛض ذالن ٝاؾبؼ سعيٗ ضٚـ ديكٍيطي زض ا٘شمبَ اظ عطيك ػٙؿي دطٞع اظ ضٚاثظ
ػٙؿي ٔكىٛن  ٚزض نٛضر ٚػٛز ضٚاثظ ػٙؿي ٔكىه اؾشفبز ٜاظ وب٘س ْٚاؾز.

در پيشگيري سرايت از طريق سرًگ ٍ سَزى در بيي هعتاداى تسريقي بايذ هَارد ريل در
ًظر گرفتِ شَد .
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سٛػ ٝث ٝػٛا٘بٖ زض ؾغح اػشٕبػي
ٔجبضظ ٜثب اػشيبز زض ؾغح ػبٔؼٝ

اؾشفبز ٜاظ اؾشطاسػي وبٞف آؾيت (  )Harm Reductionثؼٛٙاٖ يه ضاٞىبض
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اؾبؾي ثطاي وٙشطَ ثيٕبضي زض ايٗ ٌط ٜٚو ٝقبُٔ ايٗ ٔٛاضز اؾز:
سكٛيك ث ٝسطن ٔٛاز
سكٛيك ث ٝػسْ سعضيك ٔٛاز ٚاؾشفبز ٜاظ زاضٞٚبي ػبيٍعيٗ ٔظُ ٔشبزٖٚ
سكٛيك ث ٝػسْ قطاوز زض ؾطً٘  ٚؾٛظٖ ٚزض اذشيبض ٌصاضي اثعاض اؾشطيُ
سعضيك ٚوب٘سْٚ
سكٛيك ث ٝضس ػف٘ٛي وطزٖ اثعاض سعضيك ثب اؾشفبز ٜاظ ٚايشىؽ
زضٚالغ ضاٞىبض اؾبؾي وٙشطَ  HIVزض ٔؼشبزاٖ سعضيمي ثط٘بٔٞ ٝبي وبٞف آؾيت اؾز.
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ٞبضي
ست ٔبِز
ؾبِه  ٚوبالآظاض
ؾيب ٜظذٓ
ثيٕبضي ست ٔبِز
ست ذ٘ٛطيعي زٙٞس ٜو - ٍٛٙوطيٕٝ
LEPTOPIROSIS
ثيٕبضي ٞبضي
ٚثب
اؾٟبَ ذ٘ٛي
ٞذبسيز Eٚ A
عغيبٟ٘بي ٔٙشمّ ٝاظ ضا ٜآة  ٚغصا
قيٍال
فّغ اعفبَ
ؾطذه
ؾٙسضْ ؾطذؼٔ ٝبزضظازي
زيفشطي
ٔٙٙػيز
ؾيب ٜؾطفٝ
ػٛاضو ٚاوؿيٙبؾيٖٛ

ػعاْ
سحميمبر ا٘ؼبْ قسٜ
سحميمبر زض حبَ ا٘ؼبْ

