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 آی وی ایدز سفری با پایان نزدیک اما نه برای مااچ 

 
 علی حسین پوردکتر 

MD,MPH 
 مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 مشهدمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

 پیش آزمون

 یک کلمه در مورد ایدز

 مسعود



4/21/2021 

2 

 خبرها

 خبر خوب
 خبر بد

 چرا؟ داستان چیه؟

 مهم نیست که ویروس از کجا آمده،
 رود است که به کجا می مهم این

July 2008  e 

Global HIV prevalence in adults, 1985 

UNAIDS/WHO, 2006 



4/21/2021 

3 

July 2008  e 

Global HIV prevalence in adults, 1995 

UNAIDS/WHO, 2006 

July 2008  e 

Global HIV prevalence in adults, 2005 

UNAIDS/WHO, 2006 
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 تعداد موارد جدید اچ آی وی در دنیا رو به کاهش است

 

8 July 2002 – XIV th  AIDS Conference, Barcelona – slide  3 
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   تغییرات زمانی  در عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی 

 سرعت رشد اچ ای وی در اطراف کشور ما بسیار زیاد است
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 مشکل چیه؟

 ایدزیه
 خالفکاره

 از کجا گرفته
 حقشه

 هیچکی نفهمه
 بیماری خارجی ها

 میخوان انتقام بگیرند
 پرتقال خونی

 ...یک نفر با سرنگ مدرسه رفته و
 در خونه ها میان به نام خونگیری و

 

 

 روسیه

 بیماری خالفکاران

 بیماری امپریالیست ها
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 اچ آی وی بیماری آینده ایران

 مذهبی

 :فرصت 
 رفتارهای پرخطر کمتر سرعت رشد ایدز کمتر

 سن شروع رفتار جنسی دیرتر

 :تهدید

 رفتارها مخفی
 انگ باال

 تصور اینکه در افراد خالفکار بیشتر
 تصور اینکه مجازات یا نفرین خدا

 آموزش ها کمتر
 دسترسی به کاندوم کمتر
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 جنسی

 مشکل آموزش چگونگی استفاده از کاندوم جهت جوانان
 تماسهای پنهان

 تماس غیر معمول
 فرهنگ ویژه دوستی خیابانی یا تعدد دوستان بویژه جنسی

 قدرت بسیار زیاد دوستان
 تجاوزات جنسی

 عدم دسترسی به مشتریان افراد 
 افراد متاهل و روابط خارج از چهارچوب  

 (فرصت یا تهدید)صیغه
 عدم امکان آموزش صحیح روابط جنسی به متاهلین

 

 

 اعتیاد

 اعتیاد  

 تزریق 

 مصرف شیشه

 زندانی  
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 رسانه ها بویژه نوع زرد و ایجاد داستان های غیر واقعی

 صدا و سیما

 ناهماهنگی سازمان ها

 نبودن تشکل های قوی مردمی

 شناسائی

 اچ آی وی مثل آنفلوانزا یا حداکثر سالک یا هپاتیت دیده بشه

 اچ آی وی وصل رفتار خالف نشه و افراد قضاوت اخالقی نشن

 مهمترین کار برای افزایش شناسائی موارد چیست؟

 رفع انگ و تبعیض

 اگر رفع انگ و تبعیض نشود چه می شود؟
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 جهت کنترل اچ آی وی چه کسی مهم تر است

 مهم ترین شما هستید

 شود راههاي  ي كه باعث انتقال بيماري نمي

  نیش حشرات

 خوردن و آشامیدن و استفاده از ظروف مشترك

 ( عطسه و سرفه)ازراه تنفس 
 تماسهای معمولی دست دادن و روبوسی کردن

 استخر و حمام

 ...استفاده از وسائل عمومی مانند تلفن و

 اشک و بزاق

نكه خطري براي سايرين ايجاد كند مي تواند يك زندگي اجتماعي عادي داشته باشد و هيچگونه نيازي به جداسازي و قرنطينه وي  مبتاللذا فرد  بدون ا 
 .وجود ندارد
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 (ABC plus:)"پ"چهار -پیشگیری جنسی 

 پرهیز از هر گونه تماس جنسی پیش از ازدواج  -تقوا و خویشتن داری (Abstinence)پرهیز
پایبندی زوجین به همدیگر و حریم خانواده یا داشتن تنها یک  ( Be Faithful)پایبندی

 شریک جنسی
استفاده از   -کاندومکاربرد مداوم  (Continuous Condomize)پوشش محافظ جنسی

 (و با هر نوع شریک جنسی یا همسر)کاپوت در هر بار تماس جنسی 
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 پيشگيري شده 

 برنامه آموزشي و استفاده 
 از کاندوم 

  نمودار فعلي تعداد بيماران 

 تخمين تعداد بيماران درصورت عدم اجراي
 برنامه هاي پيشگيري مذکور

 موفقیت در کشور تایلند  آسيا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85
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 آیا باید آموزش دهیم؟
 طریقه استفاده از کاندوم

 در جهان HIVوضعیت 

 2016در سراسر جهان تا پایان سال  
 میلیون نفر با اچ آی وی زندگی می کنند 36/7                     

 میلیون نفر بالغین 34/5                                     
 سال 15میلیون نفر کودکان زیر  2/1                                               

 
 2016از شروع اپیدمی ایدز تا پایان سال 

 میلیون نفر به علل بیماری های مرتبط با ایدزفوت کردند 35                           
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 2016 در جهان در سال HIVوضعیت 

   HIVمیلیون مورد جدید  ابتال به  1/8تعداد  
 

 2010در مقایسه با سال بالغین  در  HIV در  تعداد موارد جدید ابتال به % 11کاهش 
 (میلیون نفر 1/7میلیون نفر به  1/9از )                                  

 

 کاهش داشته است% 4تنها    HIVتعداد موارد جدید ابتال به منطقه مدیترانه شرقی اما در  
 

 مرگ های مرتبط با ایدز

 میلیون نفر 1/9        2005در سال در جهان                     
 میلیون نفر 1/5         2010                                        
 یک میلیون نفر          2016                                        

 کاهش  مرگ در جهان % 45                                  
 

 درصد افزایش 19در منطقه مدیترانه شرقی               
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 روند بر اساس راه انتقال ویروس 

 افزایش موارد زنان مبتال در طی سالها
Trend of HIV  registered cases  by sex, 

 I.R.Iran – 1986-2011 
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 افزایش موارد زنان مبتال 

 
 
 
 
 

 افزایش موارد اچ آی وی در کودکان در طی سالها
Trend of registered children who got HIV  

through HIV+ mothers.  I.R.Iran – 1986-2011 

30 



4/21/2021 

16 

 روند شناسایی موارد جدید مبتال به اچ آی وی

 لرستان ، خوزستان و قم را من اضافه می کنم
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 اگر.است (سوم موج)جنسی راه از وی آی اچ گسترش مرحله به ورود آستانه در ایران
 تا ایران اسالمی جمهوری که اقتصادی ،خسارت برآوردها  برخی مطابق دهد رخ چیزی چنین
  را جاری ملی ناخالص تولید از درصد5.5 حدود تا است ممکن روبروخواهد آن با 2025 سال
 .داد خواهیم دست از را بسیاری های فرصت ما  صورت این در .ببلعد
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 هزینه آزمایشات

که تست سریع تشخیصی انجام می  در مراکز وپایگاههای مشاوره بیماری ها بعد از انجام مشاوره رایگان میباشد
 .شود

 .هزارتومان می باشد 40در بخش خصوصی حدود 

 

 مراکز وپایگاههای مشاوره

 .لیست آنها در سایت دانشگاه موجود است

www.mums.ac.ir/aids 

 

http://www.mums.ac.ir/aids
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HIV مختص آدم های خاص نیست 

 عشق و اچ آی وی

 !این بیماری فرستاده شده است که به انسان ها عشق، تفاهم و همدردی آموزش دهد

 


