


فهرست مطالب



سخن آغازین
      همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

                          که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

ــد  ــی بای ــه نوع ــدز را ب ــاری ای ــت اچ آی وی و بیم عفون
مهم تریــن عفونــت و بیمــاری ســال های اخیــر جوامــع 
ــای  ــورد ابت ــن م ــه از اولی ــد ک ــر چن ــرد. ه ــام ب ــانی ن انس
ــن  ــا در ای ــر از ۴۰ ســال می گــذرد ام ــت کمت ــه ایــن عفون ب
مــدت بیــش از ۳۵ میلیــون نفــر جــان خــود را به علــت ابتــا 
ــود  ــی می ش ــد و پیش بین ــت داده ان ــت از دس ــن عفون ــه ای ب
ــه ازای هــر ۱۰۰۰  حــدود ۳۷ میلیــون نفــر )حــدود ۸ نفــر ب
فــرد بالــغ( در حــال حاضــر در کل جهــان بــه ایــن عفونــت 
مبتــا باشــند. گســترش بیمــاری در مناطــق مختلــف جهــان 
یکســان نیســت و منطقــه زیــر صحــرای آفریقــا آلوده تریــن 

ــد. ــان می باش ــه جه منطق

انــگ شــدید و جــو سیاســی حاکــم در بیشــتر کشــورهای 
ــرل  ــی کنت ــع اصل ــا مان ــه و شــمال آفریق منطقــه خــاور میان
اپیدمــی و انجــام تحقیقــات و انتشــار نتایــج اســت. هم چنیــن 
به واســطه جنگ هــا و نابســامانی های اجتماعــی در ایــن 
ــش  ــد افزای ــر مانن ــای پرخط ــه رواج رفتاره ــه، زمین منطق
اعتیــاد، تزریــق و تماس هــای جنســی پرخطــر در حــال 
ــاط  ــی از نق ــفانه در برخ ــن متأس ــت. هم چنی ــترش اس گس
ایــن منطقــه و کشــورهای مجــاور، مکان هایــی بــرای 
ــورت  ــه به ص ــت ک ــده اس ــود آم ــی به وج ــت جنس توریس
بالقــوه می توانــد باعــث تســریع و گســترش ویــروس شــود.

مشــکات متعــددی در کنتــرل اپیدمــی اچ آی وی در 
سراســر دنیــا و از جملــه کشــور مــا وجــود دارد کــه از ایــن 
ــر  ــای پرخط ــاالی رفتاره ــیوع ب ــه ش ــوان ب مشــکات می ت
ــی  ــای جنس ــواد، رفتاره ــق م ــرف و تزری ــا مص ــط ب مرتب
به ویــژه در بیــن قشــر جــوان، ســطح پاییــن آزمایــش 
ــن گروه هــای  ــژه در بی ــه به وی ــراد جامع ــن اف اچ آی وی در بی
پرخطــر جامعــه، عــدم آگاهی افــراد مبتــا از وضعیــت ابتای 
ــراد  ــه اف ــبت ب ــه نس ــاالی جامع ــض ب ــگ و تبعی ــود، ان خ
ــی،  ــای ضدرتروویروس ــه درمان ه ــن ب ــدم تمکی ــا، ع مبت
ــی  ــای آمیزش ــل، عفونت ه ــد س ــان مانن ــای هم زم عفونت ه
و هپاتیــت، مشــکات روانــی در افــراد مبتــا، دانــش ناکافــی 
افــراد جامعــه نســبت بــه راه هــای انتقــال عفونــت و ... اشــاره 
نمــود. ایــن مشــکات باعــث شــده اســت کــه ایــن عفونــت 

ــد.  ــد مهــم جوامــع تلقــی نماین را یکــی از ۱۰ تهدی

ــم، اچ آی وی بیشــتر از آن  ــه بنگری ــق جامع ــه عم ــر ب اگ
ــی  ــیب اجتماع ــک آس ــد ی ــی باش ــاری عفون ــک بیم ــه ی ک
ــیعی  ــی  وس ــی و سیاس ــادی، فرهنگ ــاد اقتص ــه ابع ــت ک اس
ــری  ــر، پیش گی ــل مؤث ــی عوام ــه تمام ــه ب ــدون توج دارد. ب
ــن  ــرل ای ــرای کنت ــود. ب ــد ب ــق نخواه ــاری موف ــن بیم از ای
اپیدمــی الزم اســت تمامــی ســاختارهای اجتماعــی از جملــه 
ــون،  ــه گانه، روحانی ــوای س ــد ق ــت گذاران کان مانن سیاس
جامعــه،  ســامت  بخــش  تصمیم گیرنــدگان  رســانه ها، 
ــرورش،  ــوزش و پ ــردم، آم ــه، م ــی جامع ــای حمایت نهاده
هنرمنــدان و... مســوولیت خــود را بشناســند و بــه ایــن 
آســیب های  کاهــش  بــرای  کننــد.  عمــل  مســوولیت 
اجتماعــی در ســطح جامعــه نیــاز بــه همــکاری و هماهنگــی 
ــدگان  ــردم و تصمیم گیرن ــف م ــن قشــرهای مختل ــی بی عمل
ــن  ــا در ای ــدف م ــن رو ه ــود دارد. از ای ــم وج ــر مه ــن ام ای
بــرای  نشــریه اطاع رســانی وســیع در ســطح جامعــه 
کاهــش ایــن مشــکات می باشــد تــا بتوانیــم انــدک قدمــی 
ــا  ــان ب ــای توام ــی اچ آی وی و اپیدمی ه ــرل اپیدم ــرای کنت ب
ــم. اکنــون مــا در آغــاز ایــن مســیر  ــاد برداری  آن ماننــد اعتی
هســتیم و بــرای دســت یابی بــه جامعــه ای عــاری از 
ــران اعــم از مســئولین،  ــاز اســت کــه همــه ای اچ آی وی نی
ــاش  ــم ت ــار ه ــران و ... در کن ــب نظ ــن و صاح متخصصی
کنیــم تــا بتوانیــم بــه هــدف نهایــی خــود کــه همــان جامعــه 
ســالم اســت دســت یابیــم. در ایــن مســیر دســت یــاری همــه 
ــات  ــش و تجربی ــاریم و از دان ــی می فش ــان را به گرم همراه

ــرد. ــم ب ــره خواهی ــا به آن ه

 دکتر حمید شریفی
 دانشیار اپیدمیولوژی؛ مرکز تحقیقات مراقبت 

اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، مرکز همکار سازمان 
جهانی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مدیر 

مسوول نشریه شتاک

۳



سخن سردبیر
ــای  ــرف پژوهش ه ــادی ص ــیار زی ــای بس ــروزه هزینه ه ام
ــف  ــاط مختل ــی در نق ــای تحقیقات ــود. تیم ه ــی می ش علم
ــر روی مباحــث  ــق ب ــران در حــال تحقی ــه ای ــان از جمل جه
مختلــف علمــی هســتند و عمومــًا نتایــج تحقیقــات خــود را 
ــی  ــا آفت ــد. ام ــر می کنن ــی منتش ــاالت علم ــورت مق به ص
کــه امــروزه گریبــان بســیاری را گرفتــه تــب نوشــتن 
ــًا در پــی آن هســتند  ــه اســت. بســیاری محققیــن صرف مقال
کــه تعــداد مقــاالت بیشــتری بنویســند و بــه محــض 
ــل  ــد. غاف ــده می دانن ــام ش ــود را تم ــه، کار خ ــار مقال انتش
ــون  ــت و اکن ــدای راه اس ــازه ابت ــار، ت ــن انتش ــه ای از این ک
ــا ایــن  زمــان آن  اســت کــه محقــق از خــود بپرســد کــه آی
یافتــه علمــی جدیــد می توانــد در جامعــه عمومــی یــا علمــی 
ــا  ــد؟ ب ــل کن ــکلی را ح ــرد و مش ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
فــرض خوشــبینانه پاســخ مثبــت، آیــا ایــن یافتــه می توانــد 
ــر  ــد؟ و مهم ت ــی برس ــده نهای ــی به دســت مصرف کنن به راحت
ــام آن را  ــی پی ــد به راحت ــده می توان ــا مصرف کنن ــه آی آن ک
درک کــرده و بــه درســتی از آن اســتفاده کنــد؟ متاســفانه در 
بســیاری مــوارد حداقــل پاســخ بــه دو ســوال اخیــر »خیــر« 
ــی  ــاالت علم ــدی از مق ــتفاده مفی ــچ اس ــب هی ــت و اغل اس
ــم  ــه حج ــوان ب ــه می ت ــن نقیص ــل ای ــود. از دالی نمی ش
و ســرعت بــاالی تولیــد مقــاالت علمــی در جهــان، مشــغله 
ــرای جســتجو،  ــراد ذی نفــع ب ــود وقــت اف ــاد و کمب کاری زی
انتخــاب و مطالعــه ایــن مقــاالت، ناآشــنایی افــراد بــا راه های 
ــان  ــا زب ــه منابــع اطاعاتــی معتبــر، ناآشــنایی ب دسترســی ب
اصطاحــات  از  اســتفاده  از همــه  مهم تــر  و  انگلیســی، 
علمــی- تخصصــی پیچیــده در مقــاالت و دشــواری درک آن 
ــه نظــر می رســد یکــی از راه حل هــای  هــا اشــاره کــرد. ب
ایــن مشــکل اســتفاده از علــم و هنــر »ترجمــان دانــش« و 
ــه معنــی اســتفاده از ابزارهــای مختلــف  »انتقــال دانــش« ب
بــرای ســاده ســازی مفاهیــم نســبتًا پیچیــده علمــی و ایجــاد 
ارتبــاط بیــن پژوهشــگران و مشــتریان نهایــی آنهــا بــا هــدف 

ــه عمــل اســت. ــم ب تبدیــل عل

 از ســوی دیگــر، اهمیــت عفونــت اچ ای وی و بیمــاری
ــان و ــرای مبتای ــه ب ــی ک ــکات فراوان ــر مش ــدز از نظ  ای
ــی ــار مال ــن ب ــد و همچنی ــاد می کن ــان ایج ــان ایش  اطرافی
ــر ــد؛ ب ــل می کن ــور تحمی ــتی کش ــتم بهداش ــه سیس ــه ب  ک
ــی از ــاری جمع ــا هم ی ــذا ب ــت. ل ــیده نیس ــس پوش  هیچ ک
 محققیــن حــوزه اچ ای وی/ایــدز کشــور، نشــریه »شــتاک«
ــه ــه از جمل ــف جامع ــار مختل ــازی اقش ــدف آگاه س ــا ه  ب
ــتی، ــای بهداش ــتم ه ــاغل در سیس ــراد ش ــادی، اف ــردم ع  م
ــت ــاره عفون ــور درب ــت گذاران کش ــی و سیاس ــه علم  جامع
ــدز و رفتارهــای پرخطــر ایجــاد شــد ــاری ای  اچ ای وی، بیم
ــا انتقــال دانــش تولیــد شــده از پژوهش هــای مختلــف  تــا ب
ــی ــا ادبیات ــردی و ب ــورت کارب ــه ص ــا ب ــن گروه ه ــه ای  ب
ــل فهــم و ســاده، شــکاف موجــود بیــن دانــش و عمــل  قاب
ــت ــن راه دس ــد. در ای ــش یاب ــی کاه ــوزه اندک ــن ح  در ای
 تک تــک پژوهش گــران و صاحب نظــران را بــه گرمــی
 می-فشــاریم و پیشــنهادها و انتقــادات ســازنده شــما عزیــزان
ــز ــی نی ــدگان گرام ــم. از خوانن ــان می پذیری ــده ج ــه دی  را ب
 درخواســت داریــم ضمــن ارتبــاط بــا نشــریه از طریــق
ــل ــه ،shatak.hiv@gmail.com آدرس ایمی ــا ب  ب
ــی ــای اجتماع ــن نشــریه در شــبکه ه ــذاردن ای  اشــتراک گ
 و گروههــای دوســتان و همــکاران، مــا را در جهــت رســیدن
ــال و ــگیری از انتق ــا پیش ــه همان ــان ک ــدف نهایی م ــه ه  ب
 .ابتــای بــه ایــن بیمــاری در کشــورمان اســت یــاری نماینــد

الزم بــه ذکــر اســت نــام نشــریه »شــتاک« مخفــف شــبکه 
تحقیقــات اچ آی وی کشــور و از نظــر لغــوی بــه معنــی 

ــت. ــته« اس ــاخه نورس »ش

   سر درخت امل گشته بود پژمرده
                      به آب جود تو از بیخ تازه کرد شتاک

                                               منصور شیرازی

 با تقدیم احترام
 دکتر حمیدرضا توحیدی نیک

 استادیار اپیدمیولوژی؛ مرکز تحقیقات مراقبت 
اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، مرکز همکار سازمان 

جهانی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
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اچ آی وی مثبت و ایدز یکسان نیستند

معرفی اچ آ ی وی
اچ آی وی یــا همــان ویــروس نقــص 
ایمنــی انســانی  ویروســی اســت کــه بــه 
ــد و منجــر  ــه می کن ــدن حمل ــی ب ــلول های سیســتم ایمن س
بــه مــرگ نــوع خاصــی از گلبــول هــای ســفید می شــود، در 
ــه اچ آی وی آرام  ــدن فــرد مبتــا ب نتیجــه سیســتم ایمنــی ب
آرام تضعیــف می شــود و ایــن بــدان معناســت کــه مبــارزه بــا 
انــواع عفونت هــا و بیمــاری هــا بــرای سیســتم ایمنــی بــدن 
فــرد مبتــا بــه اچ آی وی روز بــه روز ســخت تــر خواهــد شــد. 
ــک رونوشــت از ژن خــود در ســلول ها می ســازد  ــروس ی وی
و از همیــن راه هــم زمــان بــا تقســیم ســلول، ویــروس نیــز 

ــد.  ــر می یاب تکثی

ــراد  ــرای اف ــی ب ــان ضدرتروویروس ــه درم ــی ک در صورت
ــه اچ آی وی انجــام نگیــرد ممکــن اســت زمانــی در  مبتــا ب
حــدود ۱۰ الــی ۱۵ ســال طــول بکشــد تــا سیســتم ایمنــی 
بــدن به طــور جــدی آســیب ببینــد و دیگــر توانایــی مقابلــه 
ــا  ــویی ب ــد از س ــته باش ــا را نداش ــا و بیماری ه ــا عفونت ه ب
ــی  ــه اچ آی وی حت ــا ب ــرد مبت ــر ف ــه ه ــن ک ــه ای ــه ب توج
بــدون داشــتن عایــم بالینــی مــی توانــد ایــن ویــروس را بــه 
ــه  شــخص دیگــری منتقــل کنــد. شناســایی افــراد مبتــا ب
اچ آی وی در جامعــه اهمیــت ویــژه ای دارد. بــا تشــخیص هــر 
ــوان  ــم می ت ــه اچ آی وی، ه ــا ب ــراد مبت ــر اف ــریع ت ــه س چ
ــروز  ــا از ب ــاع داد ت ــان ارج ــه درم ــریع تر ب ــراد را س ــن اف ای
ــوان  ــم می ت ــردد، و ه ــا پیشــگیری گ ــدز درآن ه ــاری ای بیم
از انتقــال بیمــاری بــه ســایر افــراد جامعــه جلوگیــری کــرد. 
درمــان هــای ضدویروســی فعلــی باعــث درمــان قطعــی اچ 
آی وی نمــی شــوند امــا ایــن داروهــا عــاوه بــر ایــن کــه 
ــت  ــش کیفی ــاران و افزای ــر بیم ــول عم ــش ط ــث افزای باع
زندگــی آ ن هــا مــی گردنــد باعــث کاهــش تولیــد ویــروس 
در بــدن و کاهــش دفــع ویــروس در مایعاتــی ماننــد خــون و 
مایعــات جنســی مــی گــردد. در نتیجــه انتقــال ویــروس بــه 

ســایر افــراد کاهــش مــی یابــد. 

معرفی ایدز
ایــدز مخفــف نشــانگان نقــص ایمنــی اکتســابی  اســت. 
ــروس  ــیله وی ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــه عایم ــدز مجموع ای
ــک شــخص  ــم ی ــی می گویی اچ آی وی ایجــاد می شــود. زمان
ایــدز دارد کــه سیســتم ایمنــی بدنــش ضعیف تــر از آن 
ــدن  ــد و در ب ــارزه کن ــا مب ــا عفونت ه ــد ب ــه بتوان ــد ک باش
ــه وجــود  ــم و بیمــاری هــای مشــخصی ب او مجموعــه عائ
ــد از  ــاره ش ــل اش ــمت قب ــه در قس ــور ک ــان ط ــد. هم می آی
زمــان آلودگــی بــه عفونــت ویــروس اچ آی وی تــا ابتــا بــه 
ــا ۱۵  ــدود ۱۰ ت ــی در ح ــت زمان ــن اس ــدز ممک ــاری ای بیم
ــت اچ آی  ــع وضعی ــه موق ــر ب ــرد اگ ــد. ف ــول بکش ــال ط س
ــان  ــت درم ــع تح ــه موق ــود و ب ــخیص داده ش وی وی تش
داروهــای ضدویروســی قــرار گیــرد، احتمــال ابتــای وی بــه 

ــد.  ــی یاب ــدز کاهــش م ای
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تاریخچه اچ آی وی

ــرای  ــدز ب ــام اچ آی وی و ای ــی شــک ن ب
ــرای  ــروس ب ــن وی ــت. ای ــه آشناس هم
اولیــن بــار در دهــه ۱9۸۰ شــناخته شــد 
ــردم  ــن م ــادی را در ذه ــواالت زی و س
ــروس ناشــناخته ناگهــان از کجــا  ــن وی ــه ای ایجــاد کــرد ک
آمــد؟ تحقیقــات زیــادی بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســوال 
ــن  ــادی بی انجــام گرفــت کــه نشــان داد شــباهت هــای زی
اچ آی وی و اس آی وی۱  وجــود دارد. اس آی وی نــوع خاصــی 
ــه سیســتم ایمنــی بــدن میمون هــا  از ویــروس اســت کــه ب
و شــامپانزه ها حملــه می کنــد. دانشــمندان شــباهت های 
زیــادی بیــن اچ آی وی-۱ و اس آی وی یافتنــد. در ســال 
۱999 بــا کشــف ســویه خاصــی از اس آی وی بــه نــام 
SIVcpz در بــدن یــک شــامپانزه کــه تــا حــدود زیــادی 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  ــود دانشــمندان ب مشــابه اچ آی وی ب
تئوری هــای  هســتند.  اچ آی وی  منشــا  شــامپانزه ها  کــه 
ــد  ــان می کن ــه بی ــده ک ــرح ش ــه مط ــن زمین ــی در ای متفاوت
ایــن ویــروس چگونــه از بــدن شــامپانزه ها بــه بــدن انســان 
ــه  ــه، نظری ــن نظری ــول تری ــن مقب ــن بی منتقــل شــده، در ای
ــروس اس آی وی از  ــه وی ــن نظری شــکارچی اســت. طبــق ای
ــون  ــاس خ ــا تم ــامپانزه و ی ــدن ش ــورده ش ــکار و خ راه ش
ــدن شــکارچی منتقــل شــده و برخــی از  ــا زخــم ب ــوان ب حی
ویــروس هــا خــود را بــا بــدن انســان ســازگار کردنــد و بــه 

ــد.  ــکل اچ آی وی درآمدن ش

اولیــن مــورد تاییــد شــده اچ آی وی در ســال ۱9۵9 
مربــوط بــه نمونــه خــون مــردی اســت کــه در کنگــو زندگــی 
ــته  ــتری در گذش ــرگ بیش ــوارد م ــه م ــت. البت ــرده اس می ک
نیــز وجــود دارد کــه مــرگ ناشــی از عفونــت هــای فرصــت 
طلــب بــوده و اکنــون بــه عنــوان مــواردی از ایــدز شــناخته 

می شــوند.

ســپس دانشــمندان بــرآن شــدند تــا بفهمنــد کــه منشــا 
اچ آی وی در کجاســت. بــه همیــن منظــور آن ها از شــجره نامه 

اولیــن مــوارد اچ آی وی اســتفاده کردنــد. در نهایــت بــه ایــن 
ــه  ــل اس آی وی ب ــورد تبدی ــن م ــه اولی ــیدند ک نتیجــه رس
اچــآی وی در کینشاســا در جمهــوری دموکراتیــک کنگــو و 
مربــوط بــه دهــه ۱92۰ مــی باشــد. نکتــه جالــب اینجاســت 
ــف  ــوع ســویه هــای مختل ــن تن ــکان باالتری ــن م ــه در ای ک
اچ آی وی در جهــان مشــاهده شــده اســت کــه نشــان مــی 
دهــد اچ آی-وی در زمــان هــای مختلفــی بــه بــدن انســان 
ــز در  ــدز نی ــه ای ــوارد اولی ــیاری از م ــده و بس ــل ش ــا منتق ه

ایــن ناحیــه ثبــت شــده اســت.

ــادر در  در ســال ۱9۸۱ مــوارد اندکــی از یــک بیمــاری ن
ــد.  ــزارش ش ــورک گ ــرای نیوی ــم جنس گ ــردان ه ــن م بی
ایــن افــراد بــه انــواع نــادری از ســرطان همچــون ســارکوم 
ــام پی ســی پی2   ــه ن ــه ب ــت ری ــوع عفون ــک ن کاپوســی و ی
ــا را  ــن بیماری ه ــترش ای ــت گس ــی عل ــد. کس ــا بودن مبت
ــن  ــه ای ــود ب ــات خ ــمندان از تحقیق ــا دانش ــت ام نمی دانس
ــاد  ــث ایج ــی باع ــاری عفون ــک بیم ــه ی ــیدند ک ــه رس نتیج
ــن  ــر ای ــی تصــور ب ــا مدت ــوارد شــده اســت. ت ــن م همــه ای
ــود کــه ایــن بیمــاری منحصــر افــراد هــم جنس گراســت  ب
ــترش  ــه گس ــمندان متوج ــال ۱9۸2 دانش ــط س ــا در اواس ام
ــدگان  ــرف کنن ــی و مص ــاران هموفیل ــن بیم ــاری در بی بیم
ــام ایــدز  هروئیــن شــدند. در نهایــت در ســپتامبر آن ســال ن
بــرای ایــن بیمــاری انتخــاب شــد. در ســال ۱9۸۳ ویــروس 
ــایی و  ــه شناس ــتور فرانس ــتیتو پاس ــن انس ــط محقیقی توس

ــد.  ــازی ش جداس
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۱  Simian Immunodeficiency Virus
۲  Pneumocystis carinii pneumonia (PCP)
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 معرفی نهادهای غیر دولتی 
در زمینه اچ آی وی/ایدز

باشگاه یاران مثبت تهران

باشــگاه یــاران مثبــت، یکــی از جملــه پــروژه هایــی کــه انجمــن تنظیــم خانــواده 
ایــران آن را طراحــی و برنامه ریــزی کــرده اســت و بــا حمایــت مجتمــع بیمارســتانی 
امــام خمینــی، مرکــز تحقیقــات ایــدز ایــران و مشــارکت گروهــی از افــرادی کــه بــا 

اچ آی وی/ ایــدز زندگــی مــی کننــد، راه انــدازی نمــوده اســت.

ــد  ــی کنن ــی م ــدز زندگ ــا اچ آی وی/ ای ــه ب ــرادی ک ــژه اف تأســیس باشــگاه وی
ــی ای۱ ، از ســوی  ــی آی پی پ ــن الملل ــه فراخــوان بی در ســال ۱۳۸۴ و در پاســخ ب
انجمــن تنظیــم خانــواده ایــران بــه ایــن فدراســیون ارائــه گردیــد کــه تنهــا طرحــی 
بــود کــه از بیــن طــرح هــای ارائــه شــده از کشــورهای منطقــه جنــوب آســیا، برنــده 

یــک بودجــه اجرایــی ســه ســاله گردیــد.

ایجــاد باشــگاه یــاران مثبــت بــه مفهــوم آغــاز یــک ارتبــاط مؤثــر با پیام ســامت 
ــد  ــان داده ان ــی نش ــن الملل ــات بی ــت. تجربی ــیوع اچ آی وی اس ــگیری از ش و پیش
کــه بکارگیــری اســتراتژی »پیشــگیری مثبــت«2 کــه بــه معنــای مشــارکت فعاالنــه 
ــگیری،  ــای پیش ــه ه ــد در برنام ــی می کنن ــدز زندگ ــا اچ آی وی/ای ــه ب ــرادی ک اف
اطــاع رســانی، آمــوزش و کنتــرل اســت. ایــن مســیر یکــی از مؤثرتریــن راه هــای 

ــده می باشــد. ــا ایــن پدی ــه ب مقابل

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــده ب ــن ش ــای تدوی ــق برنامه ه ــی توفی ــرط اصل ــه ش در جامع
عفونــت اچ آی وی، توانمندســازی و تقویــت مهارت هــای زندگــی در افــرادی کــه 
بــا اچ آی وی/ایــدز زندگــی می کننــد و پذیــرش مســئولیت مقابلــه بــا گســترش و 
شــیوع ویــروس اچ آی وی اســت. بــا ایــن حــال کاهــش انــگ و تبعیــض نســبت بــه 
مبتایــان و حفــظ حقــوق و شــأن انســانی آنــان در جامعــه، محیط هــای درمانــی، 
ــای  ــت ه ــا در فعالی ــراد مبت ــارکت اف ــرط مش ــش ش ــی پی ــل و زندگ کار، تحصی

»پیشــگیری مثبــت« بــه شــمار مــی رود.

ircha.tums.ac.ir                                               :آدرس وب سایت
نشانی: تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، پشت بخش عفونی، مرکز تحقیقات ایدز ایران

تلفن:   66۵۸۱۵۸۳ - 2۱ - 9۸ +
دورنگار:  669۴۷9۸۴ - 2۱ - 9۸ +   

ircha@sina.tums.ac.ir                                                     :ایمیل
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 پیشگیری خالقانه ی
اچ آی وی در انگلستان

از ســال 2۰۱۵ برنامــه ای تحــت عنــوان 
پــروژه هــای خاقانــه پیشــگیری از 
اچ آی وی در انگلســتان شــروع شــد. 
ــوب  ــه مص ــا بودج ــا، ب ــه ه ــن برنام ای
ــه  ــتند ک ــی هس ــامل مداخات ــد، ش ــزار پون ــاالنه 6۰۰ ه س
ــار  ــن بودجــه در اختی ــت مــی شــوند. ای ــردم هدای توســط م
ــه  ــه در زمین ــرد ک ــی گی ــرار م ــی ق ــای داوطلب ــازمان ه س
پیشــگام  اچ آی-وی  از  پیشــگیری  جدیــد  رویکردهــای 
ــت  ــر و جمعی ــرض خط ــای در مع ــروه ه ــتند و روی گ هس
هــای محــروم تمرکــز مــی کننــد بــا ایــن هــدف کــه ایــن 

ــود.  ــام ش ــر انج ــطوح بزرگت ــت در س ــا در نهای ــه ه برنام

لوئیــس گــرا مدیــر برنامــه ملی اچ آی وی، بهداشــت جنســی 
ــان  ــاروری در انگلســتان گفــت: ایــن برنامه هــا هــم چن و ب
بــه پیشــرفت در زمینــه رویکردهــای جدیــد بــرای پیشــگیری 
ــف  ــامل طی ــد داد و ش ــه خواه ــه اچ آی وی ادام ــا ب از ابت
وســیعی از پــروژه هایــی اســت کــه راه هــای جدیــدی بــرای 
حــل مســائل کلیــدی در زمینــه پیشــگیری از انتقــال اچ آی-

وی ارائــه مــی کننــد. ایــن پــروژه هــا بــه عنــوان مکمــل در 
کنــار ســایر پــروژه هــای بــزرگ در حــال اجــرا، انجــام مــی 
ــاده  ــوق الع ــا پیشــرفت ف ــزود: م ــن اف ــم چنی ــوند. وی ه ش
ــم و  ــته ای ــروز اچ آی وی داش ــزان ب ــش می ــرای کاه ای ب
ــا کمــک  ــه م ــن برنامــه هــا در سراســر کشــور ب اجــرای ای
خواهــد کــرد کــه بتوانیــم تــا ســال 2۰۳۰ تمــام مــوارد جدیــد 

اچ آی وی را حــذف کنیــم.

همچنیــن اســتیو برایــن وزیــر بهداشــت انگلســتان در 
خصــوص ایــن موضــوع گفــت: بــا توجــه بــه پیشــرفت های 
بزرگــی کــه در زمینــه درمان هــای ضدرتروویروســی حاصــل 
ــه  ــا ب ــرد مبت ــک ف ــه ی ــت ک ــع داش ــوان توق ــده، می ت ش
اچ آی وی در انگلســتان بتوانــد طــول عمــر طبیعــی داشــته 
باشــد؛ امــا هیــچ کــس نبایــد بــه ویــروس مبتــا شــود تــا 

بــه درمــان نیــاز داشــته باشــد.

مهم تریــن برنامه هــای انجــام شــده در قالــب ایــن پــروژه 
عبارتنــد از:

تئاتــر مســتند اچ آی وی در زنــدان هــا:  یــک برنامــه تئاتر 
ــای پیشــگیری از اچ آی وی و  ــا راه ه مســتند در رابطــه ب

بــه ویــژه مســائل انــگ مربــوط بــه ایــن عفونــت.

  بــه چالــش کشــیدن اچ آی وی و انــگ مربــوط بــه آن 
ــاری در کارگاه  ــه گفت ــه 2۰ قطع ــار: تهی ــق گفت از طری
ــا  ــر ب ــتان درگی ــرای سیاه پوس ــده ب ــزار ش ــای برگ ه

اچ آی وی.

بســیج برای PrEP ۱ و ســامت جنســی: ایجــاد ظرفیت 
بــرای پاســخ همگانــی بــه اچ آی وی بــا تربیــت افــراد 

ماهــر کــه بتواننــد در مــورد PrEP آمــوزش دهنــد.

گســترش خدمــات تشــخیصی در ســطح جامعــه: فراهم 
ــش  ــدگان آزمای ــه دهن ــرای ارائ ــع الزم ب ــردن مناب ک

ــه. ــطح جامع اچ آی وی در س

آمادگــی بــرای PrEP: تــاش بــرای افزایــش آگاهــی 
در زمینــه PrEP در بیــن جوامــع ســیاه پوســت و زنانــی 

کــه شــریک جنســی دارنــد در شــهر لیــدز.

ــان:  ــان و نوجوان ــرای جوان ــن ب ــز آنای ــای متمرک ــروه ه گ
راه انــدازی انجمــن هــای آنایــن بــه عنــوان فضــای 
مناســبی بــرای جوانــان و نوجوانــان بــه منظــور بحــث 

ــا زندگــی و مســائل جنســی. در رابطــه ب

خواهــران روح: فراهــم کــردن آمــوزش هــا و حمایــت 
ــان  ــه زن ــات ب ــده خدم ــه دهن ــازمان ارائ ــرای ۱۰ س ب

ــونت. ــی خش قربان

ــیاه  ــع س ــر جوام ــذاری ب ــش داوری: تاثیرگ PrEP و پی
ــق  ــگیری از اچ آی وی از طری ــه پیش ــت در زمین پوس
ــی  ــکان های ــد در م ــی هدفمن ــای حمایت ــت ه فعالی

ــا. ــتوران ه ــا و رس ــگاه ه ــد آرایش مانن

کمپیــن دیجیتــال علیــه انــگ اچ آی وی: ایجــاد 
و  کلیپ هــا  ویدئــو  مثــل  دیجیتــال  محتــوای 
انــگ  بــا  مقابلــه  بــرای  اجتماعــی  آگهی هــای 

اچ آی وی.

مراقــب شــکاف بــاش: ایجــاد یــک برنامــه آموزشــی در 
ــرای کارکنــان  زمینــه اچ آی وی و بهداشــت جنســی ب

بهداشــت روان.
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سهیل مهماندوست

۱  به داروهای ضد رتروویروسی اتاق می شود که توسط افرادی 
که به اچ آی وی مبتا نیستند اما در معرض خطر هستند؛ استفاده 

می گردد تا احتمال ابتای آن ها به اچ آی وی کاهش یابد.



کاهــش موانــع انجــام آزمایــش: تســهیل خود آزمایــی 
در بیــن جوامــع سیاه پوســت بــا فراهــم کــردن 

ــی. ــت خود آزمای ــای تس کیت-ه

ــاد  ــرای ایج ــم ب ــک فیل ــد ی ــی: تولی ــوی جمع گفتگ
ــت  ــور صحب ــه منظ ــتان ب ــن سیاه پوس ــزه در بی انگی

ــا اچ آی وی. ــه ب ــردن در رابط ک

ــت های  ــرداز تس ــتگاه خودپ ــال دس ــاوری دیجیت فن
دســتگاه  یــک  تولیــد  و  طراحــی  خودآزمایــی: 
ــود  ــت های خ ــت تس ــع کی ــرای توزی ــرداز ب خودپ
ــرا در  ــردان همجنس گ ــرای م ــی اچ آی وی ب آزمای

عمومــی. مکان هــای 

در  اچ آی وی  تســت های  معرفــی  جامعــه:  در 
کامبریــا. منطقــه  داروخانه هــای 

ــرای  انــگ و خنــده: اجــرای برنامــه هــای کمــدی ب
کاهــش انــگ و افزایــش انجــام تســت در بیــن 

سیاه پوســت. جوامــع 

دسترســی بــه وب-چــت از راه دور: یــک ابــزار چــت 
ــردم به منظــور ایجــاد دسترســی  ــرای م ــتاری ب نوش
بــه حمایــت و توصیه هــای الزم در زمینــه بهداشــت 

جنســی و اچ آی وی.
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نقش رسانه های ارتباط جمعی 
در کنترل اچ آی وی و ایدز

ســل  ماننــد  آن  بــا  مرتبــط  بیماری هــای  و  ایــدز 
بــا افزایــش مشــکات اقتصــادی، شــکاف طبقاتــی و 
محرومیــت رشــد میکننــد. آمــوزش و اطــاع رســانی دربــاره 
ــوه ی  ــوا و نح ــه محت ــت ک ــی اس ــدز موضوع اچ آی وی/ ای
ــه توافــق بیشــتر و همــکاری بین بخشــی  ــاز ب اجــرای آن نی

دارد. مناســب تری 

چرا به آموزش و اطالع رسانی نیاز داریم؟

ــدود  ــا ح ــاس تخمین ه ــاری: براس ــادی بیم ــار اقتص ب
ــتند  ــه اچ آی وی هس ــا ب ــور مبت ــر در کش 6۰،۰۰۰ نف
کــه ســاالنه تعــدادی فــرد جدیــد نیــز بــه ایــن جمعیــت 
ــود  ــان خ ــراد ج ــن اف ــدادی از ای ــود و تع ــزوده می ش اف
را از دســت می دهنــد. براســاس گــزارش ملــی بررســی 
ــغ  ــوع مبل ــه اچ آي وی در مجم ــوری در زمین ــرد کش هزینه ک
ــون  ــود میلی ــارد و ششــصد و ن صــد و شــصت و هفــت میلی
تومــان تنهــا در ســال ۱۳9۱ صــرف هزینــه هــای مرتبــط بــا 
ــه  ــی ک ــن در صورت ــات اچ آی وی شــده اســت. بنابرای خدم
بــا رونــد رو بــه افزایــش اچ آی وی مقابلــه نشــود بــی شــک 
روزی فــرا خواهــد رســید کــه هزینــه درمــان مبتایــان بــه 
ــود. ــارج ش ــت خ ــوان وزارت بهداشــت و دول اچ آی وی از ت

ــر  ــال های اخی ــی س ــر: ط ــای پرخط ــش رفتاره افزای
ــش  ــا اچ آی وی افزای ــط ب ــر مرتب ــای پرخط رفتار ه
داشــته اســت. کاهــش میانگیــن ســن مصــرف مــواد و 

ــن امــر اســت.  شــروع رابطــه جنســی گــواه ای

ــژه  ــه وی ــردم ب ــیاری از م ــترده: بس ــای گس ناآگاهی ه
ــا اچ آی وی  ــه ب ــتی در رابط ــای نادرس ــان باوره جوان
ــود ) در  ــه ش ــا مقابل ــن باوره ــا ای ــد ب ــه بای ــد ک دارن
ــئله  ــن مس ــه ای ــماره ب ــن ش ــری از همی ــش دیگ بخ

ــت(. ــده اس ــه ش پرداخت

ــت: یکــی  ــه عفون انــگ و تبعیــض ناشــی از ابتــای ب
جامعــه  در  عفونــت  کنتــرل  موانــع  مهم تریــن  از 
ــده  ــماره های آین ــد در ش ــد ش ــعی خواه ــد )س می باش

ــم(. ــث کنی ــل بح ــور مفص ــوع را به ط ــن موض ای

نقش رسانه های جمعی چیست؟

ــان  ــژه جوان ــه به وی ــه جامع ــانی ب ــی اطاع رس اثربخش
از طریــق رســانه های جمعــی نیــز در ترویــج برخــی 
از خدمــات بهداشــتی  رفتار هــای پیشــگیرانه، اســتفاده 
ــت.  ــده اس ــات ش ــان اثب ــض از مبتای ــگ و تبعی ــع ان و رف
براســاس پژوهش-هــای داخلــی نیــز تلویزیــون بــه عنــوان 
منبــع اصلــی اطاعــات مــردم شــناخته شــده و بایــد بیــش از 
پیــش بــه اطــاع رســانی در زمینــه انتقــال اچ آی وی از راه 

ــود. ــه ش ــانه پرداخت ــن رس ــی در ای ــاس جنس تم
رسانه ها چه بگویند؟

و  فرهنگــی  زمینه هــای  بایــد  جمعــی  رســانه های 
ــط  ــی در محی ــای جزئ ــه آموزش ه ــرای ارائ ــی را ب اجتماع
ــم  ــا فراه ــوص در خانواده ه ــه خص ــی ب ــی و اجتماع آموزش
ــاره را  ــکوت در این ب ــرای س ــی ب ــت اجتماع ــد و مقاوم کنن
ــن مســیر به صــورت ترجیحــی از راه هــای  بشــکنند و در ای
ــوزش مهارت هــای زندگــی اســتفاده  ــرای آم غیرمســتقیم ب
ــه  ــن ب ــای ترس آفری ــتفاده از پیام ه ــن اس ــد. همچنی کنن
تنهایــی نیــز اثــر مفیــدی نــدارد و منجــر بــه واکنش هــای 
تدافعــی و انــکار و هم چنیــن افزایــش انــگ و تبعیــض 

ــود.  ــان می ش ــه مبتای ــبت ب نس

ــدز  ــه اچ آی وی و ای ــد ک ــادی معتقدن ــراد زی ــوز اف هن
ــن  ــع ای ــیاری از جوام ــت و در بس ــران اس ــرای دیگ ــط ب فق
ــرای  ــط ب ــدز فق ــه اچ آی وی و ای ــت ک ــداول اس ــاور مت ب
ــای  ــن باوره ــد. ای ــش می آی ــراد »فاســد و منحــرف« پی اف
ــاعه  ــرای اش ــتی ب ــای بهداش ــه تاش ه ــا ب ــت عمیق نادرس
اطاعــات حقیقــی دربــاره اچ آی وی/ ایــدز لطمــه می زنــد. 
همچنیــن موجــب تقویــت انــگ و تبعیضــی می شــود کــه 
ــه افــراد مبتــا  ــا کمــک ب ــع جســتجوی اطاعــات، و ی مان
ــکار، وضعیــت را از آن چــه  خواهــد شــد. از ســوی دیگــر ان
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ــراد  ــد و باعــث می شــود کــه اف ــر می کن کــه هســت بدت
ــد  ــت و آرامشــی بپندارن ــه خــود را در امنی ــادی در جامع زی

ــه دور از واقعیــت اســت. کــه ب

تجربــه نشــان می دهــد کــه مبــارزه بــا انــگ و 
ــرادی  بدنامــی، افزایــش حضــور اجتماعــی و رســانه ای اف
ــای  ــی از راه ه ــد، یک ــی می کنن ــا اچ آی وی زندگ ــه ب ک

ــت. موثراس

کدام رسانه ها و چگونه؟

اســتفاده ترکیبــی از رادیــو، تلویزیــون، رســانه های 
ــانه  ــایر رس ــا و س ــت و روزنامه ه ــد اینترن ــتاری مانن نوش
ــه عملکــرد تــک جانبــه اولویــت دارد، هــر چنــد  نســبت ب
بــه نظــر می رســد تلویزیــون جــزء ضــروری ایــن بخــش 
باشــد. در ضمــن فعالیت هــای رســانه بهتــر اســت مکمــل 
ــی  ــای مبتن ــره و فعالیت ه ــه چه ــره ب ــای چه آموزش ه
ــرا هــر کــدام ممکــن اســت  ــی باشــد؛ زی ــر جامعــه محل ب
ــد.  ــر گروه هــای مختلــف اثــر بگذارن ــه نحــو متفاوتــی ب ب
هم چنیــن لــزوم تــداوم اطاع رســانی در طــول زمــان 

ــکار اســت. ــل ان ــر قاب غی

ــل  ــق و تعام ــانه ای، تواف ــات رس ــی مداخ در طراح
ــت.  ــد داش ــی خواه ــری در پ ــه بهت ــی نتیج ــن بخش بی
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــد نق ــی می توانن ــانه های جمع رس
تغییــر سیاســت ها و افــکار عمومــی بــرای ایجــاد محیــط 
حمایتــی و توانمند ســاز در پیشــگیری از اچ آی وی داشــته 

باشــند. 

برخــی از صاحب نظــران معتقدنــد کــه اگــر مــردم 
ــش از  ــا بی ــامت آن ه ــه س ــیما ب ــدا و س ــه ص ــد ک بدانن
ــایر  ــان در س ــد اعتمادش ــت می ده ــود اهمی ــت خ مصلح
ــد. ــش می یاب ــی افزای ــانه های مل ــه رس ــز ب ــا نی زمینه ه

به صرفــه  رســانی  اطــالع  و  آمــوزش  آیــا 
اســت؟

ــه  نشــان داده شــده کــه مداخــات ارتباطــی نســبت ب
ــا  ــر بخشــی بهتــری دارد و ب ــه ی اث دیگــر اقدامــات هزین
ــانی و  ــاع رس ــوزش و اط ــای آم ــاد طرح ه ــش ابع افزای
دســتیابی بــه اهــداف رفتــاری و در نهایــت کاهــش مــوارد 
ــبت  ــه نس ــای مربوط ــدز هزینه ه ــه اچ آی وی/ای ــا ب ابت
ــد  ــمگیری خواه ــش چش ــده کاه ــاد ش بــه منافــع ایج

ــت. داش
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معرفی منابع اطالعاتی در مورد 
اچ آی وی

)WHO(  وب سایت سازمان جهانی بهداشت

در ایــن شــماره قصــد داریــم بــه معرفی وب ســایت ســازمان 
ــی  ــازمان جهان ــدف س ــم. ه ــت )WHO( بپردازی ــی بهداش جهان
ــامت  ــطح س ــترین س ــه بیش ــردم ب ــتیابی م ــت دس بهداش
ــا  ــارزه ب ــازمان مب ــن س ــی ای ــه اصل ــد. وظیف ــن می باش ممک
ــاء  ــایع و ارتق ــری ش ــای مس ــاً بیماری ه ــا مخصوص بیماری ه

ــت. ــان اس ــطح جه ــردم در س ــی م ــامت عموم س

ســازمان جهانــی بهداشــت عــاوه بــر هماهنگ کــردن 
تاش هــای بین المللــی بــرای پایــش بیماری هــای عفونــی 
ماننــد ماالریــا و ایــدز، از برنامه هــای پیشــگیری و درمــان ایــن 

بیماری هــا نیــز حمایــت می کنــد. 

وب ســایت ســازمان جهانــی بهداشــت اطاعــات کاملــی را 
در زمینــه ســامت در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد. از جملــه 
ــردی  ــاده و کارب ــتفاده س ــایت اس ــن وب س ــای ای ویژگی ه
ــود  ــر خ ــورد نظ ــب م ــد مطال ــران می توانن ــه کارب ــت ک آن اس
ــن  ــر و آخری ــل خط ــا، عوام ــواع بیماری ه ــی ان ــه معرف از جمل
آمارهــای منتشــر شــده مربــوط به هــر یــک را در ســطح جهانی، 
ــران  ــن کارب ــد، هم چنی ــت آورن ــه دس ــوری ب ــه ای و کش منطق
می تواننــد از طریــق ایــن وب ســایت ســواالت خــود را مطــرح 
نماینــد و پاســخ خــود را در مــدت زمــان نســبتا کوتاهــی دریافت 
ــش  ــایت پوش ــن وب س ــات ای ــر از محتوی ــی دیگ ــد. یک کنن
خبرهــای مهــم در زمینــه ســامت در ســطح جهــان می باشــد. 

شــما می توانیــد بــرای دسترســی بــه ایــن ســایت بــه آدرس 
ــه فرمایید: ــر مراجع زی

https://www.who.int/
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 آگاهی، نگرش و عملکرد 
 جوانان ایرانی در مواجهه 

با اچ آی وی چگونه است؟
اچ آی وی  انتقــال  راه هــای  امــروزه 
اســت؛  تغییــر  حــال  در  ایــران  در 
روش  مهم تریــن  به طوری کــه 
انتقــال از تزریــق مشــترک در گذشــته 
ــه انتقــال از طریــق تمــاس جنســی  ب
تغییــر یافتــه اســت. از ایــن رو، جوانــان یکــی از مهم تریــن 
گروه هــای در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن عفونــت 
هســتند. مطالعــات اخیــر نشــان داده انــد کــه حــدود نیمــی از 
عفونت هــای جدیــد اچ آی وی در دنیــا در ایــن گــروه ثبــت 

ــت. ــده اس ش
ــد،  ــام ش ــال ۱۳92 انج ــه در س ــی ک ــه مقطع در مطالع
شــکوهی و همــکاران، آگاهــی، نگــرش و عملکــرد جوانــان 
ایرانــي در مواجهــه بــا اچ آی وی را ارزیابــی کردنــد. در 
ــرد و 2۴۱2  ــه 2۴۵6 م ــوط ب ــات مرب ــه اطاع ــن مطالع ای
ــور  ــتان کش ــال در ۱۳ اس ــا 29 س ــنی ۱۵ ت ــروه س زن در گ
ــد  ــرد بودن ــرکت کنندگان مج ــب ش ــد. اغل ــع آوری ش جم
)۷۱ %( و تحصیــات دانشــگاهی داشــتند )۵۵ %( و حــدود 
ــه شــرح  ــن مطالعــه ب ــج ای ــد. نتای ــکار بودن ــراد بی ۷ % از اف

ــود: ــر ب زی
آگاهی

1  آگاهی افراد در مورد راه های انتقال اچ آی وی
باالیــی  آگاهــی  شــرکت کنندگان  از   %  ۳۷ فقــط 
ــه  ــل ب ــتند )حداق ــال اچ آی وی داش ــای انتق ــاره راه ه درب

ــد(.  ــح داده ان ۱9 ســوال از 2۴ ســوال مربوطــه پاســخ صحی
را  اچ آی وی  انتقــال  راه هــای  شــرکت کنندگان  اکثــر 
تــا  بیــن گــروه ســنی 2۵  ایــن  می دانســتند کــه در 
ــا  ــایر گروه ه ــه س ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــال آگاه 29 س
ــال اچ آی وی  ــورد انتق ــط در م ــورات غل ــی تص ــتند؛ ول داش
همچــون انتقــال از طریــق نیــش پشــه در میــان تمــام گــروه 
ــراد  ــی از اف ــا نیم ــت)6۸ %(. تقریب ــود داش ــنی وج ــای س ه
ــل  ــادر منتق ــق شــیر م ــه اچ آی وی از طری نمی دانســتند ک
ــی  ــال را به خوب ــدم انتق ــای ع ــن راه ه ــود و هم چنی می ش

نمی شــناختند. 
  2  آگاهــی افــراد در مــورد 
ــان  ــخیص و درم ــگیری، تش پیش

اچ آی وی
افــراد  از   %  ۷۵ حــدود  در 
ــخیص  ــح تش ــای صحی روش ه
می دانســتند.  را  اچ آی وی 
افــراد  از   %  ۷۰ حــدوداً 
اســتفاده  کــه  می دانســتند 
از کانــدوم احتمــال ابتــا بــه 
می دهــد  کاهــش  را  اچ آی وی 
جنســی  شــرکای  داشــتن  و 
ــایر  ــه اچ آی وی و س ــا ب ــاحتمال ابت ــد ش ــدد می توان متع
ــل  ــه قاب ــا نکت ــد. ام ــش ده ــی را افزای ــای آمیزش عفونت ه
توجــه در ایــن بیــن، آگاهــی کــم افــراد درمــورد روش هــای 
ــراد  ــال 6۵ % از اف ــوان مث ــه عن ــود. ب ــان اچ آی وی ب درم
می-توانــد  ضدرتروویروســی  درمــان  کــه  نمی دانســتند 
احتمــال انتقــال اچ آی وی را کاهــش دهــد و هم چنیــن 
۵۵ % از افــراد ایــن تصــور را داشــتند کــه بــرای اچ آی وی 

دارد.  وجــود  واکســن 
نگرش

ــورد اچ آی وی  ــی نگرش هــای غلطــی درم به طــور کل
ــا  ــن نگرش ه ــه ای ــت. از جمل ــود داش ــراد وج ــن اف ــن ای بی
می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه در حــدود نیمــی 
ــی  ــه اچ آی وی مجازات ــد ک ــده بودن ــن عقی ــر ای ــراد ب از اف
ــه  ــا ب ــراد مبت ــازی اف ــا جداس ــت و ی ــان اس ــرای گناه ب
اچ آی وی بهتریــن راه مقابلــه بــا آن اســت. حــدود نیمــی از 
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افــراد نســبت بــه بوســیدن و بغــل کــردن افــراد مبتــا بــه 
ــتند.  ــار داش اچ آی وی احســاس انزج
رفتارهای پر خطر )عملکرد(

بــا  مرتبــط  پرخطــر  رفتارهــای 
ــا  ــنی ۱9 ت ــروه س ــا در گ اچ آی وی تنه
ــت؛ از  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب 29 ســاله م
جملــه ایــن رفتارهــا می تــوان بــه مــوارد 

ــرد: ــاره ک ــر اش زی
ــراد و  ــواد در 2 ٪ اف ــق م ــابقه تزری س
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــابقه ب ــن س همچنی
ــدود ۰/۵ ٪  ــوزن در ح ــر س ــرنگ و س س
آن هــا گــزارش شــد. رابطــه جنســی 
ــا ازدواج  ــواده و ی خــارج از چهارچــوب خان
موقــت در 2۱ % )مــردان:۳2 ٪؛ زنــان: 
۱۰٪( افــراد گــزارش شــد و میانگیــن 

ــواده  ــن رابطــه جنســی خــارج از چهارچــوب خان ســنی اولی
۱9 ســال بــود. حــدود 2۸ % افــراد در رابطــه جنســی خــود 
ــه  ــه ب ــا اینک ــد و ی ــتفاده نکــرده بودن ــدوم اس ــز از کان هرگ
ــرای  ــل ب ــن دالی ــد. مهم تری ــرده بودن ــتفاده ک ــدرت اس ن
ــدم  ــی )۳۸ ٪(، ع ــدم دسترس ــدوم ع ــتفاده از کان ــدم اس ع

ــود. ــده ب ــوان ش ــه )29 ٪( عن ــدم عاق ــاز )۳2 ٪( و ع نی
منابــع اصلــی دریافــت اطاعــات شــرکت کنندگان 

دربــاره اچ آی وی بــه ترتیــب، رســانه هایی ماننــد تلویزیــون، 
ــت )٪۴۰(  ــو )69٪(، دوســتان و آشــنایان )۴۱٪( و اینترن رادی

ــد. بودن

ــد  ــت گذاران: برآین ــرای سیاس ــری ب نتیجه گی
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه علی رغــم همــه 
ــی و  ــش آگاه ــه افزای ــون در زمین ــه تاکن ــی ک تاش های
ــورت  ــان ص ــن ایرانی ــه اچ آی وی در بی ــبت ب ــرش نس نگ
ــزان آگاهــی و نگــرش در بیــن قشــر  ــان می ــه، هم چن گرفت
جــوان جامعــه مــا بــه حــد مطلوبــی نرســیده اســت. و جوانان 
بــدون دانــش کافــی و دقیــق درمــورد عفونت ها و بهداشــت 
جنســی وارد جامعــه می شــوند. مــدارس 
نقــش  می تواننــد  دانشــگاه ها  و 
بســیار مهمــی در ارتقــای آگاهــی افــراد 
در زمینــه بهداشــت جنســی، اچ آی وی 
ماننــد  پرخطــر  رفتارهــای  ســایر  و 

ــند.  ــته باش ــواد داش مصــرف م

پیشنهاد برای پژوهشگران: 
ــه در کشــور  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــا  ــردم، ب ــی از م ــرهای مختلف ــا قش م
ــار  ــاوت در کن ــد متف فرهنگ هــا و عقای
ــش در  ــد، پژوه ــی می کنن ــم زندگ ه
ــی و  ــی، مذهب ــی، اجتماع ــل فرهنگ ــاط عوام ــه ارتب زمین
ــه  ــبت ب ــراد نس ــرد اف ــرش و عملک ــی، نگ ــا آگاه ــره، ب غی

ــت. ــف نیس ــی از لط اچ آی وی خال

منابع:
https://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/
journal.pone.0161849  
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 ارسال پیامک و بهبود پایبندی
  به درمان ضد رتروویروسی 

در بیماران مبتال به اچ آی وی
از  سیســتماتیک  مــرور  یــک   2۰۱2 ســال  در 
ــا هــدف بررســی تاثیــر ارســال  کارآزمایی هــای بالینــی ب
ــان  ــه درم ــدی ب ــود پایبن ــر بهب ــراه ب ــن هم ــک تلف پیام
ــام  ــه اچ آی وی انج ــا ب ــراد مبت ــی در اف ضدرتروویروس
گرفــت و در پایــگاه کاکریــن منتشــر شــد. در ایــن مطالعــه 
پــس از جســتجوی کامــل پایگاه هــای اطاعاتــی معتبــر 
ــا  ــال ۱9۸۰ ت ــط از س ــاالت مرتب ــن مق ــت یافت ــا جه دنی
انتهــای 2۰۱۱، محققیــن در نهایــت دو کارآزمایــی بالینــی 
ــد. ــرار دادن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــا را م ــور کنی از کش

کــه  داد  نشــان  فــوق  کارآزمایی هــای  متاآنالیــز 
ارســال پیامــک هفتگــی کوتــاه یــا بلنــد می توانــد عــدم 
ــراد  ــی در اف ــان ضدرتروویروس ــم درم ــه رژی ــدی ب پایبن
ــه اچ آی وی را نســبت بــه گــروه شــاهد حــدوداً  مبتــا ب
ــرای   ــه ب ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــد. ای ــش ده 22٪ کاه
ــی ضدرتروویروســی  بهبــود پایبنــدی بــه رژیــم درمان
ــی نیســت  ــه ارســال پیامک هــای طوالن ــازی ب ــًا نی لزوم
ــدم  ــز خطــر ع ــاه هفتگــی نی ــای کوت و ارســال پیامک ه
پایبنــدی بــه درمــان را نســبت بــه گــروه شــاهد را کاهــش 

ــد داد. خواه

در یکــی از کارآزمایی هــای وارد شــده بــه ایــن 
مطالعــه شــواهدی مبتنــی بــر تاثیــر ارســال پیامــک کوتــاه 
ــروس اچ آی وی  ــار وی ــرکوب ب ــود س ــر بهب ــی ب هفتگ
ــروه  ــه گ ــبت ب ــدازه ۱۷٪ نس ــه ان ــال ب ــک س ــس از ی پ

ــد. ــاهده ش ــاهد مش ش

سیاســت گذاران:  بــرای  نتیجه گیــری 
ــه  ــد ک ــه پیشــنهاد دادن ــن مقال ــت نویســندگان ای در نهای

ــه ای  ــامت، بودج ــه س ــال در زمین ــت گذاران فع سیاس
را بــه منظــور تبییــن برنامه هــای مشــابه تخصیــص 
دهنــد تــا بتــوان از آن جهــت بهبــود پایبنــدی بــه درمــان 
در افــراد مبتــا بــه اچ آی وی بهــره بــرد. هم چنیــن 
ــد  ــز می-توانن ــی نی ــای درمان ــتان ها و کلینیک ه بیمارس
از ایــن روش بــرای بهبــود پایبنــدی بــه رژیــم درمانــی در 

ــد. ــتفاده کنن ــه اچ آی وی اس ــا ب ــراد مبت اف

ــه  ــه ب ــا توج ــگران: ب ــرای پژوهش ــنهاد ب پیش
ایــن کــه تــا ســال 2۰۱2 تنهــا دو مطالعــه در کشــور کنیــا 
ــه  ــام گرفت ــه انج ــن زمین ــال در ای ــنی بزرگس و در رده س
ــابه در  ــات مش ــام مطالع ــد انج ــر می رس ــه نظ ــت، ب اس
گروه هــای ســنی مختلــف در کشــور مــا خالــی از لطــف 

نباشــد.
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همایش های پیش رو
هفدهمیــن کنفرانــس اروپایــی ایــدز امســال در تاریــخ  ۱۵-۱۸ آبــان مــاه )6-9 مــاه نوامبــر( در کشــور ســوئیس، 

شــهر بــازل برگــزار خواهــد شــد.

عاقه منــدان بــه شــرکت در ایــن کنگــره می تواننــد چکیــده مقــاالت خــود را تــا 2۰تیــر )۱۱جــوالی( بــرای ایــن 
کنگــره از طریــق لینــک زیــر ارســال نماینــد: 

https://eacs-conference2019.com

ســیزدهمین کنگــره بین المللــی دانــش اعتیــاد از ۳۰ مردادمــاه لغایــت ۱ شــهریورماه در تهــران، مرکــز همایش های 
بین المللــی رازی برگــزار خواهــد شــد.

ــک  ــق لین ــا ۳۱ خــرداد از طری ــاالت خــود را ت ــده مق ــد چکی ــن کنگــره می توانن ــه شــرکت در ای ــدان ب عاقه من
زیــر بــرای کنگــره ارســال نماینــد:

http://ascongress.ir
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 شناسنامه نشریه
و اعضای تحریریه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

زمینه انتشار: علمی و اجتماعی

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی  و عفونت های آمیزشی 

مدیر مسئول: دکتر حمید شریفی

سردبیر: دکتر حمیدرضا توحیدی نیک 

مدیر داخلی و مسئول هماهنگی: سهیل مهماندوست

صفحه آرا و طراح جلد: محمدمحسن رضازاده

اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:

1(  زهرا بیات
2(  دکتر حمیدرضا توحیدی نیک

3(  فاطمه توکلی 
4(  دکتر علی اکبر حقدوست

5(  مهرداد خضری
۶( راضیه خواجه کاظمی

۷(  دکتر فرداد درودی
۸  دکتر علی احمد رفیعی راد

۹(  نوشین زارعی
1۰(  دکتر امید زمانی

11(  دکتر سید احمد سید علی نقی
12(  دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

13(  دکتر حمید شریفی
14(  دکتر سنا عیب پوش

15(  دکتر محمد مهدی گویا
1۶(  دکتر کامبیز محضری

1۷(  دکتر قباد مرادی
1۸(  دکتر مهدی مرادی

1۹(  سهیل مهماندوست

بــه  عاقه منــدان  کلیــه  از 
همــکاری دعــوت بــه عمــل 
می آیــد تــا مطالــب خــود را 
بــه پســت الکترونیکــی مــا بــه 
 shatak.hiv@gmail.com آدرس 

ــد. ــال نماین ارس
ــده  ــال ش ــب ارس ــی مطال تمام
انجــام  و  بررســی  از  پــس 
توســط  الزم  ویرایش هــای 
هیئــت تحریریــه بــا تائیــد 
فرســتنده مطلــب بــه چــاپ 

خواهــد رســید.

دعوت به همکاری




