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  مقدمه: 

دوستان عزیز این مجموعه براي کمک به شما تهیه  تا بتوانید به شکل بهتر و موثرتري به افرادي که از شما 

درمانی دریافت می کنند ؛کمک کنید که از وضعیت ابتال خود به اچ آي وي مطلع شوند  –خدمات بهداشتی 

ین دوره چیست و شما در پایان دوره باید .قبل از اینکه  این دوره آموزشی را بگذرانید الزم است بدانید اهداف ا

  چه مطالبی را بدانید و مهارت  انجام چه کارهایی را داشته باشد  :

  اهداف آموزشی

  هست ؟کار چقدر مهم این بدانید  چرا باید این کار را انجام دهید و الزم است  .1

 این کتاب مطالعه کنید  بخش اولدر می توانید  این موضوع را 

کمک کنید ؛ الزم است "اچ آي وي  "قبل از اینکه شما بخواهید به دیگران  در خصوص بیماري  .2

 را به خوبی  بشناسید . مفاهیم و کلیات اچ آي ويخود شما 

 این کتاب مطالعه کنید   دومبخش در می توانید  این موضوع را 

براي انکه بتوانید کسی را براي انجام هر اقدام بهداشتی  مثال انجام  تست اچ آي وي  و یا دریافت  .3

بر قراري یک ارتباط خدمات مراقبت و درمان اچ آي وي ترغیب کنید ، الزم است نحوه 

و مهارت هایی را بلد باشید که بتوانید در افراد انگیزه الزم براي  کار مورد نظر را  موثررابدانید 

ایجاد کنید پس شما در پایان این دوره اموزشی باید مهارت برقراري ارتباط وارائه آموزش انگیزشی 

 را  کسب کرده باشید .

 این کتاب مطالعه کنید   سومبخش  درمی توانید  این موضوع را 

چیست و چگونه انجام می شود از مطالبی است که شما باید قبل از اینکه  " چ آي وي تست ا" .4

آن را به کسی توصیه کنید باید به خوبی بشناسید .. براي انکه جایی بتواند تست اچ آي وي را 

شرط را بلد باشید و مطمئن باشید هر  5شرط مهم را داشته باشد . شما باید این  5انجام دهد باید 

 ط را می توانید رعایت کنید شر 5

  این کتاب مطالعه کنید  چهارمبخش در می توانید  این موضوع را 

خدمت اصلی باید به فرد ارائه  5براي توصیه به انجام تست  اچ اي وي  توصیه به انجام تست .5

 خدمت را بشناسید و بتوانید آنها را به ترتیب ارائه دهید  5شود  و الزم است شما این 

  این کتاب مطالعه کنید   بخش پنجم  موضوع را  می توانید دراین 

 اولین خدمت  : آموزش اچ آي وي و مفاهیم آزمایش تست اچ آي وي 

شما باید مفاهیم ایدز و اینکه چرا مهم است فرد آزمایش بدهد ( که در بخش دوم این مجموعه  .6

آموخته اید) را با استفاده از مهارتی که در بخش سوم یاد گرفته اید ، به فرد مورد نظر ارائه دهید 

 زیرا قبل از انجام آزمایش فرد باید اطالعات زیر را داشته باشد : 
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a. این آزمایش چیست و چگونه انجام می شود  آنها باید بدانند 

b.  آنها باید مفهوم پاسخ آزمایش  منفی را بدانند و درك کنند که اگر پاسخ  آزمایش آنها

 منفی باشد چه کاري باید انجام دهند .

c.  آنها باید مفهوم پاسخ آزمایش  مثبت  را بدانند و درك کنند که اگر پاسخ  آزمایش آنها

 اید انجام دهند.مثبت  باشد چه کاري ب

  این کتاب مطالعه کنیدبخش پنجم     - فصل اول   این موضوع را  می توانید در

 دومین  خدمت  : توصیه به انجام تست  

 شما باید بلد باشید چگونه به فرد توصیه کنید که براي انجام تست اقدام کند  . .7

  انجام تست 

  این کتاب مطالعه کنیدبخش پنجم     - فصل دوم    این موضوع را  می توانید در

 سومین  خدمت  : انجام تست   

 اگر به تست سریع دسترسی دارید :

 بتوانید تست را به درستی انجام دهید  شما باید  .8

 شما باید بتوانید نتیجه تست را به درستی قرائت کنید  .9

  :اگر به تست دسترسی ندارید 

 شما باید بدانید براي انجام تست فرد چه کارهایی را باید انجام دهید  .8

 شما باید بدانید چگونه پاسخ آزمایش فرد را از محل انجام تست دریافت کنید .9

  این کتاب مطالعه کنیدبخش پنجم     -  سومفصل   این موضوع را  می توانید در

    اعالم نتیجه آزمایش به فرد مین  خدمت  : چهار

 شما باید بدانید چگونه پاسخ آزمایش را به فرد اعالم کنید  .10

 شما باید مطمئن شوید فرد مفهوم نتایج مثبت و منفی را به درستی می داند  .11

 شما باید مطمئن شوید فرد با پاسخ آزمایش منفی ، می داند چه اقدامی باید انجام دهد  .12

 ند چه اقدامی باید انجام دهد شما باید مطمئن شوید فرد با پاسخ آزمایش مثبت ، می دا .13

  این کتاب مطالعه کنید   بخش پنجم  -  چهارمدر فصل این موضوع را  می توانید 

     ارجاع و پیگیري موارد با نتیجه مثبتخدمت  :   پنجمین

شما باید بدانید فرد با پاسخ آزمایش مثبت را چگونه و به کجا براي انجام تست هاي تاییدي  .14

 دهید .تشخیص ارجاع 

 شما باید بدانید چگونه نتیجه اینکه فرد تست تاییدي را انجام داده است را پیگیري کنید  .15

 شما باید بدانید اگر فرد براي تایید تشخیص اقدام نکرده است باید چه کاري انجام دهید . .16

 این کتاب مطالعه کنید   بخش پنجم  -  چهارمفصل این موضوع را  می توانید در 
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  اول : اهمیت موضوع بخش 
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حتما  از سال ها قبل شنیده اید که ایدز یک بیماري است که سالیانه جان هزاران نفر را گرفته و به سرعت 

  گسترش یافته است.اما امروزه کشورهایی هستند که  موفق شده اند بیماري را کنترل کنند .

این موفقیت تنها زمانی حاصل شده است که آنها توانسته اند درصد باالیی از افراد مبتال را تحت درمان قرار 

یرا زمانی که فرد تحت درمان قرار می گیرد  هم خودش می تواند زندگی سالمی داشته باشد و هم ز.دهند 

تعداد ویروس ها در خونش کم می شو د بنا براین  بیماري را خیلی کمتر به دیگران منتقل می کند و به این 

  ترتیب بیماري در آن جامعه ها کنترل شده است .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

اگر فرد مبتال 

 تحت

درمان قرار 

 بگیرد

 

 

ویروس تعداد 

هاي خونش کم 

می شود و 

سیستم ایمنی 

اش تقویت می 

 شود

 

 

حال بیمار بهتر و طول 

 عمرش بیشتر می شود

خطر انتقال بیماري به دیگران 

 خیلی کمتر می شود
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  کار فقط زمانی امکان پذیر است که :این 

 افراد مبتال از بیماري خود مطلع باشند  .1

 براي گرفتن  خدمات مراقبت و درمان اقدام کنند  .2

  خدمات مراقبت و درمان را به صورت مستمر دریافت کنند. .3

  نگونه کشورها :اما در بعضی کشورها این اتفاق نمی افتد و درنتیجه بیماري به راحتی کنترل نمی شود زیرا در ای

  

  زیرا ". درصد باالیی از موارد مبتال از بیماري خود مطلع نیستند

 بیماري اچ آي وي هیچ عالمتی ندارد که با آن بشود به وجود بیماري شک کرد .  .1

باورهاي غلط و نگرش هاي منفی در جامعه باعث می شود از ترس اینکه دیگران متوجه بیماري آنها  .2

 بشوند براي تشخیص اقدام نکنند 

بیماري فقط از طریق آزمایش قابل تشخیص است و این آزمایش  ممکن است به راحتی در دسترس  .3

 افراد نباشد .

مبتال فکر کنند بیماري مخصوص افراد خاصی است و  دانش ناکافی و باورهاي غلط باعث می شود افراد .4

 امکان ندارد آنها مبتال شوند  .

 

 زیرا: ".براي مراقبت و درمان مستمر اقدام نمی کننددرصد باالیی از موارد مبتال 

 نمیدانند و یا باور ندارند که با  مراقبت و درمان  وضعیت جسمیشان بهبود پیدا می کند   .5

هاي منفی در جامعه با عث می شود از اینکه دیگران متوجه بیماري آنها بشوند باورهاي غلط و نگرش  .6

 نگران باشند و ترجیح می دهند براي درمان اقدام نکنند  .

 دسترسی به خدمات مراقبت و درمان برایشان با مشکل همراه است . .7

 

  

  

 

  اولین و  مهمترین کار این است که افراد مبتال شناسائی شوند  

  بعد راضی شوند که براي مراقبت و درمان  اقدام کنند  

  درمانشان را ادامه دهند 

  

  

 چه باید کرد ؟ 



 ویژه مراقبین سالمت             HIVراهنماي عمل آموزش وتوصیه به انجام تست 

 

9 

 

 

 

 

  

 باید در افراد انگیزه ایجاد کرد که براي آزمایش اقدام کنند  .1

 را ساده کرد که بتوانند به راحتی آن را انجام دهند . دسترسی به آزمایش .2

 خیالشان راحت باشد که نتیجه ازمایش آنها محرمانه باقی می ماند  .3

 باید در افرادمبتال  انگیزه ایجاد کرد که براي  مراقبت و درمان اقدام کنند  .4

 انها باید بدانند براي مراقبت و درمان به کجا مراجعه کنند . .5

مطابق  سیاست هاي تدوین شده برنامه کشوري ، برآن شدیم تا شرایط فوق را برآورده کنیم .براي 

اینکار  براي  گروه هاي زیر شرایطی فراهم می آید که کنار سایر خدماتی که دریافت می کنند ، 

  خدمات تشخیصی اچ آي وي را هم دریافت کنند 

  

  

  افرادي که  بیشتر احتمال دارد مبتال باشند مانند :

 مصرف کنندگان تزریقی مواد و همسران آنها  .1

 و شرکا جنسی آنها افرادي که روابط جنسی غیر محافظت شده دارند .2

 افراد مبتال به اچ آي وي همسر    .3

 افراد مبتال به بیماریهاي مقاربتی  .4

  یا افرادي که تشخیص و درمان فوري بیماري خیلی اهمیت دارد  مانند :

 بیماران مبتال به سل  .1

  مادران .2

  

  

  

  

 در پایگاه هاي سالمت توسط اچ آي وي  ی اولیه تشخیصآموزش اچ آي وي و توصیه به انجام تست 

بودن تست اولیه ، مشاوره هاي تخصصی و تست  در صورت مثبت.مراقبین سالمت انجام می شود 

تائیدي در مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري  و یا پایگاه هاي مشاوره (مراکز جامع سالمت منتخب 

  )*انجام می شود .

 
 از چه راهی می توان به این نتایج رسید؟

 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود ؟ 

 
 این خدمت کجا ارائه می شود ؟
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مرکز جامع سالمت منتخب براي تست هاي تشخیصی اچ آي وي =مراکزي که زیر نظر مراکز مشاوره 

  دیده به عنوان پایگاه مشاوره شناخته شده اند  هشاور دوربیماریهاي رفتاري با داشتن م

  

  

  

براي اینکه بتوانیم خدمات تشخیصی را در سایر خدمات ارائه شده به افراد فوق  ادغام کنیم اولین و 

و مهارت الزم براي انجام مهمترین شرط این است که فردي که سایر خدمات را ارائه می دهد دانش 

  خدمات تشخیص و ارجاع موارد مثبت به مراکز تخصصی تر را داشته باشد .

 مشاور سطح اول "شما بعد از گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی و کسب این مهارت ها به عنوان 

کردن آنها به می توانید این خدمت را ارائه دهید و به این ترتیب با کمک به تشخیص بیماران و وصل  "

  سیستم مراقبت و درمان نقش بسیار بزرگی در کنترل بیماري در جامعه خواهید داشت .

  

  

  تهیه شده است . " مراقبین سالمت "این مجموعه ویژه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 چه کسانی این خدمت را ارائه می دهند ؟ 
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  بخش دوم : شناخت بیشتر بیماري ایدز 
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  مقدمه :

  : براي آنکه در امر تشویق افراد براي انجام تست تشخیصی اچ آي وي موفق باشیم باید 

 ماهیت بیماري اچ آي وي را به عنوان یک بیماري عفونی بهتر بشناسیم  .1

 عواملی که باعث می شود ، افراد تمایلی براي اقدامات تشخیصی نداشته باشند را بشناسیم . .2

 درمان افراد مبتال انجام می شود آگاهی داشته باشیم .از اقداماتی که براي مراقبت و  .3

 در این بخش به هر سه موضوع اشاره شده پرداخته خواهد شد   

  از منظر یک بیماري عفونی: ماهیت بیماري اچ آي وي.1

  همگان را به خود جلب کرده است .ایدز یک بیماري عفونی  است که سال هاست  توجه 

ناشناخته هاي بشر از یک طرف و سرعت انتشار بیماري از طرف .شناخته نشده بودبیماري از ابتدا به خوبی 

دیگر موجب شد که سیستم هاي آموزشی و بهداشتی  در دنیا شتابزده شروع به آموزش هاي وسیع در اینباره 

طرف  نمودند ، دانش ناکافی بشري از یکطرف و و ماهیت  متفاوت بیماري نسبت به سایر بیماریهاي عفونی از

به سرعت انتشار یابد و همین امر موجب شد ،  رفته وگشکل  دیگر  منجر شد باورهاي غلط در خصوص بیماري

اکنون علی رغم وجود دانش کافی در خصوص  متاسفانه مشکالت جدي در امر کنترل بیماري پیش آید .

از موانع بزرگ در جهت  وبیماري ؛ همچنان باورهاي غلط در خصوص بیماري  چنان در اذهان ریشه دوانده اند 

از شروع یک بار  بلکنترل اپیدمی و تشخیص و مراقبت و درمان  بیماران به حساب می آیند .الزم است ق

   ک بیماري عفونی مرورکنیم .بیماري ایدز را صرفا از منظر ی

  براي شناخت یک بیماري عفونی بهتر است شما در ابتدا با سیستم ایمنی بدن انسان آشنا شوید :

  آشنایی با سیستم ایمنی بدن :

ایی است که وارد ربدن ما ، سیستم ایمنی وجود دارد که وظیفه اش محافظت از بدن در برابر  هر عامل بیگانه د

  بدن انسان شود .

  

  

  

  

  

  

  

  

مانع وارد شدن عوامل بیگانه به بدن می 

 شود. 

یکی از اصلی ترین اجزا سیستم ایمنی بدن  سلول هاي سفیدي هستند که در خون و 

ترشحات وجود دارند  این ها مانند سربازان یک ارتش هستند که وظیفه اصلی 

می گویند و به  محافظت بدن در برابر  عوامل بیگانه بر عهده دارند به آنها گلبول سفید

 عوامل بیگانه را از بین می برد . 

 

 عوامل بیگانه را زندانی می کنند . 
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وقتی عامل بیگانه وارد بدن می شود ، سیستم ایمنی قسمتی از ساختمان عامل بیگانه را 

می گویند .و سیستم ایمنی بدن ماده ایی برعلیه آن  "آنتی ژن"شناسائی می کند که به آن 

  می گویند  "آنتی بادي  "ه به آن ترشح می کند ک

  

  : آشنایی با بیماریهاي عفونی

عامل بیماریزا .بیماریهاي عفونی ، بیماریهایی هستند که به علت ورود یک عامل بیماریزا  به بدن ایجاد می شود

بر علیه عامل بیماریزا  سیستم ایمنی بدن هم .وارد بدن می شود و موجب آزردگی یک قسمت بدن می شود 

این جنگی که بین عامل بیماریزا و سربازهاي دفاعی بدن اتفاق می افتد .این دشمن شروع به فعالیت می کند

پس اگر بخواهیم هر ماري را تشخیص دهیم .عالیمی را ایجاد می کند که به کمک ان عالیم می توانیم بی

  بیماري عفونی را بشناسیم به این اطالعات نیاز داریم :

  عامل بیماریزا .1

 نحوه ورود به بدن انسان  .2

 عالیم بیماري : که خود حاصل دو مورد زیر است : .3

 صدماتی که میکروب به بدن وارد می کند ( بیماریزایی ) .1

 واکشن بدن نسبت به عامل بیماریزا .2

 راه تشخیص  .4

 چگونگی درمان .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عامل 

 بیماریزا

سیستم 

 ایمنی

 راه انتقال

عالیم 

 بیماری
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در مورد مرحله فوق را مرورخواهیم  5دیگر  از هر آنچه تا کنون راجع به بیماري ایدز شنیده ایم یکبار اکنون 

  :ایدز مرور می کنیم و آنرا با بیماریهاي عفونی دیگر مقایسه می کنیم 

  عامل ایجاد  بیماري ایدز  :.1

که به گلبولهاي سفید خون عالقه داشته (ویروس نقص ایمنی انسان )  HIVیک نوع ویروس است بنام 

از آنجا گلبول هاي سفید در خارج از بدن مدت کوتاهی قادر به ادامه حیات می باشد.ا هاو تنها درون آن

الکل  حرارت،در مدت کوتاهی از بین میرود.خارج از بدن زنده می مانند پس ویروس اچ آي وي هم در 

  و مواد ضدعفونی کننده (مانند وایتکس ) براحتی می توانند باعث از بین رفتن ویروس شوند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  چگونه وارد بدن می شوند؟ HIVویروس .2

، گلبولهاي سفید خون هستند پس مسلما   HIVهمانطور که اشاره شد  سلول هدف براي ویروس  

ویروس از راهی به بدن وارد می شود که بتواند به گلبولهاي سفید دسترسی داشته باشد، لذا  براي ورود 

ویرو س به بدن بایستی مقداري از خون یا ترشحات حاوي گلبولهاي آلوده  به ویروس  با خون  و یا 

ون ویروس فقط داخل گلبول سفید زنده می ماند ،پس تنها چ مخاط بدن فرد  سالم تماس  پیدا کند .

از راهی منتقل می شود که گلبول سفید منتقل شود .  گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات بدن 

 بههم فقط از راهی می تواند وارد شود که خون و ترشحات محتواي ویرس  ویروس وجود دارد پس 

راه اصلی زیر می  3از   . به این ترتیب ویروس اچ آي وي وارد شود خون یا مخاط بدن فرد دیگري 

  تواند وارد بدن انسان شود :

و یا هر جسم تیز و برنده که آلوده به خون تازه   خون و فرآورده هاي خونیتزریق  -1

  باشد 

  با فردآلوده تماس جنسی – 2

  به کودك   آلودهاز راه مادر – 3

  

نده ایدز ، ویروسی ضعیف است که پس نتیجه می گیریم  عامل ایجاد کن

فقط درون گلبول سفید زنده می مانددر خارج از بدن قادر به ادامه حیات 

 نیست

به راحتی انتقال  عفونت ها  به سایر پس نتیجه می گیریم  ، ویروس  نسبت

 و در روابط معمول بین انسانها منتقل نمی شود.نمی یابد 
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  راههایی که ویروس ایدز از طریق آن ها منتقل نمیشود :

با توجه به توضیحات فوق  از آنجا که ویروس مولد بیماري تنها در صورت دسترسی به گلبولهاي سفید  

 آلوده قادر به ادامه حیات است لذا تنها از طرقی منتقل می شود که به نوعی خون و یا ترشحات آلوده فرد

انطور که  میکروب لذا هم ،فرد سالم دسترسی یابد دربدنبه خون و یا ترشحات حاوي گلبول سفید 

از طریق تماس   بیماریهاي اسهالی از طریق تنفس منتقل نمی شود  ویروس عامل مولد بیماري ایدز نیز

زیرا در این شرایط گلبول هاي سفید قایل انتقال نسیتند لذا راه هاي زیر هاي عادي ذیل  منتقل نمی شود

   نمی توانند باعث انتقال بیماري شود :

  کار کردن با یکدیگر  وزندگی دسته جمعی  

  هم صحبت شدن و معاشرت هاي اجتماعی  

  یا تماس روزمره با افراد آلوده مانند هم سفر بودن ،همکالس بودن ، نشستن در کنار یکدیگر 

 از روابط عادي اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و تاکسی واستفاده از  تلفن هاي عمومی  

  و چنگال ، لیوان و وسایل و ظروف غذاخوري  قاشقغذا خوردن ، آشامیدن و یا استفاده از  

  اشک و بزاق 

 ( عطسه و سرفه ) از راه هوا  

  استفاده از سرویس هاي بهداشتی مشترك مثل حمام ، توالت و استخرهاي مشترك  

  توسط حیوانات ، حشرات و یا نیش آنها  

راههاي انتقال بیماري می بینیم که  افراد آلوده به ویروس در حالت لذا  با توجه به ماهیت ویروس و 

  عادي و در روابط معمول اجتماعی خطري براي سایرین ندارند 

  

  

  

 

 

 

نیازي به جدا سازي افراد مبتال به اچ آي وي وجود  :پس نتیجه می گیریم 

 ندارد 
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  )  ابتال به  ایدز هستند ؟  High Risk چه گروههایی در معرض خطر بیشتر ( 

بیماري ایدز کلیه جوامع و ابناء بشر را تهدید میکند و هر انسانی میتواند در معرض خطر آلودگی و یا 

عده اي از افراد از احتمال آلودگی و یا بیماري ،بیماري ایدز قرار گیردولی  با توجه به راههاي انتقال 

  بیشتري برخوردارند که عبارتند از :

 دین و کسانیکه مواد مخدر تزریقی را با سرنگ و سر سوزن هاي مشترك مورد استفاده معتا

  وشرکا جنسی آنها قرار می دهند

 افرادي که روابط جنسی نامطمئن دارند  

 افراد مبتال به بیماریهاي آمیزشی و مقاربتی  

  دریافت کنندگان  مکرر خون ، فرآورده هاي خونی و فاکتورهاي انعقادي آلوده  

  همسران افراد آلوده به HIV   و یا بیماران مبتال به ایدز  و نوزادان مادران آلوده به HIV  

  .عالئم بیماري 4

  به بدن چه اتفاقی می افتد ؟ HIVپس از ورود ویروس  

از ویژگیهاي جالب این ویروس این است که بر خالف اغلب عوامل بیماریزا خودش هیچ آسیبی به بدن نمی زند 

نطور که اشاره شد این ویروس به گلبولهاي سفید بدن تمایل دارد و به آنها وارد شده  و شروع به تکثیر هما. و 

می کند. به عبارت دیگر این ویروس وارد سلولی می شود که خود وظیفه از بین بردن آنرا بعنوان یک موجود 

خ کرده و مانع اقدام سربازهاي آن بیگانه برعهده داشته است ، درست مانند دشمنی که در ارتش یک کشور رسو

و بدن نیز در برابر آن هیچ اقدامی انجام نمیدهد به این ترتیب نه ویروس کاري کشور در مقابل بیگانگان گردد. 

به این ترتیب نه خود  انجام می دهد و نه بدن عکس العملی نشان می دهد پس  بیماري هیچ عالمتی ندارد .

ویروس موجب ایجاد عالمت می شود و نه عکس المعل بدن عالمتی ایجاد خواهد کرد.بعد از مدتی ماده اي در 

خون ترشح می شود که آنهم هیچ عالمتی ایجاد نمی کند و فقط نفع آن این است که در تشخیص آزمایشگاهی 

و با استفاده از امکانات گلبول سفید رشد و ن می شود ،گزییبه ما کمک می کند.این ویروس در گلبول سفید جا

و تمام توانش صرف به این ترتیب گلبول سفید آرام آرام توان و کارآئی خود را از دست داده تکثیر می کند  

رشد ویروس می شود .و نمی تواند وظایف خود  که همان مقاومت بدن و مقابله با میکروب هاي وارد شده به 

اگر عامل بیماریزاي دیگري به بدن وارد گردد ، گلبولهاي سفید  نمی توانند ه درستی انجام دهد و بدن است را ب

به وظیفه محافظتی خود عمل کرده و بدن قادر به هیچ عکس العملی نیست و آن میکروب می تواند انسان را از 
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فرد فرصت رشد وبیماریزایی پیدا پا در آورد.(ودر این مرحله بیماریهاي عفونی و سرطانهاي غیر عادي در بدن 

تمام میکروبهایی که در حالت عادي کاهش پیدا می کند وقتی کارآئی گلبولهاي سفید  در اصل  می کنند.

  ایجاد می کردند و خیلی زود برطرف می شدند می توانند عفونتهاي شدیدي ایجاد کند .اي  بیماریهاي ساده

ا زمانی که گلبول هاي سفید کار آیی خود را از دست دهند بین فاصله زمانی از زمان ورود ویروس به بدن ت

  سال  گزارش شده است ،  این مدت به دو عامل مهم بستگی دارد : 30تا5

: هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بیشتر باشد این مدت طوالنی تر می شود .و هر  قدرت سیستم ایمنی .1

که سیستم ایمنی را ضعیف کند می تواند این دوره را  عاملی مانند عفونت هاي دیگر ، سوتغذیه و استرس

  طوالنی کند 

: هر چه تعداد ویروس بیشتر باشد و هر چه تعداد ویروس وارد شده بیشتر باشد و  تعداد ویروس وارد شده .2

  مستمر وارد شود مسلما زودتر می تواند قواي سیستم ایمنی را کاهش دهد 

سال اول بیماري بدون هیچ عالمتی است و بعد از آنهم خود  20تا  5پس به این ترتیب در می یابیم که در 

بیماري عالمتی ندارد بلکه عالمت مربوط به بیماریهاي دیگري است که به دلیل نقص سیستم ایمنی ایجاد شده 

  اند .

  

  

  

  

  تفاوت عفونت اچ آي وي و بیماري ایدز :

بیماریهاي عفونی  به دو مرحله اصلی زیر و بروز عالیم سایر  زمان ورود میکروب به بدن تا نقص سیستم ایمنی

  تقسیم می شود :

  : دوره عفونت  اچ آي وي -الف

از زمانی که ویروس وارد بدن می شود تا زمانی که عالمت هاي سایر بیماریها مشخص می شود ، اصطالحا 

 سال هم باشد 30میگویند فرد مبتال به اچ آي وي و بی عالمت است . این دوره که می تواند حتی تا بیش از 

فرد هیچ عالمت بالینی  ندارد و حتی ممکن است خودش نیز نداند که آلوده است  اما ویروس از طریق خون و 

از طرف دیگر این فرد انسانی است که هیچ  نماید ترشحاتش منتقل می گردد و می تواند سایرین را آلوده 

ون آنکه در روابط اجتماعی معمول خطري براي مشکل جسمی نداشته و با توجه به راههاي انتقال ویروس بد

   سایرین داشته باشد  حق دارد و می تواند یک زندگی نرمال و عادي  براي مدت طوالنی داشته باشد .

  :ابتال به ایدز  -دوره بیماري -ب

برخالف سایر بیماریها ، عفونت اچ آي وي هیچ عالمتی  :پس نتیجه می گیریم 

ندارد و فرد مبتال تا سالیان متمادي می تواند  بدون هیچ عالمت و مشکلی به 

 زندگی معمول خود  ادامه دهد 
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میکروبی کاهش تدریجی نیروي دفاعی و ایمنی سلولی در فرد آلوده باعث میشود تا شخص آلوده در مقابل هر 

که وارد بدنش می گردد نتواند مقاومت نماید و عالئم انواع و اقسام بیماریهاي عفونی و نادر  و سرطانهاي 

مختلف را نشان می دهد ، بیماریهایی که در افراد سالم سریعا و بدون هیچ درمانی بهبود می یابند دراین  افراد 

پس تنها زمانی می گوییم فرد مبتال به ایدز شود . ممکن است ماهها طول کشیده و حتی منجر به مرگ آنان

  است که دچار نقص سیستم ایمنی شده است 

  : اچ آي وي  ابتال روشهاي تشخیص - 5

اچ آي فرد هیچ عالمتی ندارد  که بر اساس آن بتوان به  ابتال به اچ آي وي همانگونه که اشاره شد در دوران   

ي وي را با مشکل مواجه ساخته و عده زیادي هستند که مبتال . همین موضوع تشخیص اچ آ مشکوك شد وي 

هستند اما خود نیز از وضعیت ابتال خود مطلع نیستند .همانطور که قبال نیز اشاره شد، مدتی بعد از ورود 

ویروس به بدن ، گلبول هاي سفید به نشانه حضور ویروس ماده اي را  در خون ترشح می کند (آنتی بادي ) که 

هم هیچ عالمتی ندارد ولی با آزمایش قابل تشخیص است . از زمان ورود ویروس به تا زمانی که گلبول  آن ماده

ماه طول می کشد  که در این زمان   6هفته و گاه حتی  6هاي سفید این ماده را ترشح می کنند ، مدتی بین 

علی رغم اینکه ویروس درون بدن فرد هست حتی اگر فرد آزمایش هم بدهد جواب منفی خواهد بود . به این 

دوران دوران پنجره می گویند . اما بعد از این دوران که انتی بادي ترشح شود تا آخر عمر فرد در خونش باقی 

  وي  فقط بر این مبنا خواهد بود که فرد خون بدهد خواهد  ماند . لذا تشخیص اچ آي 

  بر اساس این توضیحات از زمان ورود ویروس اچ آي وي به بدن انسان سه مرحله زیر وجود دارد :

 دوره پنجره : ویروس در بدن هست . هیچ عالمتی وجود ندارد .آزمایش خون هم منفی است  .1

 ی وجود ندارد .آزمایش خون هم مثبت است دوره اچ آي وي : ویروس در بدن هست . هیچ عالمت .2

 دوره ایدز : ویروس در بدن هست . عالمت عفونت هاي دیگر وجود دارد .آزمایش خون هم مثبت است  .3

دوران پنچره (مدت زمانی که ویروس وارد بدن شده اما  وجودتوجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است  که با 

علی رغم  آلودگی  هنوز تستهاي  واینکه  سطح آنتی بادي به حد قابل تشخیص در خون نرسیده است )

وجود یک آزمایش منفی دلیل قطعی براي  عدم ابتال فرد نیست  و به  هیچگاه ،آزمایشگاهی  مثبت نشده است 

تواترهاي زمانی مشخص بایستی مجددا مورد مشاوره و آزمایش قرار گیرد . ضمنا با توجه به دوران پنجره انجام 

  آزمایش بالفاصله پس از وقوع یک رفتار پرخطر امري غیر ضروري است.

  

  

  

  

  

پس نتیجه می گیریم : تنها راه تشخیص اچ آي وي آزمایش خون  است که آنهم ممکن 

 کاذب منفی باشد .است در چند ماه اول  ورود ویروس  به بدن ممکن است به شکل 

 مرحله پنجره

مایش منفیآز –عالمت منفی   
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ویروس را کامل از بین ببرد وجود ندارد . اما داروهاي تاکنون داروي موثري که بتواند بیماري ایدز: درمان -6

رخون به شدت کم کرده و مانع پدید آمدن عالیم مرحله مناسبی وجود دارند که می توانند تعداد ویروس را د

ایدز شوند  . مراقبت مستمر افراد مبتال به اچ آي وي و درمان به موقع عفونت ها و بیماریهاي دیگر می تواند در 

  به تعویق انداختن مرحله بیماري بسیار موثر باشد .

پس نتیجه می گیریم : با مراقبت و دریافت دارو ، بیماران می توانند 

 سالیان متمادي زندگی سالم و بدون مشکل را تجربه کنند 

آنتی 

 مرحله بیماري ایدز

آزمایش مثبت –عالمت مثبت   

آنتی 

 مرحله عفونت اچ آي وي

آزمایش مثبت –عالمت منفی   
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  جمع بندي:

 .است  شناخته شدهعامل بیماریزاي اچ آي وي  ویروسی  .1

مقاومی نیست ودر خارج از بدن به راحتی با مواد ضد عفونی کننده معمولی از ، میکروب ویروس این  .2

 بین می رود 

چون فقط درون گلبول هاي سفید زندگی می کند پس فقط از طریق خون و ترشحات منتقل می شود  .3

هیچ خطري در زندگی پس در روابط معمولی و اجتماعی به راحتی منتقل نمی شود. و فرد مبتال 

 معمولی براي دیگران ندارد .

حتی اگر فردي مبتال بشود به شرطی که تعداد ویروسها ي بیشتري وارد نشود و فرد تحت مراقبت قرار  .4

گیرد می تواند سالهاي متمادي حتی کامال بدون عالمت بوده و هیج مشکلی براي خودش و دیگران 

ر خون کم باشد و سیستم ایمنی قوي باقی بماند افراد می .درصورتیکه تعداد ویروس دنداشته باشد 

 سالگی نیز مانند افراد غیر مبتال زندگی کنند . 80توانند تا 

با دریافت دارو و مراقبت هاي به موقع می توان سطح ویروس در خون را به شدت پایین آورد و ورود به  .5

 فاز بیماري را به تعویق بیندازد

 

  :عواملی که می تواند منجر به عدم تمایل افراد براي انجام تست تشخیصی شود .2

به نظر می رسد بیماري اچ آي وي یک بیماري عفونی است که  در صورتی که با توجه به مطالب پیشگفت 

تشخیص داده شده و تحت مراقبت قرار گیرد به راحتی قابل کنترل است.اما در عمل می بینیم افراد تمایلی 

براي تشخیص بیماري نداشته و افرادي هم که تشخیص داده شده اند تمایلی براي دریافت مراقبت و درمان 

  .ندارند 

مسلما وقتی می خواهیم به افراد توصیه کنیم که براي تست تشخیصی اچ آي وي اقدام کنند ، الزم است بدانیم 

  چه چیزهایی ممکن است مانع شود افراد ، توصیه شما را نپذیرند 

اچ آي وي  یک بیماري عفونی است که در حالت معمول نسبت به سایر بیماریهاي عفونی  از قدرت همه گیري 

پائین تري   برخوردار است و قاعدتا از بعد اجتماعی بیماري خطرناکی نباید باشد و جز بیماریهاي عفونی خیلی 

فرد بدون عالمت بوده و ضمن آنکه در روابط معمول  و حتی تا آخر عمراست که تا مدت هاي طوالنی  

د . و بعد از آن هم اگر اجتماعی خطري براي سایرین ندارد خودش هم می تواند  زندگی معمولی داشته باش

تحت درمان قرار گیرد باز عالئم بیماري برطرف می شود و فرد مجددا می تواند زندگی معمولی داشته باشد . تا 
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جایی که اگر از وسائل پیشگیري استفاده کند  می تواند ازدواج کند و اگر تحت مراقبت قرار گیرد می تواند بچه 

  دار نیز شود

  ی رسد بین این توضیحات و آمارهاي ارائه شده در دنیا تضاد وجود دارد :سوال مهم : به نظر م

پس چرا اینقدر سرعت :اگر همه گیري  بیماري به همین راحتی  قابل کنترل است  ، در بعد اجتماعی 

  ؟چرا بعضی از کشورها از این بیماري خالی از سکنه شده اند؟  انتشارش  در سراسر دنیا باال بوده است

با این توضیحات بیماري اچ آي وي یک بیماري است که فرد بدون هیچ مشکلی می تواند فردي : دربعد 

سالهاي زیادي با آن زندگی معمولی داشته باشد و وقتی هم عالمت هایش  شروع شود باز هم با گرفتن دارو می 

اینهمه وحشت از  پس چراتواند راحت زندگی کند انگار مثال یک بیماري مزمن مثل دیابت گرفته  .... 

  بیماري وجود دارد ؟

  

چه عاملی وجود دارد که بیماري ایدز را از یک بیماري عفونی ساده قابل کنترل تیدیل به معضلی 

  کرده است که اینهمه رعب و وحشت را به همراه داشته و منجر به این گسترش وسیع شده است :

  

  

  

  

  ایدز تنها در صورتی یک بیماري عفونی ساده خواهد بود که :

افراد مبتال از وضعیت ابتال خود خبر داشته باشند و در روابط جنسی با همسر خود از کاندوم استفاده نمایند  .1

 خطر ابتال به همسر کاهش می یابد 

زنان  مبتال از وضعیت ابتال خود خبر داشته باشند و در صورت بارداري  تحت مراقبت قرار گیرند و خطر ابتال به  .2

 نوزاد کاهش می یابد 

فراد مبتال از وضعیت ابتال خود خبر داشته باشند با مصرف دارو سطح ویروس در خون آنها پایین آمده و خطر ا .3

 ابتال به سایرین کاهش می یابد 

و تحت مراقبت قرار نمی  افراد از ترس قضاوت دیگران ، حاضر نیستند بیماري خود را اعالم کننداما 

  ع نخواهد شد .گیرند و به این ترتیب زنجیره انتقال قط

  

  اما :

اموزش هاي غلط از یک طرف و راه هاي انتقال بیماري که آن را جز بیماریهاي رفتاري  دسته بندي کرده است 

با بیماري عجین شده است و از طرفی در خصوص  "روابط جنسی "و  "اعتیاد  "منجر شده انگ مرتبط با 

ایدز یک بیماري عفونی 

 ساده و قابل کنترل

یک معضل بزرگ و ایدز 

  پیچیده بهداشتی
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نش نا کافی در این خصوص است .مردم از فردي می وحشت مردم از فرد مبتال به اچ آي وي  تنها عامل دا

براي  مبتالترسند که هیچ خطري نمی تواند براي انها و جامعه انها داشته باشد  و همه اینها باعث می شود فرد

مراقبت و درمان اقدام نکند .زیرا  همین قضاوت عمومی در مورد آنان است برایشان همراه وحشتی است  که 

ز  هر بیماري مهلک می تواند زندگی انان را تحت تاثیر قرار دهد و این وحشت آنقدر زیاد صدها برابر بیش ا

است که خیلی وقت ها حاضر نیستند براي انکه رازشان برمال نشود براي مراقبت مراجعه کنند و به این ترتیب 

نت ها ي دیگر مانند سل و فرد تحت مراقبت قرار نمیگیرد درست به همین علت فرد به تدریج مبتال به انواع عفو

...می شود که خود  عفونت ها با افزایش بار بر روي سیستم ایمنی ، سیستم ایمنی فرد را ضعیف تر می کند و 

فرد زودتر از مرحله عفونت اچ آي وي به مرحله بیماري ایدز وارد می شود . به این ترتیب عوارض بیماري و 

د و در هر حال وقتی  مراقبت نشوند هم  عالئم بیماریشان زودترنمایان عفونت هاي همراه او را از پا در می اور

  می شود .

  : حال اگر انگ  ناشی از بیماري وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد

 در بعد فردي 

 افراد مبتال یک زندگی عادي مانند دیگران خواهند داشت . .1

 آنها به تاخیر طوالنی خواهد افتاد.تحت مراقبت قرار می گیرند و بروز عالئم بیماري در  .2

 اگر عالئم بروز کند ، تحت درمان قرار می گیرند و باز زندگی آنها نرمال خواهد شد. .3

 دربعد اجتماعی 

وقتی مراقبت می شوند بیمار عفونی دیگري مثل سل و... را نخواهند گرفت که بخواهند ان بیماري را به کس  .4

 دیگري منتقل نخواهند کرد.

ا تنها با یک اقدام ساده  استفاده از کاندوم مبتال نشده و نمی تواند منجر به ادامه زنجیره انتقال به همسر آنه .5

 جامعه باشد 

زنجیره انتقال از مادر به کودك تنها با مصرف چند دارو قطع می شود وفرزند آنان مبتال نمی شود و به این   .6

 ترتیب خطر همه گیري کمتر می شود .

زمان بروز عالئم بیماري ، مقدار ویروس در خون پائین می آید و به ترتیب خطر انتقال به  با مصرف دارو در .7

 دیگران  حتی در تماس هاي اتفاقی و احتمالی   بسیار کم می شود 

  آیا این اتفاق به شکل واقعی در جایی افتاده است ؟

و بدنامی را از بیماري جدا کرده  بله تمام کشورهایی  که موفق به حذف یا کاهش میزان این ترس شده و انگ

اند متناسب با میزان موفقیتشان ، همه گیري بیماري به همان میزان کمتر شده و بعضی از انها موفق به کنترل 

کامل بیماري شده اند و هر کشوري که میزان این باور هاي غلط و انگ و بدنامی در ان زیاد باشد ، به سرعت به 

  پیش می رود سمت همه گیري هاي وسیعی 

  

ایدز یک بیماري 

عفونی ساده و قابل 
ایدز یک معضل بزرگ 

انگ و 
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پس در تمام مراحلی که توصیه به انجام تست تشخیصی انجام می شود باید متوجه باشیم حتی اگر افراد 

شناخت کافی و صحیح از بیماري هم داشته باشند ، باز باورهاي عمومی جامعه و انگ مرتبط با بیماري در 

م همین مجموعه شرح داده انجام آزمایش تن در دهند . در بخش چهارجامعه عامل مهمی است که نخواهند به 

  می شود که چگونه می توان به کم رنگ شدن این مانع کمک کرد . 

اما مهمترین اصل این است که در زمان آموزش اچ آي وي باید به گونه اي عمل کرد که ترس از بیماري به 

  حداقل برسد و از کلماتی که به ترس و انگ دامن می زنند استفاده نکنیم .

، همانگونه که در فصل اول همین بخش اشاره شد ایدز را به عنوان یک بیماري عفونی قابل  در زمان آموزش

  کنترل معرفی کرد . 

  

  

د ؟نفراد مبتال به اچ آي وي به چه مراقبت هایی نیاز دار.ا3  

وقتی می خواهیم فردي را به انجام آزمایش تست تشخیصی ترغیب کنیم ، الزم است بدانیم در صورت تشخیص 

براي این فرد چه اقداماتی انجام خواهد شد . در اغلب موارد اگر افراد بدانند بعداز تشخیص ، چه خدماتی را 

 دریافت می کنند و آن خدمات چه مزایایی دارد ، براي خدمات تشخیصی تمایل بیشتري پیدا می کنند .

د و فقط با استفاده از امکانات همانطور که اشاره شد ویروس اچ آي وي خود منجر به هیچ صدمه اي نمی شو 

گلبول هاي سفید به تدریج موجب نقص عملکرد و کار آیی گلبول هاي سفید می شود و تمام مشکالت مرتبط 

با ایدز زمانی اتفاق می افتد که کارآیی گلبول سفید کاهش یابد .  به همین خاطر کلیه مراقبت هاي ایدز حول 

  دو محور زیر است:

 و جلوگیري از هر آنچه موجب تضعیف آن می شود  تقویت سیستم ایمنی .1

 جلوگیري از ورود ویروس هاي بیشتر و کم کردن بار ویروس ها در خون .2
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  خدمات ارائه شده به افراد مبتال:

:هر عاملی که منجر شود  قدرت سیستم   عفونت هاي همراه تشخیص ، پیشگیري و مراقبت و درمان .1

ایمنی را کم کند می تواند منجر شود فرد زودتر به فاز بیماري وارد شود مانند انواع عفونت ها  که توسط نظام 

مراقبتی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت وجود عالیمی از آنها سریعا مورد درمان قرار می گیرند تا 

 ود . سیستم ایمنی ضعیف نش

:از طرفی  وضعیت  سیستم ایمنی مدام به وسیله معاینه و ارزیابی وضعیت بیماري و تعیین مرحله بیماري  .2

 آزمایش ارزیابی می شود و به محضی که الزم باشد فرد تحت درمان قرار می گیرد .

  :به محضی که فرد وارد فاز بیماري شود داروهاي ضد ایدز به وي ارائه می شود درمان ایدز  .3

 :واکسیناسیون از ابتال به بیماریهاي عفونی جلوگیري می کند واکسیناسیون  .4

 :به فرد وسایل کاهش آسیب و کاندوم داده می شود تا مانع ورود ویروس هاي جدید شود .کاهش آسیب .5

وضعیت شرکا جنسی وي هم براي تنها در صورت رضایت بیمار : مراقبت و مشاوره با همسر و خانواده   .6

 جلوگیري از ورود ویروس بیشتر به بدن فرد و هم از نظر پیشگیري و درمان شریک مورد ارزیابی قرار می گیرد 

استرس و شرایط روحی یکی از عوامل مهمی هستند که منجر به کاهش قدرت سیستم ایمنی می مشاوره : .7

 روانی افراد یکی دیگر از خدمات ارائه شده به این افراد است  شوند ، لذا مشاوره و کمک به توانمند شدن روحی

سوتغذیه نیز از عوامل مضعف سیستم ایمنی است ، لذا در صورت لزوم فرد براي دریافت کمک هاي حمایت : .8

  مالی معیشتی به  سیستم هاي حمایتی ارجاع می شود 

  

  

  

کاهش تعداد 

ویروس

افزایش قدرت 

سیستم ایمنی
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  نحوه تشخیص اچ آي وي :  سومبخش 
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  مقدمه :

خواهیم فردي را تشویق کنیم که براي تشخیص اچ آي وي اقدام کند ، الزم است خود ما اطالعات وقتی می 

در این  با هدف ارتقا سطح آگاهی شما  صرفا بیشتري از روش هاي تشخیصی بیماري داشته باشیم .این بخش

  زمینه تدوین شده است .

وش اصلی تشخیص اچ آي وي  پیدا کردن رد از آنجا که پیدا کردن خود ویروس در خون افراد مشکل است ، ر

  است  )ترشح می کنند پاي ویروس ( موادي که بدن به دلیل وجود ویروس

  در تشخیص اچ اي وي : سنجش آنتی بادي مراحل انجام تست هاي

 تست تشخیصی اولیه  .1

 تست تشخیصی تاییدي  .2

  .تست تشخصیص اولیه :1

نسبتا تست اولیه اچ اي وي تستی . در مرحله اول از یک تست تشخیصی ساده اولیه استفاده می شود 

این تست می تواند وجود  آنتی بادي اچ آي وي را در بدن ارازان  و بسیار  حساس استفاده می شود . 

وي باشد نسبت به هر نشانه کوچکی  که شبیه آنتی بادي هاي ضد اچ اي تست این فرد مشخص کند ،

ت نشان داده و آنها را هم مشخص می کند . پس چه  آنتی بادي اچ آي وي و چه هر آنتی سیهم حسا

گاهی انتی بادي هاي تولید شده بر علیه .اما  بادي دیگري شبیه آن وجود داشته باشد مثبت می شود

مثال آنتی بادي  چند میکروب ممکنه شبیه هم باشند و فقط اختالف هاي کمی با هم داشته باشند .  

گر تست ا دلیلمین ه ویروس اچ آي وي و آنتی بادي ویروس آنفوالنزا بسیار شبیه هم هستند ، به

. مثال اگر  ممکن است به دلیل اچ آي وي و یا یک میکروب دیگر باشد  اولیه مثبت باشد  تشخیصی

  لذا :تست اچ آي وي وي هم مثبت شود .  هم فرد آنتی بادي آنفوالنزا را داشته باشد 

: یعنی  هیچ نشانه اي  از آنتی بادي  اچ اي وي و حتی  منفی باشد تشخیص اولیهاگر آزمایش  

آنتی بادیهاي مشابه آنهم وجود نداشته است  در این صورت پاسخ آزمایش منفی اعالم می شود 

 . یعنی آنتی بادي اچ آي وي درخون فرد وجود ندارد

یعنی  در خون فرد  یک آنتی بادي شبیه آنتی بادي  باشد تشخیصی اولیه مثبت زمایش اگر آ 

اچ آي وي دیده شده است. حاال این آنتی بادي دقیقا مربوط به اچ اي وي است یا بیماري دیگر که 

بامثبت شدن آن نمی توان   وانتی بادي شبیه اچ آي وي دارد با این تست قابل تفکیک نیست .

فت فرد اچ آي وي دارد و  باید این جواب با آزمایش هاي دیگري که بیشتر مخصوص  اچ قاطعانه گ

 انجام شود . فرد باید آزمایش تاییدي بدهد براي  آي وي  هستند تائیدشود بهمین دلیل

 .تست هاي تاییدي تشخیص اچ آي وي :2
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به جستجوي آنتی  تست ها نیز این تست هاي تاییدي اچ آي وي شامل دو تست تخصصی دیگر است 

بادي می پردازد اما عمدتا نسبت به آنتی بادیهاي  اختصاصی مربوط به اچ اي وي واکنش نشان می 

.و فقط بر افرادي انجام می   کاري تخصصی است نسبتاً گران است وانجام آن ها دهد .  این آزمایش 

به خاطر وجود انتی بادیهاي شبیه  اولیه آنها  مثبت بوده باشد . مثال اگر ازمایش  اولیه شود که آزمایش

منفی می شود چون این  هاي تاییدي فرداچ آي وي (مثال آنتی بادي  انفوالنزا )مثبت شده باشد  تست 

و تنها زمانی فرد  صرفا  مخصوص اچ آي و ي است  و سایر انتی بادي ها انرا مثبت نمی کنندها تست 

  تست اولیه و هم تست هاي تاییدي آن مثبت باشد مبتال به اچ آي وي اعالم می شود که هم 

  

  

  

  

  

  

  

  

از زمانی که ویروس وارد بدن می شود تا زمانی که سطح آنتی بادي در خون الزم به یاد آوري است که 

ماه طول بکشد. که همانطور که  6هفته تا  6به حدي برسد که قابل اندازه گیري باشد ممکن است از 

می گویند . یعنی زمانی که علی رغم اینکه ویروس در  " دوران پنجره"قبال نیز گفته شد به آن زمان 

  بدن  وجود دارد جواب تست منفی است 

مسلما در این زمان چون هنوز آنتی بادیهاي به حد قابل اندازه گیري نرسیده اند ، جواب آزمایش فرد 

ک یمنفی است  و این درحالی است که ویروس در بدن فرد وارد شده است  ( منفی کاذب ) پس 

 بنابراین  پاسخ منفی اچ آي وي نمی تواند دلیل کافی براي عدم ابتال فرد به اچ آي وي  باشد 

   مجددا تکرار شود .ماه  3 بعداز ست اگر فردي جواب تست منفی داشته باشد بهتر است ت

  

  

  

  

  

  

  

و نیازي به بقیه آزمایشها نیست  جواب منفی اعالم می شود، تشخیصی اولیه آزمایش  دراگر 

 فقط زمانی جواب مثبت باشد باید دو آزمایش تکمیلی انجام شود و  تشخیصی اولیه اگر آزمایش

 .مثبت اعالم می شود که هرسه آزمایش مثبت باشند
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  *تست سریع اچ اي وي:

آزمایش به کمک یک قطره خون به روي یک برگه هاي  یکی از انواع  تست تشخیصی اولیه است 

  دقیقه آماده می شود . 20مخصوص انجام داد . و پاسخ در عرض 

  بیان شد : تست تشخیص اولیه پس همانطور که در خصوص 

اقدام تشخیصی دیگري الزم نیست  . فقط با توجه به دوران  اگر  نتیجه  تست سریع منفی باشد 

  پنجره باید فرد سه ماه بعد مجددا مورد آزمایش قرار گیرد

و ممکن است  اگر نتیجه تست سریع مثبت باشد ، به معنی ابتال قطعی  به اچ اي وي نیست 

له آزمایش تاییدي بعدي به دلیل وجود انتی بادیهاي دیگر باشد و فرد حتما باید براي انجام دو مرح

 به مراکزي ارجاع شود که امکان انجام تست الیزاي دوم و تست وسترن بالت را داشته باشند . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نحوه تفسیر پاسخ :

اول بیماري باشد هنوز یعنی انتی بادي دیده نشد . که چون اگر فرد در مراحل  پاسخ منفی

فرصت نکرده آنتی بادي بسازد یک جواب منفی نمی تواند ثابت کند فرد مبتال به اچ آي وي 

 نیست .

ود داشته ، پس قاطعانه می توان جیعنی آنتی بادي اختصاصی اچ اي وي در خون و پاسخ مثبت

 فرد مبتال به اچ اي وي است.گفت ویروس وارد بدن شده است و
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  ویژگیهاي مکان هاي انجام تست اچ آي وي 

مطابق قوانین بین المللی و دستورالعمل هاي  ملی  انجام تست اچ آي وي زمانی باید انجام شود که 

  ر محقق شده باشد .پنج  شرط زی

 آزمایش باید  به شکل کامال آگاهانه و با رضایت فرد انجام شود . .1

 دسترسی به  خدمات مشاوره  فراهم باشد  .2

 کلیه اطالعات باید کامال محرمانه باقی مانده و اصل راز داري به شکل کامل رعایت شود  .3

 از تست هاي آزمایشگاهی معتبر و تایید شده استفاده شود  .4

 امکان بر قراري ارتباط با مراکز درمان و مراقبت تخصصی وجود داشته باشد  .5

  

  معروف است که معادل : 5Cاین پنچ اصل به عنوان 

1. Consent  رضایت آگاهانه =  

2.  Confidentialityحفظ محرمانگی و رازداري =  

3.  Counsellingمشاوره=  

4.  Correct test results تست معتبر و صحیح=  

5. Connectionامکان بر قراري ارتباط با سطوح ارائه دهنده خدمات مراقبت و درمان=  

لذا حتی اگر در مرکزي ازنظر آزمایشگاهی امکان انجام تست اچ آي وي وجود دارد  ، تا فرد آموزش 

دیده براي مشاوره اولیه و جلب رضایت بیمار  وجود نداشته باشد و یا شرایط الزم براي محرمانه نگه 

ات بیمار مهیا نباشد ، نباید تست اچ آي وي انجام شود و تنها در صورتی می تواند مبادرت داشتن اطالع

  به انجام تست نماید که 

:با توجه به انگ و تبعیض موجود در خصوص بیماري اچ اي وي ، در موارد زیادي بیمار  دقت کنید 

بت اچ اي وي را بر عهده دارند حاضر نیست به غیر مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري که مسئولیت مراق

در این خصوص با افراد یا مراکز دیگر صحبت کند . این موضوع به قدري جدي است که در بسیاري 

موارد در صورت مشخص شدن ابتال آنان به اچ آي وي از ادامه دریافت سایر خدمت ( ازجمله درمان 

ر فرد در مرکزي تست اولیه اچ آي وي را سل ، مراقبت بارداري و .... ) امتناع می کنند. لذا حتی اگ

  انجام دهد ، با نتیجه مثبت براي تایید تشخیص به مراکز مشاوره ارجاع شود  

فقط به شرط  رضایت فرد ، مرکز ارائه کننده  تست اولیه می تواند از نتیجه تست تاییدي 

  خبر دار شود

ار به  فرد ارائه کننده  تست اولیه  به همین دلیل ، روند اعالم پاسخ آزمایش فقط توسط خود بیم 

صورت می گیرد و حتی  در آنصورت هم فرد درمان کننده باید ضمن رعایت کامل اصول رازداري از 
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اعالم این خبر به سایر افراد اعم از ارائه دهندگان خدمت و خانواده و نزدیکان بیمار بدون موافقت فرد 

  بیمار جدا خودداري کنند.

  

  گروههاي هدف براي بیماریابی اج آي وي : 

ازیک طرف انگ و بدنامی همراه اچ آي وي باعث می شود افراد براي تشخیص بیماري اقدام نمی کنند 

و ازطرف دیگر  اچ آي وي  تا سالهاي متمادي عالمت ندارد و ممکن است حتی خود فرد هم نداند 

بسیار کمتر از موارد واقعی است .از طرف دیگر هر  مبتال است ، پس  تعداد موارد شناخته شده همیشه

  چه زودتر افراد شناخته شوند ، عوارض بیماري براي خود و اطرافیانشان کمتر است .

  پس الزم است سیستم بهداشتی براي شناسائی زود هنگام بیماران اقدام کند .

اچ اي وي است    که مطابق  و به دلیل بی عالمت بودن بیماري تنها راه شناسائی  ، آزمایش تشخیصی

مطالب پیشگقت آزمایش هم با مشکالتی از جمله موارد زیر همراه است، که انجام تست غربالگري براي 

  همه را مقرون به صرفه نمی کند :

  انجام آزمایش اچ آي وي مراحلی کامال تخصصی دارد و نیازمند  تجهیزات پایه آزمایشگاهی و

 نیروي تخصصی و ... است .

  مطابق قوانین بین اللملی عالوه بر زیرساخت هاي معمول ، وجود سه شرط ( رضایت آگاهانه

 حفظ کامل رازداري )  براي انجام تست اچ آي وي واجب است  –دسترسی به مشاوره  -فرد

  پاسخ منفی آزمایش اچ آي وي به معنی عدم  ابتال فردبه اچ آي وي نیست 

 د اعالم نشود می تواند باعث عوارض زیاد و غیر قابل جبران پاسخ مثبت اگر با شرایط استاندار

 براي فرد و خانواده اش باشد .

  پس بهترین روش ، وجود برنامه براي شناسائی فعال  موارد اج آي در دو گروه زیر است:

  مثل  افراد با رفتارهاي پرخطر گروه هاي که احتمال ابتال به اچ آي وي بیشتراست :  . 1

و تاخیر تشخیص می تواند عوارض  که تشخیص و درمان سریع برایشان حیاتی استگروه هاي .2

جبران ناپذیري داشته باشد مانند زنان باردار ( تشخیص به موقع و دریافت داروي پیشگیري می تواند 

  بیماران مبتال به سل% برساند ) و 5ضریب ابتال نوزاد را به 
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نحوه آموزش : چهارمبخش 

  انگیزشی
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  یک مشاوره انگیزشی ، مشاوره اي است که فرد را براي انجام یک رفتار یا ترك یک رفتار ترغیب می کند 

پیش نیاز اصلی براي دستیابی به یک مشاوره انگیزشی موفق  وجود آگاهی کافی و صحیح در خصوص موضوع 

  است 

  لذا توصیه می شود قبل از انجام یک مشاوره انگیزشی :

  قرار دهیدابتدا اطالعات فرد در خصوص موضوع مورد نظر را ارزیابی 

  فرد ، اطالعات وي را اصالح کنید  متناسب با سطح دانش

  هدف اصلی از آموزش اچ آي وي چیست ؟

ما اچ آي وي را آموزش دهیم تا افراد را ترغیب کنیم تا براي آزمایش تشخیصی اقدام کنند و در صورت ابتال  

  قرار گیرند . تحت مراقبت

  یعنی کمک می کنیم :

 . افراد اطالعات درست در خصوص اچ آي وي پیدا کنند 

 . افراد باور کنند اچ اي وي یک بیماري عفونی قابل مراقبت و کنترل است 

  براي تشخیص و مراقبت و درمان اچ آي وي اقدام کنند  

  

خصوص یک موضوع اطالعات درست دارند دقت کنید فقط داشتن اطالعات درست کافی نیست ، گاهی افراد در 

اما به آن اطالعات باور ندارند .مثال می دانند اچ آي وي در روابط معمول روزمره قابل انتقال نیست اما باز از 

معاشرت با فرد مبتال به اچ آي وي می ترسند و یا فرد می داند مراکزي براي مراقبت اچ آي وي وجود دارد ، اما 

  رمان افراد مبتال می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند .باور نمی کند با د

از طرف دیگر اگر چه وجود اطالعات درست و باور هاي صحیح براي انجام یک رفتار الزم است ، اما کافی نیست 

و چه بسا افرادي که در خصوص یک موضوع اطالعات کافی و باور درست دارند ، اما بازهم به دالیلی آن رفتار را 

جام نمی دهند . به عنوان مثال افرادي که  عوارض سیگار را می دانند و  به آن باور دارند اما باز هم سیگار می ان

 کشند .

چه عاملی باعث می شود افراد یک اقدام بهداشتی مثال انجام تست اچ آي وي یا مراقبت و درمان اچ آي وي  را 

  انجام دهند ؟

  یعنی باور کند آن موضوع به او هم مربوط می شود .  شود : حساسباید نسبت به موضوع  اول

به اچ آي وي باشد .به  مبتال، ممکن است  تمام افرادي که سابقه تزریق موارد دارند مثال بداند مثال :

  و اچ آي وي به موضوع اچ آي وي حساس می شود . تزریق مواد این ترتیب با دانستن  ارتباط بین 

را درك کند: یعنی باور کند موضوعی که به او مربوط است موضوع مهمی  موضوعشدت و اهمیت باید  دوم

  است . 
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اچ آي وي  ممکن است  ولی دیگر تزریق نمی کند در مثال باال باید بداند درصورتی که حتی اگر مثال :

  . وارد بدن وي شده باشد و با درمان به موقع می تواند مانع تبدیل آن به ایدز شوند

یب با جمع مورد یک ( حساس شدن فرد به موضوع ) و دو ( درك اهمیت آن) توجه فرد کامال به به این ترت

موضوع جلب می شود .هر چه فرد بیشتر حساس شود و هر چه اهمیت موضوع بیشتر باشد ، توجه فرد به آن 

  موضوع بیشتر جلب می شود .

دو عامل دیگر در  اقدام کند کافی نیست . اما مسلما این توجه جلب شده براي اینکه فرد  تصمیم بگیرد که

  تصمیم گیري فرد نقش دارند مقایسه مزایاو معایب آن اقدام است

  .انجام اقدام را درك کند مزایايفرد باید سوم 

در مثال باال فرد باید باور کند هر چه زودتر براي تشخیص و درمان اچ آي وي اقدام کند ، مثال :

  عوارض بیماري کمتر می شود .

انجام آن اقدام را درك کند : فرد باید معایب این اقدام را هم بداند ، و بعد در  و موانع معایب فرد باید چهارم

  مقایسه با مزایا زمانی تصمیم می گیرد و مزایا بیش از معایب باشد .

 در مثال باال موانعی ممکن است سر راه قبول توصیه به انجام تست باشد . در اغلب مواردمثال :

مهمترین مانع ترس از انگ و بد نامی منتسب به اچ آي وي است ، عوامل دیگر ممکن است در دسترس 

  نبودن تست و یا نگرانی از هزینه هاي تست هم از موانع دیگر باشد .

برعکس موارد اول و دوم که جمعشان تعیین کننده براي جلب توجه فرد بود ، تفاضل موارد سوم و چهارم 

راي تصمیم گیري است  به عبارت دیگر هرچه مزایا بیشتر و معایب کمتر باشد احتمال تصمیم تعیین کننده ب

  گیري براي انجام آن کار بیشتر می شود .

  

  

  

  

  

  

  

  

زمانی امکان  پنجم

انجام رفتار مورد نظر بیشتر می شود که راهکار عملی براي مرتفع کردن موانع وجود داشته باشد . لذا یکی از 

  مراحل اصلی انجام مشاوره انگیزشی ارائه راهکار هاي عملی است 

معایب وموانع   مزایا
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و چهارم برعکس موارد اول و دوم که جمعشان تعیین کننده براي جلب توجه فرد بود ، تفاضل موارد سوم 

تعیین کننده براي تصمیم گیري است  به عبارت دیگر هرچه مزایا بیشتر و معایب کمتر باشد احتمال تصمیم 

  گیري براي انجام آن کار بیشتر می شود .

در مثال باال دادن اطمینان خاطر از اینکه نتایج تست اچ آي وي کامال محرمانه است و اینکه مثال :

دارد و تست رایگان است می تواند به رضایت فرد براي انجام تست کمک تست  اولیه در مرکز وجود 

  کند .

  اصوال باید کلیه مراحل  انجام تست به روشنی براي فرد شرح داده شود .
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  توصیه به انجام تست  : پنجمبخش 
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  مقدمه 

  ، تست اچ آي وي داراي سه مرحله است همانطور که در بخش قبل اشاره شد 

اگر پاسخ منفی باشد . همین تست کافی است ولی اگر پاسخ مثبت باشد  ( تست سریع ): 1مرحله اول تست الیزا .1

 باید دو تست دیگر هم انجام شود 

 اگر پاسخ مثبت باشد باید تست  سوم هم انجام شود  : 2مرحله دوم تست الیزا  .2

خ دو مرحله قبل مثبت بوده و اگر نتیجه این : براي کسانی انجام می شود که پاس مرحله سوم تست وسترن بالت .3

 تست هم  مثبت باشد ، تشخیص قطعی خواهد بود 

آنجا که به دلیل باورهاي غلط ضمنا می دانیم که هدف اصلی ما از تشخیص این است که فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد .  از 

د براي خدمات تشخیص و مهمتر از آن براي خدمات درمانی و نگرش هاي منفی  موجود در جامعه ممکن است افراد حاضر نباشن

  اقدام کنند ؛ پس همواره در کنار خدمات تشخیصی الزم است خدمات مشاوره و ترغیب براي دریافت خدمات نیز صورت بگیرد .

حله انجام ضمنا براي اینکه امکان دسترسی به خدمات تشخیصی فراهم شود ، سیاست کشوري ایجاب می کند تشخیص در دو مر

  شود 

: تشخیص غیر تخصصی که می تواند با کمک یک تست سریع انجام شود . این اقدام در مراکزي که افراد براي دریافت  اولسطح 

خدمات دیگر می آیند انجام می شود اگر نتیجه تست در این مرحله مثبت باشد ، آنگاه فرد براي تایید تشخیص به سطوح 

. در این سطح اول باید افراد ترغیب شوند که تست انجام دهند و اگر نتیجه تست مثبت باشد ، باز تخصصی  دیگر ارجاع می شود

  باید فرد ترغیب شود که به سطح تخصصی براي تایید تشخیص مراجعه کنئ 

ات پس از مشاوره براي فرد تست تاییدي انجام می شود واگر نتیجه مثبت باشد فرد باید ترغیب شود که خدم:  سطح دوم 

  مراقبت و درمان را دریافت کند 

: در اصل همان خدمات مراقبت و درمان موارد مبتال به اچ آي وي است . در این سطح هم فرد نیاز به مشاوره  سطح سوم

  تخصصی دارد که هم با بیماري کنار بیاید  و هم خدمات مراقبت و درمان را مستمر دریافت کنذ 

  به دو زنجیره به شکل زیر شکسته شد:  فرآیند تشخیص اچ آي وي

 ) و انجام تست سریع اولیه در فیلد PITتوصیه به انجام تست ( .1

  

  

  

  

مشاوره قبل  .2

ترغیب براي  .5

تست تاییدي

مشاوره قبل از .6

تست

انجام تست .7

تاییدي

مشاوره پس از .8

تست

ترغیب براي  .9

دریافت مراقبت

ایجاد تمایل به .1

انجام تست

توصیه به انجام .2

تست

انجام تست .3

اولیه

اعالم نتیجه و .4

ارجاع موارد مثبت

ترغیب براي .5

تست تاییدي
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 ) و انجام تست تاییدي در پایگاه هاي مشاورهVCTو بعد از تست(

  

از  نهم مسلما زنجیره در ادامه انتظار می رود موارد تشخیص داده شده به نظام مراقبت ودرمان اچ آي وي متصل شوند .

فرآیند دوم تشخیصی از اهمیت ویژه اي برخوردار است زیرا اگر موارد تشخیص داده نشده به خدمات مراقبت و درمان 

متصل نشوند عمال تشخیص بی فایده بوده است . پس از ورود  افراد شناسائی شده به چرخه خدمات مراقبت  و درمان با 

  مراقبت فراهم می آید  :مشاوره و ارائه خدمات شرایط ماندگاري بر نظام 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مرحله می باشد که در این بخش  5رت است ار توصیه به انجام تست   که خود شامل آنچه در سطح اول باید انجام شود عبا

  به جزییات هر مرحله پرداخته می شود :

   

انجام خدمات .11

مراقبت

مشاوره .12

پایبندي

ARVدرمان .13

مشاوره .10

انگیزشی 

ترغیب براي  .9

دریافت مراقبت
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  فرآیندهاي اجرایی توصیه به انجام تست :

  

  

. مفاهیم مرتبط با تشخیص  اچ 2. کلیات  اچ آي وي  و 1ابتدا فرد در خصوص تست :ایجاد تمایل به انجام گام اول :

آي وي مطابق استانداردهاي آموزش انگیزشی  آموزش می بیند . این کار زمینه را براي اثر بخش بودن  نتیجه  توصیه به 

 انجام تست کمک کننده است .

شرایط  مستقیما فرآیند دوم ( توصیه به انجام تست ) انجام می *گاهی شرایط انجام فرآیند اول وجود ندارد  در این 

  شود . اما اگر فرد توصیه به انجام تست را رد کرد  در آنصورت  الزم است  فرآیند اول حتما انجام شود .

انجام  در این مرکز براي همه ازجمله شما تست اچ آي وي" :  به فرد اعالم می شود:  توصیه به انجام تستگام دوم: 

نتیجه تست کامال محرمانه است و سپس فرد براي انجام تست راهنمایی می شود . تنها در صورتی تست انجام  "می شود 

  تکرار می شود . 1نمی شود که فرد مخالفت کند . در اینصورت فرآیند 

است در زمان انجام تست روش  مطابق دستورالعمل استاندارد مربوطه تست انجام می شود . الزمانجام تست : گام سوم :  

کار براي فرد شرح داده شود .  و در صورتی که  بخش دوم فرآیند اول (  مفاهیم مرتبط با تشخیص  اچ آي وي)  انجام نشده 

 است ، بهتر است در این مرحله کلیات تفسیر نتایج تست نیز شرح داده شود.

استاندارد مربوطه پاسخ  باید اعالم شود حتی اگردر فرآیند اول و یا قبل مطابق دستورالعمل : اعالم پاسخ  گام چهارم :

 از انجام تست  راجع به تفسیر پاسخ صحبت شده الزم است در هنگام اعالم پاسخ مجددا توضیح داده شود  :

a.  اگر جواب منفی شود : فرد با دانستن مفهوم  دوران پنجره بداتد که نیازمند تکرار تست است 

b.  اگر جواب مثبت شود: فرد باید بداند  این به معنی ابتال قطعی نیست و باید براي تایید تشخیص

  اقدام کند 

  

فرد با فرم ارجاع به سطح دو ارجاع می شود و نتیجه ارجاع به شرح زیر .ارجاع به سطح دو مشاوره : گام پنجم 

نهایی آزمایش مطلع می شوند  که خود فرد به این امر رضایت پیگیري می شود :مرکز درمان کننده تنها در صورتی از نتیجه 

داشته باشد و خودش نتیجه را اعالم کند . مرکز نباید در خصوص نتیجه آزمایش کنجکاوي نموده و پیگیري انجام دهد . تنها 

براي همه مراجعین اعم باید مطمئن شود فرد ارجاع شده به مرکز مشاوره مراجعه کرده است . از آنجا که  در مراکز مشاوره 

از مثبت یا منفی ، پرونده مشاوره تشکیل می شود . مرکز درمان ارجاع دهنده  براي  حصول اطمینان از مراجعه فرد به مرکز 

مشاوره و تشکیل پرونده براي وي است . الزم است کد شناسائی فرد در مرکز مشاوره را در پرونده وي وارد کند براي آگاهی 

 :ید اقدامات زیر انجام شوداز این کد با

  مراحل ارجاع و پیگیري نتایج :

ایجاد تمایل به .1

انجام تست

توصیه به .2

انجام تست

انجام تست  .3

اولیه

اعالم نتیجه و  .4

ارجاع موارد مثبت

ارجاع براي .5

تست تاییدي
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 1.  .یک معرفینامه به مرکز مشاوره صادر کنید  

  

 2. فرد با معرفینامه به مرکز مشاوره مراجعه می کند .  

  

 3.مرکز مشاوره ، فرم ارجاع را مهر و شماره پرونده مشاوره را درآن ثبت می کند  

  

 4.مرکز ارجاع دهنده عودت شود برگه توسط بیمار به .  

  

  5. .شماره پرونده مرکز مشاوره را در پرونده بیمار ثبت کنید  

  
  را همراه ندارد پاسخ ارجاع اگر بیمار 

  

 6.شماره پرونده را از مرکز مشاوره دریافت کنید  

  

 7 . مشاوره در آن ثبت نشده لیست افراد ارجاع شده را داشته باشد و در صورتی که شماره پرونده مرکز

  موضوع را پیگیري کنند
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ارزیابی  
شرایط 
برای 

امکان ارائھ 
آموزش اھست 

 ؟

ارائھ 
 بلھ آموزش 

 خیر

 خیر

توصیھ 
بھ انجام 

 تست 

 ارجاع 

آیا انجام تست 
 را  نمی پذیرد 

 بلھ

 خیر
انجام 
 تست 

آیا نتیجھ 
 مثبت است ؟

 بلھ 

آیا نتیجھ 
ارجاع بھ 

مرکز 

 بلھ 

 خیر

تماس 
با مرکز 
 مشاوره 

آیا فرد 
بھ مرکز 
مراجعھ 

 بلھ 

ختم 
 فرآیند

 خیر

ثبت 
 نتیجھ 

آیا نتیجھ 
ارجاع بھ 

مرکز اعالم 
 شده

آیا فرد بھ 
مرکز مراجعھ 

 کرده ؟

 فلو چارت خدمات مشاوره سطح اول

سه ماه 

 بعد




