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 مقــــدمه

ــک ــت؛ی ــدزاس ــخنازاچآیوی/ای س
بیمــاریعفونــیمزمــنکــهدرحــال
حاضــر،درصــورتتشــخیصودرمــانبــه
هنــگام،بــهراحتــیدربــدنفــرد،کنتــرل
وازانتقالــشبــهدیگــران،پیشــگیری

میشــود.
ســویدیگــرماجــراامــاکامــامتفــاوت
ــانیو ــدماطاعرس ــورتع ــت.درص اس
ــن ــارهای ــهدرب ــهجامع ــیب آگاهیبخش
ــیانســانی ــروسنقــصایمن ــت،وی عفون
ــادیاز ــشزی ــیبخ ــهراحت ــدب میتوان
ــان ــانوجوان ــژهنوجوان ــهوی ــه،ب جامع
رامبتــاســازدوتبدیــلبــهمعضلــی
ــود. ــیش ــادیواجتماع ــتی،اقتص بهداش
ــهاز ــلســالاســتک ــهچه ــکب نزدی
و میگــذرد جهــان در اچآیوی کشــف
تجــاربایــنچنــددهــهبــهمــامیگویــد
کــهبــاآنکــهبــرایایــنویــروس،هنــوز
واکســنیســاختهنشــده،امــاآگاهــی
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بخشــیبــهعمــوممــردم،بــهویــژه
ــنی ــورتواکس ــهص ــدب ــانمیتوان جوان
بســیارموثــرعمــلکنــدوجلــویطغیــان

ــرد. ــاریرابگی ــنبیم ای
وچــهگروهیبهتــرازدانشــجویانعزیز
مــاکــهدرصــورتآگاهشــدننســبتبــه
ایــنبیمــاری،بــهعنــواننخبــگانجامعــه،
ــهگســترشآگاهــیوایجــاد ــدب میتوانن
نگــرشدرســتدرجامعــهپرداختــهوبــا
انــگوتبعیــضنســبتبــهمبتایــان،کــه
ازموانــعبــزرگکنتــرلبیمــاریدرجامعــه

اســت،مبــارزهکننــد.
بــهامیــدداشــتندانشــجویانیپویــاو

آگاه،وجامعــهایســالموپرنشــاط.

حمیدپیروی
رئیسمرکزمشاورهدانشگاهتهران
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رضورت گفت وگو درابره 
اچ آی وی در جامعه

8

اچآیوی/ایدز:
ــت آنچههس
آنچهنیسـت!



اطاعـات،درمانهـاورویکـردکلـیبـه
اچآیوی/ایـدزدرطـیدودهـهاخیـربـه
سرعتپیشـرفتوتغییرکردهاسـت.درمان
بیشـتر در و کامـاموثـر امـروزه اچآیوی
نقـاطجهـاندردسـترساسـتودرایـران
نیـزدرمانهـایروزدنیـابـهصـورتکامـاً
رایـگانومحرمانهبـهعموممبتایـان،فارغ
ازقومیـتونـژادوملیـتارائـهمیشـود.
ایـندرمانهـاآنچنـانموثـرهسـتند
کهسـببطـولعمـروزندگیطبیعـیبرای
افـرادمیشـود،بـهنحویکـهترجیـحداده
میشـودبـهجـایاطـاقکلمـهبیمـارانیا
مبتایـانبـهاچآیوی/ایـدزازایـنعبـارت
بـااچآیوی  اسـتفادهشـود؛»کسـانیکـه

میکننـد«. زندگـی
حاصـل پیشـرفتهای بـا همچنیـن 
شـده،سـرایتپذیـریاچآیویدرصـورت
درمان،بسـیارکموحتیمدتیبعدازشـروع
درمـانموثـربـهصفرمیرسـدوایـنخود
ازنـکاتبسـیارحائـزاهمیـت،چـهازمنظر
مناسـباتشـخصیکسـانیکهبـااچآیوی 
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زندگـیمیکننـدوچهازدیـدگاهاجتماعیو
همهگیرشناسـیاسـت؛چـراکـههمینامر
سـببشـدهاسـتکهتشـخیصبیماریو
وصـلبهدرمان،سـتوناصلیپیشـگیریو
کنترلهمهگیـریاچآیویدرجامعهشـود.
افـراد، پرخطـر ازمواجهـه پـس همچنیـن
 )PEP(درمانپیشـگیرانهپـسازمواجهـه
وجـودداردکـهبـرایپیشـگیریازانتقـال
ایـنعفونتفرصـتمناسـبیراایجادکرده
اسـت.باشـروعایـنداروهادر۷۲سـاعت
بـااچآیویو نخسـتمواجهـهاحتمالـی
ادامـهآنهابهمـدت۴هفته،احتمـالتکثیر
ویـروسدربـدنبـهحداقـلمیرسـدوبـه
ایـنترتیـبمیتـوانازابتـایبسـیاریاز

افـرادپیشـگیرینمود.
ــرفتهای ــنپیش ــهای ــودهم ــاوج ب
اطاعرســانی متاســفانه چشــمگیر،
وآگاهــیبخشــیبــاهمیــنســرعت
پیــشنرفتــهاســتوهنــوزازبــابانــگ
ــا ــهب ــانیک ــهکس ــبتب ــضنس وتبعی
روی بــر در میکننــد، زندگــی اچآیوی
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نگاههــای و میچرخــد پاشــنه همــان
بســیار همچنــان قضاوتهــا و منفــی
آزاردهنــدهاســتوعــاوهبــرانــزوای
ــیدر ــومنف ــادج ــببایج ــان٬س مبتای
جامعــهوعــدممراجعــهافــرادبــرایانجــام

آزمایــشاچآیویخواهــدشــد.
ازسـویدیگر،الگویغالبانتقالنیزدر
دهـههایاخیـر،دسـتخوشدگرگونیهایی
شـدهوازانتقـالدراثـرتزریـقمـوادمخدر
مشـترکبیـنمعتـادانتزریقـی،بهسـمت
انتقـالازراهرابطـهجنسـیرفتـهاسـتو
ایـنمسـاله،خطـریـکشـیوعانفجـاری
قریـبالوقـوعرادرصـورتعـدمآگاهـیو
پیشـگیریوتشـخیصودرمـانبهموقـع،

میکنـد. جدیتـر
اچآیوی  نشــده شناســایی مــوارد
ــدی ــموج ــالمه ــعانتق ــه،منب درجامع
ــق ــفانهطب ــتهســتندومتاس ــنعفون ای
ایــران در اپیدمیولوژیــک، برآوردهــای
ــداز ــه۶۰درص ــکب ــتکمنزدی ــوزدس هن

ــد. ــدهان ــایینش ــانشناس مبتای
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ُبِرش
قطعه کوتاه نمایشی

نویسنده : دکتر وحید جهانمیری نژاد
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پسر : آقای دکتر! ببخشید خیلی به کمک تون 
احتیاج دارم. حسابی به هم ریختم.

دکتر : علیکم السالم! بد نباشه؟
و حواس  اصالً هوش  ببخشید سالم!  پسر : 

نمونده برام.
دکتر : چرا پسرم؟ چی شده؟

پسـر : می ترسـم ایدز گرفته باشـم.  دستم رو 
ببینید!

دکتر : بریده؟
پسر : آره! چقدر ممکنه که...؟

دکتر : با چی بریده؟
پسـر : اومـدم زباله هـا رو بنـدازم تـو سـطل 
زبالـه سـر کوچـه، کلیـد خونـه از دسـتم 

مکان: مطب یک پزشک
پسری جوان، سراسیمه و پریشان خود را به 
مطب یک پزشک رسانده است... رنگ به 
رخساره ندارد و مدام به انگشتان دستش 
نگاه می کند... هنوز روی صندلی و در مقابل 
پزشک ننشسته، شروع به صحبت می کند.
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افتـاد تـو سـطل... اومـدم بـرش دارم، 
دسـتم بـا یه شیشـه کثیف بریـد... ُمردم 

و زنـده شـدم تـا رسـیدم اینجـا.
دکتر : هر چی می گن شیشه رو همین طوری 

نندازید تو زباله... گوش نمی دیم که!
پسر : یعنی ایدز گرفتم به نظرتون؟

دکتـر : اوال کـه ایـدز نـه و اچ آی وی ، ثانیًا، به 
ایـن راحتی کـه کسـی اچ آی وی نمی گیره.

پسر : آخه مگه راه انتقالش خون نیست؟ 
دکتـر : از راه خـون هـم منتقـل می شـه، ولی 
خیلـی ویـروس شـکننده و ضعیفیـه... 
بیرون از بدن انسـان نمی تونـه زیاد دوام 
بیاره... و بسـیار بسـیار بعیده که کسی از 
یـه بـرش اتفاقی مبتـال بشـه... تقریبا در 

حـد صفـره احتمالش...
پسر : پس چطوری این همه آدم از راه خون 

ایدزی شدن؟
دکتـر : اون اوایـل کـه ایـدز تـوی دنیا شـایع 
کـم  تشـخیصی  امکانـات  چـون  شـد 
بـود، عـده زیـادی از راه انتقـال خـون یـا 

14

اچآیوی/ایدز:
ــت آنچههس
آنچهنیسـت!



شـدن... مبتـال  خونـی  فرآورده هـای 
پسـر: پـس چطـور شـما می گیـن خـون راه 

نیسـت؟! انتقال 
دکتـر : بـه اونهـا یه کیسـه خـون آلـوده زده 
بـودن؛ دستشـون کـه بـا شیشـه نبریده 
بـوده! همـون هـم تـوی ایـران از سـال 
1۳۷6 بـه ایـن بـر، بـه دلیـل چک کـردِن 

دقیـق خونهـا دیگه اتفـاق نیفتـاده.
پسر : یعنی واقعًا دقیق چک می کنن؟

دکتـر : بله بسـیار دقیـق؛ هم بـرای اچ آی وی 
هـم از لحـاظ هپاتیـت ب و ث.

پسـر : مـن شـنیدم تزریقـی هـا هـم همـه 
شـون همه ایـن مریضی هـا رو گرفتن... 

اون هـم از راه خونـه دیگـه...
دکتـر : همه شـون که نه؛ ولی  طبیعتا کسـی 
کـه سـرنگ خونی یه نفر دیگـه رو می کنه 
تو رگ خـودش، باید انتظـار عفونت های 
مختلف رو داشـته باشه! یه زمانی بیست 
درصـد از مصرف کننده هـای تزریقی مواد 
االن  کـه  اچ آی وی داشـتن...  ایـران  تـو 
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چون بهشـون سـرنگ و خدمـات کاهش 
آسـیب می دن خیلی کمتر شـده...

پسـر : دکتـر جـان؛ حـاال خـدا وکیلی کسـی 
رو ندیدیـد کـه از بریـدن دسـت و پا ایدز 

بگیـره؟ الکی بهـم امیـدواری ندیدها...
دکتـر : مـن کـه نـه... واقعـًا نـه دیـدم و نه 
شـنیدم... عوضـش ایـن سـالها خیلـی 
هـا رو دیـدم کـه بـه دلیل رابطه جنسـی 
بـدون کانـدوم اچ آی وی گرفتـن... همـه 
هـم جـوون و بـه ظاهـر سـالم... چـون 
تـا  و  بی عالمتـه  عفونـت  یـه  اچ آی وی 

سـالها مـی تونـه پنهـان باشـه...
پسر : همه شون هم می میرن؟

دکتـر : اگـه تشـخیص داده نشـه و بـرن بـه 
سـمت مرحله ایـدز، احتمال فوت شـون 
هسـت. ولی اگه تشـخیص داده بشـه و 

درمان بشـن، قصـه کامـالً متفاوته...
پسر : چطور؟

دکتـر : درمان هـای امـروزی خیلـی موثـره. 
کسـایی که درمان می شـن، یـه زندگی و 
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طول عمـر طبیعـی دارن... 
هـم  شـون  قرنطینـه  دیگـه  یعنـی  پسـر : 

؟ نمی کنـن
دکتر : قرنطینه؟!!!

پسر : آره دیگه!
دکتــر: مگــه کروناســت؟ هیــچ وقــت 
همچیــن کاری رو نمی کــردن... اچ آی وی 
کــه راه انتقالــش از طریق تنفــس و ذرات 
هوایــی و اینجــور چیزها نیســت... فقط 
خــون، رابطــه جنســی بــدون کانــدوم و 
مــادر بــه جنیــن. حــاال خــودت بگــو نیاز 

بــه قرنطینــه اســت؟
پسـر : نـه، ولـی ... نمـی دونـم ... چه جوری 
بگـم؟.... بهتـر نیسـت یـه جورایی جمع 
شـون کنـن یـه جا که بـه جامعـه منتقل 

نشه؟؟
دکتـر : یعنی چـی؟! هـزاران بیمـاری عفونی 
تـوی دنیـا هسـت... اگه این جـوری بود 
کـه باید همـه آدمها رو بر اسـاس بیماری 
هاشـون از هـم جدا کـرد... تـازه ... داریم 
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دربـاره بیمـاری ای حـرف مـی زنیـم که با 
درمـان، حتـا از همـون راه هایی که گفتم 

هم منتقل نمیشـه...
پسر : چی؟! چطوری؟

دکتر : کسـایی که بـا اچ آی وی زندگی می کنن 
و تحـت درمانن، بـار ویروسی شـون بعد 
از یـه مـدت بـه صفـر می رسـه.... یعنـی 
و  خـون  تـوی  ویروسـی  هیـچ  دیگـه 
ترشحات شـون نیسـت... فقط به شـرط 
پایبندی شـون بـه درمـان... بـرای همین 
حتـا بـه راحتـی می تونـن ازدواج کنـن... 

پسر : با آدم سالم؟
دکتـر : بلـه ... چـرا کـه نـه؟ اگـه مشـاوره 
درسـتی بـه همسرشـون داده بشـه، این 
بیمـاری مانعـی بـرای ازدواج و داشـتن 
فرزنـد نیسـت.... می تونـن راحـت بچـه 
دار بشـن و بچـه سـالم بـه دنیـا بیـارن... 
مـادر  یعنـی  شـدم...  گیـج  واقعـا  پسـر : 
اچ آی وی  مثبـت می تونـه بچـه سـالم به 

دنیـا بیـاره؟
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دکتـر : آره بـه راحتـی... بـه مـادر، داروهـای 
ضـد اچ آی وی میـدن و بـه جـای زایمان 
طبیعـی، سـزارینش مـی کنـن و توصیه 
می کنـن شـیر هم نـده به بچـه اش. االن 
توی خیلی از کشـورهای دنیا، سالهاسـت 
انتقـاِل از مـادر به جنیـن اتفاق نیفتـاده...
پسـر : آقـا پـس چرا مـا هیـچ کـدوم از این 
هـا رو نمـی دونیـم؟! تو این چنـد دقیقه 
شـما هـر چـی میگیـد من بـا دهـان باز 
یـه سـیاره  از  انـگار  می کنـم؛  نگاهتـون 

اومـدم... دیگه 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــفانه ب ــون متاس ــر : چ دکت
دربــاره اش حــرف نزدیــم... آمــوزش 
ندادیــم... و عوضــش بــه شــایعات دامن 
زدیــم.... و بــه جای "بیمــاری" بــا "بیمار" 
مبــارزه کردیــم! بــه کســایی کــه اچ آی وی 
دارن انــگ زدیــم... تبعیــض قائل شــدیم 
و اوضــاع رو پیچیده تــر کردیــم... از همــه 
مهم تــر، بــه انــدازه کافــی آزمایــش 

ــم ... ندادی
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االن تــوی کشــورمون قطعــًا ده هــا هــزار 
ــی  ــه اچ آی وی دارن ول ــتن ک ــر هس نف
ــته  ــون آهس ــم خودش ــن... ه نمی دون
آهســته مــی رن بــه ســمت مرحلــه ایدز، 
ــه  ــن ب ــل می کن ــاری رو منتق ــم بیم ه

ســایرین...
پسر : ده ها هزار؟

دکتر : بله؛ دست کم چهل هزار!
پسـر : یعنـی بـه عمـد منتقـل می کنـن بـه 

دیگـرون؟
کسانی هستند  اینها  کردم؛  نه! عرض  دکتر : 
که خودشون هم نمی دونن... و نادانسته 

باعث گسترش بیماری می شن...
سـوال  خیـی  ببخشـید  دکترجـان،  پسـر : 
می پرسـم؛ ولی اگه خودشـون نمی دونن، 

مـا از کجـا می دونیـم؟!
علمیـه  تخمین هـای  عددهـا  ایـن  دکتـر : 
کـه متخصصیـن اپیدمیولوژی محاسـبه 
زیـادی  داده هـای  طریـق  از  می کنـن... 
کـه تحلیـل می کنـن... مثل همیـن االن 
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کـه تـوی کرونـا پیش بینـی می کنـن کـه 
یـه مـوج جدیـد در راهـه و دیدیـم کـه 
چقـدر هم بـه طور نسـبی، درسـت بوده 

پیش بینی هـا...
این که فرمودید منتقل  پسر : عجب... حاال 

می شه به دیگرون... یعنی از چه راهی؟!
دکتر : عمدتا رابطه جنسی بدون کاندوم.

پسر: خیلی خطرش زیاده؟
دکتـر : نـه، ولـی چون همـه انسـان ها غریزه 
جنسـی دارن و تعـدد روابـط باالسـت، 
خـواه ناخـواه عفونت هـای زیـادی از این 
راه منتقـل می شـه... تصـور کـن روزانـه 
یک میلیـون بیمـاری آمیزشـی در جهان 

گـزارش می شـه! 
پسـر : یا خـدا!!! تو یه روز؟ به جـز ایدز دیگه 

چـه بیماری هایی رایجه؟
اچ پی وی  ویروسی،  عفونت های  توی  دکتر : 
و همچنین  رایج ترینه...  تناسلی  زگیل  یا 
هپاتت ب... تبخال تناسلی هم هست... و 
توی اونهایی که عاملشون، باکتری هست، 
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کالمیدیا و سوزاک... ضمنا ابتال به هرکدوم 
از این غفونت ها، خطر انتقال اچ آی وی رو 

هم چند برابر می کنه...
پسـر : پـس خـوب شـد کـه دسـتم بریـد... 
قسـمت بـود خدمت شـما برسـم تا کلی 

چیـز یـاد بگیـرم... واقعا ممنـون...
دکتر: خواهش می کنم...

پسـر : فقـط یـه چیـزی... بـا ایـن کـه دیگه 
نگران اون شیشـه نیسـتم، ولـی با توجه 
بـه صحبت های شـما می خـوام آزمایش 

بدم... 
دکتر : بسیار خوب...

پسـر : راسـتش یکـی دو سـال پیـش یـه 
اشـتباه کـردم ولی خیلی جـدی نگرفتم... 
چـون طـرف مقابـل کامال سـالم بـه نظر 

می رسـید...
دکتر : کار بسیار خوبی می کنی... روی پیشونی 

هیچ کس ننوشته که سالمه یا بیمار...
پسـر : پـس بی زحمـت آزمایشـش رو تـوی 

دفترچـه ام می نویسـید؟
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دکتــر : هیــچ نیــازی نیســت... ایــن برگــه رو 
ــاش. شــماره تلفــن و نشــانی  داشــته ب
بیماری هــای  مشــاوره  مراکــز  همــه 
رفتــاری اینجــا نوشــته شــده... تــو ایــن 
مراکــز کامــال رایــگان و کامــال محرمانــه، 
هــم مشــاوره میــدن و هــم تســت 
ــم  ــه رو ه ــرن ... و نتیج اچ آی وی می گی

ــد دقیقــه بعــد میگــن ... چن
پسر : و اگه داشته باشه...

جـا  همـون  باشـه،  داشـته  اگـه  و  دکتـر : 
بـراش  هـم  رو  تاییـدی  تسـت های 
درخواسـت می کنـن و اگـه قطعـی شـد، 
رایـگان بهـش دارو مـی دن...  هـم دارو 
انـواع  مثـل  دیگـه...  خدمـات  هـم  و 
خدمـات  و  مشـاوره  الزم،  واکسـن های 

روان شناسـی.
پسـر : چه عالی.. آقای دکتر ... من که همین 
امـروز میـرم... و مطمئنم کـه توضیحات 
شـما روکه به دوسـتام منتقـل کنم، خیلی 
از اونهـام بـه جـای ترس بیخـودی، میان 
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و تسـت می دن...
دکتــر : آفریــن... بــه نوعــی تــرس ناشــی از 
ــه  ــرد ب ــل ک ــه تبدی ــی رو می ش ناآگاه

ــری ... ــوولیت پذی ــی و مس آگاه
پسر : دست شما درد نکنه.

دکتر : دسـت تـو درد نکنه که ایـن زنجیره رو 
قطـع نمی کنـی و اطالعـات رو دسـت به 

می کنی!  دسـت 
پسر : کمترین کاریه که می شه کرد...

دکتر : راستی یه نکته! اگه کسی تازه عفونت 
رو گرفته باشه، ممکنه جواب آزمایش به 
از  غلط منفی بشه... پس برای اطمینان 
جواب آزمایش، باید سه ماه بعد از آخرین 
مواجهه احتمالی تست بدیم... این رو هم 

به دوستات بگو.
بـود...  مهمـی  نکتـه  خیلـی  آهـا...  پسـر : 
یعنی تو سـه مـاه اول نمی شـه رو نتیجه 

حسـاب کـرد...
دکتـر : بله... و این که اگه کسـی در موقعیت 
پرخطـری قرار بگیـره... مثال مـورد تجاوز 
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قـرار گرفتن یا هـر رابطه پرخطـر دیگه... 
یـه زمان طالیی هسـت که تـو این مدت 
میشـه بـه همـون مراکـز مراجعـه کنه و 
داروهـای پیشـگیری پـس از مواجهـه رو 

دریافـت کنه ...
پسر : یعنی داروها جلوی ابتال رو می گیره؟

دکتـر : بلـه خطـرش رو به حداقل می رسـونه 
و بسـیار بعیده منتقل بشـه...

پسر : این زمان چقدر هست؟
دکتــر : نهایتــا ۷2 ســاعت... ولــی هــر چــه 
زودتــر مراجعــه بشــه بهتــره... بــرای 28 

روز دارو تجویــز می شــه...
پسـر : بخشـکه شـانس! پس من اگه تا سه 
روز بعد از بریدن دسـتم می رفتم می شـد 

یه کاریـش کرد؟!
دکتـر : پس مـن ایـن روضه ها رو بـرای چی 

خوندم دو سـاعته؟! 
پسر : شوخی کردم آقای دکتر! گفتم بخندیم!

و  باشـه  شـوخی  فقـط  امیـدوارم  دکتـر : 
وسـواس فکری نشـه کـه هم خـودت رو 
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ابورهای درست 
و اندرست درابره 

اچ آی وی/ایدز
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۱- تفاوت اچ آی وی/ ایدز

  باور نادرست : اچ آی وی همان ایدز است.
معنـای  بـه  اچ آی وی  درسـت :    بـاور 
ویـروس نقـص ایمنـی انسـانی اسـت کـه 
می توانـد پـس از ورود بـه بـدن انسـان، تا 
سـالها بی عالمـت بمانـد. امـا ایـن ویروس 
بـه تدریـج تعداد سـلولهای ایمنی انسـان را 

کـم می کنـد. 
تـا 12  از گذشـت چنـد سـال )2  پـس 
سـال( وقتی تعداد سـلولهای ایمنی بسـیار 
کـم شـد ، بـدن وارد مرحلـه ایدز یا سـندرم 
نقـص ایمنـی اکتسـابی می شـود و در این 
مرحلـه عفونتهای فرصت طلـب و/یا برخی 

سـرطانها انسـان را ازپـا در مـی آورند.

مهـم : اگـر تشـخیص و درمـان بـه  موقـع 
اچ آی وی صـورت گیـرد، بدن هیـچ گاه وارد 
مرحلـه ایـدز نمی شـود و فـرد عمـر نزدیک 

بـه طبیعـی خواهد داشـت.
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۲- شیوع و اهمیت 

در  اچ آی وی  شـیوع  نادرسـت:    بـاور 
جامعـه مـا خیلـی باال نیسـت ، پـس اصال 
الزم  و  نیسـت  مـا  مسـاله  بیمـاری  ایـن 

نیسـت بـه آن بپردازیـم.
  بــاور درســت : مــا در مرحلــه ای از 
همه گیــری اچ آی وی در کشــور هســتیم کــه 
ــا رشــد انفجــاری  در صــورت بی توجهــی، ب
آن روبــه رو خواهیــم شــد. همــان طــور کــه 
ــی  ــد، بی توجه ــه ش ــا تجرب ــورد کرون در م
ــد عواقــب  ــر می توان ــه بیماری هــای واگی ب
جبرانــی  غیرقابــل  و  ســهمگین  بســیار 
ــال  ــب انتق ــوی غال ــذارد. الگ ــای بگ ــر ج ب
اچ آی وی در حــال حاضــر، انتقــال از راه 
تماس هــای ناایمــن جنســی اســت و فــارغ 
از مشــروع یــا نامشــروع بــودن و حتــی در 
روابــط زناشــویی رخ می دهــد و بســیاری از 
مبتالیــان ناخواســته و نادانســته همســر یا 
شــرکای جنســی خــود را هــم درگیــر بیماری 
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می کننــد و ایــن رونــد بــه صــورت تصاعدی 
در جامعــه ادامــه می یابــد. بنابرایــن شــیوع 
ــد  ــراه کن ــا را گم ــد م ــاری، نبای ــن بیم پایی
ــترش  ــوی گس ــوان جل ــام ت ــا تم ــد ب و بای
ــردی و  ــب ف ــا از عواق ــود ت ــه ش آن گرفت
ــده پیشــگیری شــود. اجتماعــی آن در آین

۳- انتقال

  باور نادرست اول:
در آرایشـگاه ها از طریـق درسـت کـردن 
ناخـن )مانیکـور و پدیکور(، وسـایل آرایش 
مـو، تاتـو و از طریـق مطب دندانپزشـکی و 
یـا در صورت وجـود زخم در دسـتم وتماس 

بـا سـطوح آلـوده اچ آی وی می گیرم..
بررسـیها  و    بـاور درسـت : مطالعـات 
نشـان داده انـد کـه راههای فوق بـه دالیل 

زیـر راه انتقال نیسـتند :
ویروس اچ آی وی بسـیار ویروس ضعیف 
و شـکننده ای اسـت  و به نظر  می رسـد که 
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در محیـط خـارج از بـدن طـی چنـد دقیقه 
از بیـن مـی رود وحتـی اگـر مـدت کوتاهی 
زنـده باشـد، قابلیـت انتقـال بـه انسـان را 

ندارد.
در مطالعـات دقیـق و درازمدتـی  کـه در 
دنیا طی سـالها انجام شـده اسـت ، موردی 
از انتقـال اچ آی وی در آرایشـگاهها گـزارش 
نشـده اسـت و در مطـب دندانپزشـکی در 
بهداشـتی  اولیـه  اصـول  رعایـت  صـورت 
هـای  شـوینده  بـا  وسـایل  وشستشـوی 
از  سـریعتر  اچ آی وی  ویـروس  معمـول 
سـایر میکروب هـا از بیـن مـی رود وانتقـال 
اینچنینی سالهاسـت گزارش نشـده اسـت. 
در مـورد تاتـو و خالکوبـی هـم کافی اسـت 

سـوزن مشـترک اسـتفاده نشـود.

   باور نادرست دوم :
وقتــی در محیــط کار یــا خانــه مهمانــی 
ــروف  ــد ظ ــه اچ آی وی دارد ، بای ــتم ک داش
ــن او ظــروف و  ــد از رفت ــم و بع را جــدا کن
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وســایلی را کــه اســتفاده کــرده بــه صورتــی 
ویــژه بشــویم. اگــر هــم آنهــا  )کســانی که 
اچ آی وی مثبــت هســتند( غذایــی برایمــان 
کنیــم  احتیــاط  اســت  بهتــر  آوردنــد، 

ــم. واســتفاده نکنی
انتقــال  راه  تنهــا  درســت :    بــاور 
ــن،  ــه جنی ــادر ب ــال از راه م اچ آی وی انتق
ــرنگ  ــا س ــدر ب ــواد مخ ــق م ــون و تزری خ
ــت. ــی اس ــاط جنس ــز ارتب ــترک و نی مش
 اچ آی وی با بوسیدن ، در آغوش گرفتن، 
و استفاده از ظروف و سایر وسایل مشترک 
متقل نمی شود و رفتارهایی مثل جداکردن 
اچ آی وی  با  که  کسانی  جداسازی  و  ظروف 
زندگی می کنند، کامالً غیر ضروری است وتنها 

سبب آزردگی خاطر آنها می شود.

۴- درمان موثر

  بـاور نادرسـت: چه فایـده داره بدونم 
اچ آی وی دارم؟ هرچقـدر هـم دارو بخـورم، 
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باالخـره اچ آی وی بـه ایدزتبدیـل میشـه و 
می میـرم. زود 

  بـاور درسـت : بـا درمانهـای روز دنیا، 
کـه خوشـبختانه در ایـران هـم بـه صـورت 
رایگان ومحرمانه در اختیار مبتالیان اسـت، 
سـطح ویروسـی بـه صفـر می رسـد، طـول 
عمـر افـراد نزدیک به طبیعـی خواهد بود و 

عـوارض دارویـی ناچیز وحداقل اسـت. 
درمان، تسـتهای تشـخیصی، مراقبتهای 
جانبـی و مشـاوره کامـل به افـراد اچ آی وی 
مثبـت در مراکز مشـاوره بیماریهـای رفتاری 
کـه در همـه مناطـق ایـران موجود اسـت ، 

ارایـه مـی گردد.
آدرس ایـن مراکـز در سراسـر کشـور در 

ایـن سـایت در دسـترس اسـت.

www.HIV-STI.ir
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۵- محرمانگی

  بـاور نادرسـت: اچ آی وی بگیـرم همه 
می فهمنـد و از داشـتن شـغل هـم محـروم 

شـد. خواهم 
  باور درست : مراکز مشاوره بیماریهای 
رفتاری موظفند بصورت محرمانه آزمایش، 
دهند.  انجام  را  اچ آی وی  درمان  و  مشاوره 
دفترچه  یا  شناسایی  کارت  هیچگونه  ارائه 
بیمه برای دریافت این خدمات الزم نیست.

در ضمـن، فرد در صـورت ابتال،  فقط الزم 
اسـت کـه روزی یـک یـا چند قـرص بخورد 
و الزم نیسـت بـه کسـی بـه جـز پزشـکش 
چیـزی بگوید. اختیار کامل در مورد افشـای 

وضعیـت اچ آی وی بـا خود فرد اسـت.
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۶- ازدواج و داشتن فرزند سالم

بگیـرم  اچ آی وی  اگـه  نادرسـت :    بـاور 
بشـم. دار  بچـه  و  کنـم  ازدواج  نمی تونـم 
  بـاور درسـت : در صـورت مصـرف مرتب 
صفـر  خـون  در  ویروسـی  سـطح  دارو، 
می شـود و دیگـر قابلیـت انتقـال از طریـق 
جنسـی وجود نخواهد داشـت. طبیعتْا فرد 
می توانـد ازدواج کند و فرزند سـالم داشـته 

. شد با
   شـعار معـروف کـه در مطالعـات سـالهای 
اخیـر اثبـات شـد، ایـن اسـت کـه سـطح 
ویروسـی غیر قابل شناسـایی، مساوی عدم 

قابلیـت انتقال اسـت.
(U=U( Undetectable = Untransmittable

همچنیـن سالهاسـت کـه در ایـران، تعـداد 
نـوزادان مبتـال بـه اچ آی وی انگشت شـمار 
بـوده اسـت؛ چراکـه بـا مراقبتهـای دوران 
نـوزادان  همـه  دارو،  مصـرف  و  بـارداری 
مادران مبتال شناسـایی شـده، سـالم به دنیا 
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آمده-انـد و تنهـا برخی مـادران مبتالیی که 
شـرکت  بـارداری  دوران  غربالگری هـای  در 
نکرده انـد، فرزنـد اچ آی وی مثبـت بـه دنیـا 
اغلـب  مثـل  نیـز  مـا  کل  در  و  آورده انـد 
کشـورهای جهـان به سـمت حـذف انتقال 
اچ آی وی از مـادر بـه نـوزاد پیـش می رویم.

۷- احتمال انتقال و  پیشگیری پس از 
)PEP(  مواجهه

ــه  ــردی  ک ــا ف ــر ب ــت: اگ   باورنادرس
احتمــال ابتــال بــه اچ آی وی داشــت، رابطــه 
جنســی داشــتم، یــا ســوزن حــاوی خــون 
تــازه فــرد اچ آی وی مثبت دســتم را ســوراخ 

ــال می شــوم. ــا مبت ــرد، حتم ک
ــن  ــورت فرورفت ــت: در ص ــاور درس   ب
ســوزن فــرد مبتــال بــه دســت کادر درمــان 
ــال  ــتی، احتم ــای بهداش ــن مراقبته درحی
ابتــال بــه اچ آی وی ســه دهــم درصــد 
ــه در  ــی ک ــال در صورت ــن احتم ــت. ای اس
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۷2 ســاعت اول پــس از مواجهــه، بــه مرکــز 
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری مراجعــه کنیم 
و داروی پیشــگیری را بــه مــدت یــک مــاه 
مصــرف کنیــم، بــه نزدیــک صفــر می رســد. 
همچنیــن در صــورت رابطــه جنســی امکان 
ــای  ــت داروه ــز و دریاف ــه مراک ــه ب مراجع
ــود دارد.  ــه وج ــس از مواجه ــگیری پ پیش
)پزشــک و مشــاوران دوره دیــده ایــن 
ــدم  ــا ع ــزوم ی ــر و ل ــطح خط ــز، س مراک
لــزوم دریافــت داروهــای پیشــگیری پــس 

ــد.(  ــن می کنن ــه را تعیی از مواجه
ــای الزم  ــام آزمایش ه ــاوره، انج ــه مش ارائ
ــگان و  ــورت رای ــه ص ــی ب ــان،  همگ و درم

ــود. ــام می ش ــه انج محرمان
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۸- انگ و تبعیض

  بــاور نادرســت: هــر کــس اچ آی وی دارد، 
ــه  ــادی رابط ــداد زی ــه تع ــت ک ــردی اس ف
جنســی خــارج از چارچــوب دارد و  یــا مبتال 
بــه اعتیــاد تزریقــی اســت و اصال نمی شــود 
بــا او دوســت بــود یــا بــه او اعتمــاد کــرد.
  بـاور درسـت: اچ آی وی هـم ماننـد سـایر 
بیماری هاسـت و مـا هیچ گونـه حقـی برای 
قضـاوت دیگران نداریم. دلیـل ابتالء هرکس 
فقـط به خود او مربوط اسـت و قضاوت های 
بیجـا و رفتارهـای تبعیـض آمیـزی کـه بـه 
دنبـال دارد، بیشـترین مسـاله ای اسـت کـه 
حتی بسـیار بیشـتر از نگرانی های جسـمی، 

افـراد دارای اچ آی وی را آزار مـی دهـد.
 در دنیـا حتـی از اطـالق کلمـه بیمـار به این 
افـراد حـذر می شـود و بـه جـای آن از ایـن 
عبـارت اسـتفاده می شـود؛ کسـانی کـه بـا 
 People Living( !اچ آی وی زندگـی می کنند

(with HIV or PLHIV
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۹- تبعیض در محیط های درمانی

  بـاور نادرسـت: بعـد از اینکـه بـرای فـرد 
اچ آی وی مثبت، کار دندانپزشـکی یا جراحی 
انجـام دادم، بایـد بـه طریقـی خـاص و بـا 
شـوینده ای ویـژه دسـتگاهها را بشـویم  یا 
حتـی اتاق را اشـعه دهـم! و فـرد اچ آی وی 
مثبـت بایـد آخرین فردی باشـد کـه کارش 

را انجـام مـی دهم.   
  بـاور درسـت : اچ آی وی بسـیار ویـروس 
شـکننده و ضعیفـی اسـت و نیـاز بـه هیچ 
گونـه اقـدام ویـژه ای بـرای از بیـن بـردن 
آن در کلینیک هـا یـا سـایر اماکن نیسـت. 
احتیاطـات اسـتانداردی کـه در حرفه هـای 
مرتبـط بـا پزشـکی، بـرای همـه بیمـاران 
رعایـت می شـود و شـیوه های ضدعفونـی 
رایجـی کـه بعـد از انجـام امـور پزشـکی و 
دندانپزشـکی باید بـرای همه افـراد صورت 
صـدق  هـم  اچ آی وی  مـورد  در  پذیـرد، 

می کنـد،  نـه بیشـتر و نـه کمتـر!

38

اچآیوی/ایدز:
ــت آنچههس
آنچهنیسـت!



۱۰- آزمایش و غربالگری

  باور نادرسـت:  با اجباری کـردن آزمایش 
اچ آی وی، مسـاله غربالگری حل می شـود و 

مورد ناشـناخته ای باقـی نمی ماند.
  بــاور درســت:  هیــچ گاه نمی تــوان و 
ــورت  ــه ص ــش اچ آی وی را ب ــد آزمای نبای
ــی  ــل آورد. تمام ــه عم ــراد ب ــاری از اف اجب
کشــورهایی کــه موفق بــه کنتــرل اچ آی وی 
ــوزش،  ــق آم ــر را از طری ــن ام ــده اند، ای ش
اصــول  رعایــت  بــه  مــردم   تشــویق 
پیشــگیری ) خویشــتن داری، وفــاداری، 
ــکل( و  ــردان و ال ــرف روانگ ــز از مص پرهی
ــه دریافــت مشــاوره  نیــز تشــویق افــراد ب
ــه  ــه و محرمان ــش داوطلبان و انجــام آزمای

اچ آی وی انجــام داده انــد.
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