
هـمه افراد ممـكن اسـت در معـرض خطر ابتال به ايدز باشند:
خودمراقبتي و آزمايش اچ  آي وي     دو عامل موثر در پیشگیری ايدز
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مادر شدن و داشتن فرزند سالم يكي از آرزوهاي اكثر زنان است و براي رسيدن به اين آرزو 
از هيچ اقدامي دريغ نمي كنند. اما همه مادران از اقدامات الزم براي داش��تن يك بارداري و 
تولد نوزاد سالم آگاهي ندارند، در حالي كه با آگاهي از مشكالت احتمالي و نحوه پيشگيري 

از آن ها و اقدامات پيشگيرانه الزم، مي توانند يك نوزاد سالم و با نشاط داشته باشند.
معمواٌل اقدامات پيش��گيرانه بس��يار آس��ان تر و كم هزينه تر از مراقبت و درمان هاي الزم در 
صورت بروز مشكالت و بيماري ها هستند. يكي از مشكالت و بيماري هايي كه امروزه مادران 
و نوزادان آن ها را تهديد مي كند ابتال به اچ آي وي/ ايدز است، البته با آگاهي و انجام مراقبت 
و درم��ان به موقع و صحي��ح مي توان از تولد نوزاد مبتال به اچ آي وي پيش��گيري كرد. يكي 
از مهم ترين اقدامات براي پيش��گيري از انتقال اچ آي وي به نوزادان و كودكان، شناس��ايي 

به موقع مادران مبتال به اچ آي وي و مراقبت و درمان پيشگيرانه براي آن ها است.

راههايانتقالاچآيوي
سه راه عمده انتقال اچ آي وي عبارت است از : 
  از طريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده

  روابط جنسي محافظت نشده با فرد مبتال به اچ آي وي 
  از مادر مبتال به اچ آي وي به فرزند

با توجه به راه هاي انتقال گفته شده، همه افراد در صورت نداشتن آگاهي و عدم پيشگيري 
ممك��ن اس��ت در معرض خط��ر ابتال به اچ آي وي باش��ند لذا اين بيم��اري مخصوص گروه 
خاصي نيست. با در نظر گرفتن راه هاي انتقال بيماري، افراد زير بيش از سايرين در معرض 

خطر هستند: 
 مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر

 مصرف كنندگان مواد محرك و روان گردان صنعتي )شيشه(
 افرادي كه روابط جنس��ي محافظت نشده )بدون استفاده از كاندوم( با افراد مختلف 

دارند 
 همسر يا شركاي جنسي افراد فوق الذكر
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انتقالاچآيويازمادربهكودك
انتق��ال ويروس از مادر مبت��ال به اچ آي وي به ك��ودك مي تواند در طول ب��ارداري، زايمان و 
ش��يردهي اتفاق بيفتد. ولي بيش ترين احتمال انتقال، در اواخر دوره بارداري و به خصوص 
»هنگام زايمان و دوران ش��يردهي« اتفاق مي افتد. براي پيشگيري از انتقال ويروس از مادر 

مبتال به كودك، توصيه مي شود كه: 
 زنان مبتال به اچ آي وي تا حد امكان باردار نشوند؛ 

 و يا پيش از تصميم به بارداري، حتمٌا به مراكز بهداشتي - درماني و يا مراكز مشاوره 
بيماري هاي رفتاري مراجعه كنند تا از خدمات مشاوره اي استفاده نمايند. 

 مادر مبتال درصورت باردار شدن بايد در طول بارداري تحت مراقبت در مراكز بهداشتي 
- درماني و مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري قرار گيرد تا 

براي جلوگيري از انتقال اچ آي وي به جنين، پيشگيري 
دارويي انجام شود. 

 همچنين توصيه مي ش��ود زايمان نيز به صورت 
س��زارين انجام شود زيرا احتمال انتقال اچ آي وي 

در زمان زايمان طبيعی بسيار زياد است.
 نوزادان متولد ش��ده، پس از تولد بايد بالفاصله 

تحت درمان پيش��گيري با داروهايي كه توسط 
پزشك تجويز مي شود قرار گيرند.

طري��ق  از  اچ آي وي  آنجايي ك��ه  از   
ن��وزاد منتق��ل  ب��ه  ني��ز  ش��يردهي 

مي ش��ود، نوزادان مادران مبتال به 
اچ آي وي بايد با ش��ير مصنوعي 

)شيرخشك( تغذيه شوند. 
اگ��ر تمامي مراقبت ه��اي دوران 
ب��ارداري، زايم��ان و ش��يردهي 
به ط��ور دقيق و صحي��ح انجام 
ش��ود احتمال ابت��الي نوزاد به 
اچ آي وي بس��يار پايي��ن خواهد 

بود. 
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چگونهميتوانابتالبهاچآيويراتشخيصداد؟
در مرحله بدون عالمت هيچ نشانه اي از بيماري وجود ندارد لذا نه خود فرد و نه اطرافيان 
او نمي توانند بفهمند كه فرد مبتال است. به عبارت ديگر ابتال به اچ آي وي را به هيچ عنوان از 
روي»ظاهر فرد« نمي توان تش��خيص داد. بعد از ورود ويروس به بدن، در بدن موادي به نام 
آنتي بادي توليد ش��ده كه به تدريج ميزان آن در خون زياد مي شود. هرچند توليد اين ماده 
هم عالمتي ايجاد نمي كند اما از آن جا كه با روش هاي آزمايشگاهي مي توان اين ماده )آنتي 

بادي( را در خون تشخيص داد، به كمك آن مي توان به ابتالی فرد پي برد. 
پس، در دوره بدون عالمت، فرد هيچ عالمت ظاهري ندارد اما تس��ت آزمايشگاهي او مثبت 
اس��ت. همان طور كه اش��اره ش��د آنتي بادي به تدريج شروع به ترش��ح مي كند، بنابراين از 
زماني كه ويروس وارد بدن مي ش��ود تا زماني كه س��طح آنتي بادي به حدي برسد كه قابل 
اندازه گيري باشد، مدت زماني)بين2 هفته تا 3 ماه( طول مي كشد كه به آن »دوران پنجره« 
مي گويند. در دوران پنجره علي رغم اين كه ويروس در بدن انسان وجود دارد اما فرد عالمتي 
ندارد و تس��ت آزمايشگاهي او نيز مثبت نمي ش��ود ولي فرد می تواند ويروس را به ديگران 

منتقل كند.

خانمهاچگونهبایدبفهمندكهبهاچآیویمبتالهستندیاخير؟
در ص��ورت ب��ارداری يا تصميم به بارداری، برای تش��خيص ابتال ب��ه اچ آی وی با آزمايش 
تش��خيصی س��ريع به راحتی می توان ابتال به ويروس را تش��خيص داد. در حال حاضر با 
تست تشخيصی سريع، احتمال ابتال يا عدم ابتال به اچ آی وی حداكثر در 20 دقيقه در خون 
مش��خص می ش��ود. البته در صورت مثبت ش��دن اين آزمايش بايد حتمٌا آزمايش تاييدی 

انجام شود. 
با مراجعه به مراكز بهداش��تی - درمانی يا مراكز مشاوره بيماری های رفتاری می توان اين 
آزمايش را انجام داد. مشاوره و انجام آزمايش در اين مراكز رايگان و كاماٌل محرمانه است.
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آیاتش�خيصزودرسكمکيبهپيش�گيریازانتقالویروسبهنوزاد
میكند؟ 

مس��لمٌا تش��خيص زودرس ابتال به اچ آی وی در پيشگيري از ابتالي كودك موثر است. اگر 
ابت��ال به اچ آي وي پيش از بارداری يا هر چه زودتر در زمان بارداری تش��خيص داده ش��ود 

امكان پيشگيری از ابتالي نوزاد به شكل چشمگيری افزايش می يابد. 
اگ��ر ابتال به اچ آی وی پيش از بارداری تش��خيص داده ش��ود، زوجي��ن می توانند در مورد 
فرزند دار ش��دن يا نشدن شان تصميم بگيرند. در صورتي كه تشخيص ابتال به اچ آي وي در 
زمان بارداری به خصوص هر چه زودتر صورت پذيرد، اين افراد مي توانند براي پيشگيري 
از انتقال ويروس به نوزاد در مراكز مش��اوره بيماري های رفتاری، خدمات درماني را به طور 
رايگان دريافت كنند. با اين درمان به همراه انجام زايمان به صورت سزارين و تغذيه نوزاد با 
شير خشك، احتمال انتقال اچ آی وی به نوزاد به طور قابل مالحظه ای كاهش پيدا مي كند. 
ن��وزاد بايد در 6 هفت��ه اول تولد تحت درمان های پيش��گيرانه قرار گيرد. ب��ا اين اقدامات، 

احتمال انتقال نزديك به صفر خواهد شد. 
با انجام اين اقدامات، تعداد زيادي از مادران و پدران مبتال به اچ آي وي فرزندان س��المي به 

دنيا آورده اند.

 تشخيص زودرس مادران مبتال، مهم ترين اقدام برای جلوگيری از تولد نوزادان مبتال 
به اچ آی وی اس��ت. بنابراين خانم ها بايد قبل از ب��ارداری و حتی در زمان بارداری از 
ابتالی خود به اچ آی وی آگاه شوند تا بتوانند با اقدامات پيشگيرانه از انتقال ويروس 

به نوزاد خود جلوگيری كنند.
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پيشگيريازانتقالاچآيويازمادربهكودك
ايدز واكس��ن و درمان قطعي ندارد. البته هم اكنون با توج��ه به درمان هاي موجود، كيفيت 
زندگ��ي و ط��ول عمر مبتاليان به اي��دز به طرز قابل توجهي بهبود يافته اس��ت. در هر حال، 

استفاده از روش هاي مناسب پيشگيري كه موثر و كارا باشد اهميت زيادي دارد. 
آگاهي و اط��الع از ابتال به اين بيماري عمدتاً موجب تغيير رفتارهاي مخاطره آميز، كاهش 
خط��ر تم��اس و انتقال، كاهش اضطراب رواني  �  اجتماع��ي و  بهبود نحوه دريافت خدمات 

تشخيصي، مراقبت و درمان توسط افراد در معرض خطر و مبتال خواهد شد.
 ب��راي پيش��گيري از انتقال اچ آي وي از طريق مادر ب��ه فرزند رعايت موارد زير كمك كننده 

است: 
 تش��خيص زودرس ابتال به اچ آي وي در افراد در معرض خطر بيش��تر )همسران افراد 
مبتال به اچ آي وي، همسران مصرف كنندگان مواد مخدر، زنان داراي رفتار پرخطر جنسي 

و زنان مصرف كننده مواد مخدر( 
 استفاده از كاندوم در زنان در معرض خطر بيش تر

 پيشگيري از بارداري در زنان در معرض خطر بيش تر
 مراجعه زنان مبتال، به مراكز مش��اوره بيماري هاي رفتاري و دريافت خدمات مراقبتي 

و درماني 
 انجام زايمان به روش سزارين

 شروع درمان پيشگيري در نوزادان متولد شده از مادران مبتال به اچ آي وي 
 تغذيه نوزادان متولد شده از مادران مبتال به اچ آي وي فقط با شير خشك و اجتناب از 

تغذيه با شير مادر
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اچآيويچهویژگيهایيداردكهازسایربيماريهايعفونيمتفاوتاست؟
اي��ن بيم��اري از راه هايي منتقل مي ش��ود كه ب��ا رفتارهاي خصوصی انس��ان ارتباط دارد 
)تماس جنس��ي، اعتياد تزريقي و…(. پس ايدز عالوه بر آن  كه يك بيماري عفوني اس��ت، 
جزء بيماري هاي رفتاري نيز دس��ته بندي مي ش��ود و غالبٌا چون علل متعددي باعث بروز 
بيماري هاي رفتاري مي شوند، كنترل آن نيز به آساني امكان پذير نيست. اين بيماري اغلب 
با خصوصي ترين رفتارهاي انسان ها مرتبط است و افراد حاضر نيستند به راحتي در مورد 
آن صحبت كنند. از طرف ديگر اين بيماري ممكن است تا مدت طوالني بدون عالمت باشد 

)حتي تا حدود 10سال(. 
اين نكته از دو نظر حايز اهميت است:

  درص��د زيادی از كس��اني كه با اي��ن ويروس زندگي مي كنند، از ابت��الی خود خبر ندارند. 
اين افراد چ��ون هيچ عالمتي ندارند، مي توانند با رفتارهاي پرخطر، به راحتي ويروس را به 

ديگران منتقل كنند.
  از س��وي ديگ��ر اگر اي��ن اف��راد ك��ه غالباً در س��نين فعال هستند، از ابتالي خود آگاه 
ش��وند و زمينه مناسبي براي مشاوره و مراقبت را داشته باشند مي توانند بي آنكه خطري 

براي جامعه محسوب شوند زندگي سالمي داشته باشند. 
بايد توجه داش��ت، براي تشخيص بيماري حتماً آزمايش خون ضروري است كه آن هم در 
اوايل ابتال ممكن است منفي گزارش شود )دوران پنجره (. تاكنون واكسني براي پيشگيري 
ش��ناخته نش��ده اس��ت. راه هاي انتقال بيماري، عدم آموزش  مناس��ب در اين باره و انگ و 
تبعيض موجود نس��بت به مبتاليان، موجب شده است حتي اسم بيماري ايدز هم با ترس 

همراه شود. به همين دليل افراد به سختي براي اقدامات تشخيصي مراجعه مي كنند. 
از طرف ديگر چون جامعه برخورد مناس��بي با بيماران ندارد، اين افراد اغلب بيماري خود 
را پنهان كرده و براي اقدامات مراقبتي مراجعه نمي كنند كه اين امر موجب ش��يوع س��اير 
بيماري ه��اي عفوني در بين آنان و حتي س��اير اف��راد جامعه هم خواهد ش��د. لذا ماهيت 
بيماري ايدز از يك بيماري عفوني به شكل يك مشكل اجتماعي و بهداشتي در آمده است 

تا جايي كه از آن به عنوان بزرگ ترين چالش قرن نام برده مي شود. 
اگ��ر چه اين بيم��اري درمان قطعي ندارد اما امروزه با وجود داروهاي ضد ويروس��ي، افراد 
مبتال به اچ آي وي/ ايدز مي توانند س��اليان س��ال به زندگي ادامه دهند. همچنين با دريافت 
خدمات تشخيصي، مشاوره و خدمات مراقبت و درمان مي توان از انتشار بيش تر ويروس در 
بين افراد جامعه جلوگيري كرد و كيفيت زندگي را در افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند 

بهتر نمود.



شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

        مرکز مدرییت بیماری اهی واگیر
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