ا چآ یوی /ایـدز
آنچـه هسـت،
آنچـه نیسـت!
ويژه مطالعه دانشجويان و جوانان
پاییز 1400
نویسنده:
دکتر تهمینه بیآزار
پزشک متخصص
عفونی و فلوشیپ
اچآیوی /ایدز

اچآیوی/ایدز :آنچه هست ،آنچه نیست!
نویسنده :دکتر تهمینه بیآزار

پزشک متخصص عفونی و فلوشیپ اچآیوی /ایدز

ويراستار  :حمید پیروی

مژگان جانبخش

طراحی و گرافیک :حمیدرضا منتظری

آدرس :تهران /خیابان شانزده آذر /خیابان ادوارد براون/
شماره پانزده /مركز مشاوره دانشگاه تهران

نوبت چاپ :چاپ اول1400 /
تیراژ :الکترونیکی

فهرست:
مقدمه

6

ضرورت گفتوگو درباره اچآیوی در جامعه

8

قطعه کوتاه نمایشی (برش)

12

باورهای درست و نادرست درباره اچآیوی /ایدز

26

برای رفتن به صفحه مورد نظر
روی خط فهرست کلیک کنید .برای
بازگشت به این صفحه روی آیکون
روبان قرمز باالی صفحه کلیک کنید

5

اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

مقــــدمه
ســخن از اچآیوی/ایــدز اســت؛ یــک
بیمــاری عفونــی مزمــن کــه در حــال
حاضــر ،در صــورت تشــخیص و درمــان بــه
هنــگام ،بــه راحتــی در بــدن فــرد ،کنتــرل
و از انتقالــش بــه دیگــران ،پیشــگیری
میشــو د.
ســوی دیگــر ماجــرا امــا کامــا متفــاوت
اســت .در صــورت عــدم اطالعرســانی و
آگاهیبخشــی بــه جامعــه دربــاره ایــن
عفونــت ،ویــروس نقــص ایمنــی انســانی
میتوانــد بــه راحتــی بخــش زیــادی از
جامعــه ،بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان
را مبتــا ســازد و تبدیــل بــه معضلــی
بهداشــتی ،اقتصــادی و اجتماعــی شــود.
نزدیــک بــه چهــل ســال اســت کــه از
کشــف اچآیوی در جهــان میگــذرد و
تجــارب ایــن چنــد دهــه بــه مــا میگویــد
کــه بــا آن کــه بــرای ایــن ویــروس ،هنــوز
واکســنی ســاخته نشــده ،امــا آگاهــی
6

بخشــی بــه عمــوم مــردم ،بــه ویــژه
جوانــان میتوانــد بــه صــورت واکســنی
بســیار موثــر عمــل کنــد و جلــوی طغیــان
ایــن بیمــاری را بگیــرد.
و چــه گروهی بهتــر از دانشــجویان عزیز
مــا کــه در صــورت آگاه شــدن نســبت بــه
ایــن بیمــاری ،بــه عنــوان نخبــگان جامعــه،
میتواننــد بــه گســترش آگاهــی و ایجــاد
نگــرش درســت در جامعــه پرداختــه و بــا
انــگ و تبعیــض نســبت بــه مبتالیــان ،کــه
از موانــع بــزرگ کنتــرل بیمــاری در جامعــه
اســت ،مبــارزه کننــد.
بــه امیــد داشــتن دانشــجویانی پویــا و
آگاه ،و جامعـهای ســالم و پرنشــاط.
حمید پیروی
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران
7

اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

رضورت گفتوگو درابره
یوی در جامعه
چآ 
ا 
8

اطالعـات  ،درمانهـا و رویکـرد کلـی بـه
اچآیوی /ایـدز در طـی دو دهـه اخیـر بـه
سرعت پیشـرفت وتغییرکرده اسـت .درمان
اچآیوی امـروزه کاملا موثـر و در بیشـتر
نقـاط جهـان در دسـترس اسـت و در ایـران
نیـز درمانهـای روز دنیـا بـه صـورت کاملاً
رایـگان ومحرمانه بـه عموم مبتالیـان ،فارغ
از قومیـت و نـژاد و ملیـت ارائـه میشـود.
ایـن درمانهـا آنچنـان موثـر هسـتند
که سـبب طـول عمـر و زندگی طبیعـی برای
افـراد میشـود ،بـه نحوی کـه ترجیـح داده
میشـود بـه جـای اطلاق کلمـه بیمـاران یا
مبتالیـان بـه اچآیوی/ایـدز از ایـن عبـارت
اسـتفاده شـود؛ «کسـانی کـه بـا اچآیوی
زندگـی میکننـد».
همچنیـن بـا پیشـرفتهای حاصـل
شـده ،سـرایت پذیـری اچآیوی در صـورت
درمان ،بسـیار کم وحتی مدتی بعد از شـروع
درمـان موثـر بـه صفر میرسـد و ایـن خود
از نـکات بسـیار حائـز اهمیـت ،چـه از منظر
مناسـبات شـخصی کسـانی که بـا اچآیوی
9

اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

زندگـی میکننـد و چه از دیـدگاه اجتماعی و
همهگیر شناسـی اسـت؛ چـرا کـه همین امر
سـبب شـده اسـت که تشـخیص بیماری و
وصـل به درمان ،سـتون اصلی پیشـگیری و
کنترل همهگیـری اچآیوی در جامعه شـود.
همچنیـن پـس ازمواجهـه پرخطـر افـراد،
درمان پیشـگیرانه پـس از مواجهـه ()PEP
وجـود دارد کـه بـرای پیشـگیری از انتقـال
ایـن عفونت فرصـت مناسـبی را ایجاد کرده
اسـت  .با شـروع ایـن داروها در  ۷۲سـاعت
نخسـت مواجهـه احتمالـی بـا اچآیوی و
ادامـه آنها به مـدت  ۴هفته ،احتمـال تکثیر
ویـروس در بـدن بـه حداقـل میرسـد و بـه
ایـن ترتیـب میتـوان از ابتلای بسـیاری از
افـراد پیشـگیری نمود.
بــا وجــود همــه ایــن پیشــرفتهای
چشــمگیر ،متاســفانه اطالعرســانی
و آگاهــی بخشــی بــا همیــن ســرعت
پیــش نرفتــه اســت و هنــوز از بــاب انــگ
و تبعیــض نســبت بــه کســانی کــه بــا
اچآیوی زندگــی میکننــد ،در بــر روی
10

همــان پاشــنه میچرخــد و نگاههــای
منفــی و قضاوتهــا همچنــان بســیار
آزاردهنــده اســت و عــاوه بــر انــزوای
مبتالیــان ٬ســبب ایجــاد جــو منفــی در
جامعــه و عــدم مراجعــه افــراد بــرای انجــام
آزمایــش اچآیوی خواهــد شــد.
از سـوی دیگر ،الگوی غالب انتقال نیز در
دهـه های اخیـر ،دسـتخوش دگرگونیهایی
شـده و از انتقـال در اثـر تزریـق مـواد مخدر
مشـترک بیـن معتـادان تزریقـی ،به سـمت
انتقـال از راه رابطـه جنسـی رفتـه اسـت و
ایـن مسـاله ،خطـر یـک شـیوع انفجـاری
قریـب الوقـوع را در صـورت عـدم آگاهـی و
پیشـگیری و تشـخیص ودرمـان بهموقـع،
جدیتـر میکنـد.
مــوارد شناســایی نشــده اچآیوی
درجامعــه ،منبــع انتقــال مهــم و جــدی
ایــن عفونــت هســتند و متاســفانه طبــق
برآوردهــای اپیدمیولوژیــک ،در ایــران
هنــوز دســتکم نزدیــک بــه  ۶۰درصــد از
مبتالیــان شناســایی نشــده انــد.
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

ُب ِرش

قطعه کوتاه نمایشی

نویسنده  :دکتر وحید جهانمیرینژاد
12

مکان :مطب یک پزشک
پسری جوان ،سراسیمه و پریشان خود را به
مطب یک پزشک رسانده است ...رنگ به
رخساره ندارد و مدام به انگشتان دستش
نگاه میکند ...هنوز روی صندلی و در مقابل
پزشک ننشسته ،شروع به صحبت میکند.
پسر :آقای دکتر! ببخشید خیلی به کمکتون
احتیاج دارم .حسابی به هم ریختم.
دکتر :علیکم السالم! بد نباشه؟
پسر :ببخشید سالم! اصالً هوش و حواس
نمونده برام.
دکتر :چرا پسرم؟ چی شده؟
پسـر :میترسـم ایدز گرفته باشـم .دستم رو
ببینید!
دکتر :بریده؟
پسر :آره! چقدر ممکنه که...؟
دکتر :با چی بریده؟
پسـر :اومـدم زبالههـا رو بنـدازم تـو سـطل
زبالـه سـر کوچـه ،کلیـد خونـه از دسـتم
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

افتـاد تـو سـطل ...اومـدم بـرش دارم،
دسـتم بـا یه شیشـه کثیف بریـد ...مُ ردم
و زنـده شـدم تـا رسـیدم اینجـا.
دکتر :هر چی میگن شیشه رو همینطوری
نندازید تو زباله ...گوش نمیدیم که!
پسر :یعنی ایدز گرفتم به نظرتون؟
ً
دکتـر :اوال کـه ایـدز نـه و اچآیوی ،
ثانیا ،به
ایـن راحتی کـه کسـی اچآیوی نمیگیره.
پسر :آخه مگه راه انتقالش خون نیست؟
دکتـر :از راه خـون هـم منتقـل میشـه ،ولی
خیلـی ویـروس شـکننده و ضعیفیـه...
بیرون از بدن انسـان نمی تونـه زیاد دوام
بیاره ...و بسـیار بسـیار بعیده که کسی از
یـه بـرش اتفاقی مبتلا بشـه ...تقریبا در
حـد صفـره احتمالش...
پسر :پس چطوری این همه آدم از راه خون
ایدزی شدن؟
دکتـر :اون اوایـل کـه ایـدز تـوی دنیا شـایع
شـد چـون امکانـات تشـخیصی کـم
بـود ،عـده زیـادی از راه انتقـال خـون یـا
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فرآوردههـای خونـی مبتلا شـدن...
پسـر :پـس چطـور شـما میگیـن خـون راه
انتقال نیسـت؟!
دکتـر :بـه اونهـا یه کیسـه خـون آلـوده زده
بـودن؛ دستشـون کـه بـا شیشـه نبریده
بـوده! همـون هـم تـوی ایـران از سـال
کـردن
 ۱۳۷۶بـه ایـن بـر ،بـه دلیـل چک
ِ
دقیـق خونهـا دیگه اتفـاق نیفتـاده.
ً
واقعا دقیق چک میکنن؟
پسر :یعنی
دکتـر :بله بسـیار دقیـق؛ هم بـرای اچآیوی
هـم از لحـاظ هپاتیـت ب و ث.
پسـر :مـن شـنیدم تزریقـی هـا هـم همـه
شـون همه ایـن مریضی هـا رو گرفتن...
اون هـم از راه خونـه دیگـه...
دکتـر :همه شـون که نه؛ ولی طبیعتا کسـی
کـه سـرنگ خونی یه نفر دیگـه رو میکنه
تو رگ خـودش ،باید انتظـار عفونتهای
مختلف رو داشـته باشه! یه زمانی بیست
درصـد از مصرف کنندههـای تزریقی مواد
تـو ایـران اچآیوی داشـتن ...کـه االن
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

چون بهشـون سـرنگ و خدمـات کاهش
آسـیب میدن خیلی کمتر شـده...
پسـر  :دکتـر جـان؛ حـاال خـدا وکیلی کسـی
رو ندیدیـد کـه از بریـدن دسـت و پا ایدز
بگیـره؟ الکی بهـم امیـدواری ندیدها...
ً
واقعـا نـه دیـدم و نه
دکتـر  :مـن کـه نـه...
شـنیدم ...عوضـش ایـن سـالها خیلـی
هـا رو دیـدم کـه بـه دلیل رابطه جنسـی
بـدون کانـدوم اچآیوی گرفتـن ...همـه
هـم جـوون و بـه ظاهـر سـالم ...چـون
اچآیوی یـه عفونـت بیعالمتـه و تـا
سـالها مـی تونـه پنهـان باشـه...
پسر :همه شون هم می میرن؟
دکتـر :اگـه تشـخیص داده نشـه و بـرن بـه
سـمت مرحله ایـدز ،احتمال فوت شـون
هسـت .ولی اگه تشـخیص داده بشـه و
درمان بشـن ،قصـه کاملاً متفاوته...
پسر :چطور؟
دکتـر :درمانهـای امـروزی خیلـی موثـره.
کسـایی که درمان میشـن ،یـه زندگی و
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طول عمـر طبیعـی دارن...
پسـر :یعنـی دیگـه قرنطینـه شـون هـم
نمیکنـن ؟
دکتر:قرنطینه؟!!!
پسر :آره دیگه!
دکتــر :مگــه کروناســت؟ هیــچ وقــت
همچیــن کاری رو نمیکــردن ...اچآیوی
کــه راه انتقالــش از طریق تنفــس و ذرات
هوایــی و اینجــور چیزها نیســت ...فقط
خــون ،رابطــه جنســی بــدون کانــدوم و
مــادر بــه جنیــن .حــاال خــودت بگــو نیاز
بــه قرنطینــه اســت؟
پسـر :نـه ،ولـی  ...نمـی دونـم  ...چهجوری
بگـم؟ ....بهتـر نیسـت یـه جورایی جمع
شـون کنـن یـه جا که بـه جامعـه منتقل
نشه ؟ ؟
دکتـر :یعنی چـی؟! هـزاران بیمـاری عفونی
تـوی دنیـا هسـت ...اگه این جـوری بود
کـه باید همـه آدمها رو بر اسـاس بیماری
هاشـون از هـم جدا کـرد ...تـازه  ...داریم
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

دربـاره بیمـاریای حـرف مـی زنیـم که با
درمـان ،حتـا از همـون راه هایی که گفتم
هم منتقل نمیشـه...
پسر :چی؟! چطوری؟
دکتر :کسـایی که بـا اچآیوی زندگی میکنن
و تحـت درمانن ،بـار ویروسیشـون بعد
از یـه مـدت بـه صفـر میرسـه ....یعنـی
دیگـه هیـچ ویروسـی تـوی خـون و
ترشحاتشـون نیسـت ...فقط به شـرط
پایبندیشـون بـه درمـان ...بـرای همین
حتـا بـه راحتـی میتونـن ازدواج کنـن...
پسر :با آدم سالم؟
دکتـر :بلـه  ...چـرا کـه نـه؟ اگـه مشـاوره
درسـتی بـه همسرشـون داده بشـه ،این
بیمـاری مانعـی بـرای ازدواج و داشـتن
فرزنـد نیسـت ....میتونـن راحـت بچـه
دار بشـن و بچـه سـالم بـه دنیـا بیـارن...
پسـر :واقعـا گیـج شـدم ...یعنـی مـادر
اچآیوی مثبـت میتونـه بچـه سـالم به
دنیـا بیـاره؟
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دکتـر :آره بـه راحتـی ...بـه مـادر ،داروهـای
ضـد اچآیوی میـدن و بـه جـای زایمان
طبیعـی ،سـزارینش مـی کنـن و توصیه
میکنـن شـیر هم نـده به بچـه اش .االن
توی خیلی از کشـورهای دنیا ،سالهاسـت
انتقـال از مـادر به جنیـن اتفاق نیفتـاده...
ِ
پسـر :آقـا پـس چرا مـا هیـچ کـدوم از این
هـا رو نمـی دونیـم؟! تو این چنـد دقیقه
شـما هـر چـی میگیـد من بـا دهـان باز
نگاهتـون میکنـم؛ انـگار از یـه سـیاره
دیگه اومـدم...
دکتــر :چــون متاســفانه بــه انــدازه کافــی
دربــارهاش حــرف نزدیــم ...آمــوزش
ندادیــم ...و عوضــش بــه شــایعات دامن
زدیــم ....و بــه جای "بیمــاری" بــا "بیمار"
مبــارزه کردیــم! بــه کســایی کــه اچآیوی
دارن انــگ زدیــم ...تبعیــض قائل شــدیم
و اوضــاع رو پیچیدهتــر کردیــم ...از همــه
مهمتــر ،بــه انــدازه کافــی آزمایــش
ندادیــم ...
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

االن تــوی کشــورمون قطعـ ً
ـا دههــا هــزار
نفــر هســتن کــه اچآیوی دارن ولــی
نمیدونــن ...هــم خودشــون آهســته
آهســته مـیرن بــه ســمت مرحلــه ایدز،
هــم بیمــاری رو منتقــل میکنــن بــه
ســایرین...
پسر :دهها هزار؟
دکتر :بله؛ دستکم چهل هزار!
پسـر :یعنـی بـه عمـد منتقـل میکنـن بـه
دیگـرون؟
دکتر :نه! عرض کردم؛ اینها کسانی هستند
که خودشون هم نمیدونن ...و نادانسته
باعث گسترش بیماری میشن...
پسـر :دکترجـان ،ببخشـید خیـی سـوال
میپرسـم؛ ولی اگه خودشـون نمیدونن،
مـا از کجـا میدونیـم؟!
دکتـر :ایـن عددهـا تخمینهـای علمیـه
کـه متخصصیـن اپیدمیولوژی محاسـبه
میکنـن ...از طریـق دادههـای زیـادی
کـه تحلیـل میکنـن ...مثل همیـن االن
20

کـه تـوی کرونـا پیشبینـی میکنـن کـه
یـه مـوج جدیـد در راهـه و دیدیـم کـه
چقـدر هم بـه طور نسـبی ،درسـت بوده
پیشبینیهـا...
پسر :عجب ...حاال این که فرمودید منتقل
میشه به دیگرون ...یعنی از چه راهی؟!
دکتر :عمدتا رابطه جنسی بدون کاندوم.
پسر :خیلی خطرش زیاده؟
دکتـر :نـه ،ولـی چون همـه انسـانها غریزه
جنسـی دارن و تعـدد روابـط باالسـت،
خـواه ناخـواه عفونتهـای زیـادی از این
راه منتقـل میشـه ...تصـور کـن روزانـه
یک میلیـون بیمـاری آمیزشـی در جهان
گـزارش میشـه!
پسـر  :یا خـدا!!! تو یه روز؟ به جـز ایدز دیگه
چـه بیماریهایی رایجه؟
دکتر :توی عفونتهای ویروسی ،اچپیوی
یا زگیل تناسلی رایجترینه ...و همچنین
هپاتت ب ...تبخال تناسلی هم هست ...و
توی اونهایی که عاملشون ،باکتری هست،
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

کالمیدیا و سوزاک ...ضمنا ابتال به هرکدوم
از این غفونتها ،خطر انتقال اچآیوی رو
هم چند برابر میکنه...
پسـر :پـس خـوب شـد کـه دسـتم بریـد...
قسـمت بـود خدمت شـما برسـم تا کلی
چیـز یـاد بگیـرم ...واقعا ممنـون...
دکتر :خواهش میکنم...
پسـر :فقـط یـه چیـزی ...بـا ایـن کـه دیگه
نگران اون شیشـه نیسـتم ،ولـی با توجه
بـه صحبتهای شـما میخـوام آزمایش
بدم...
دکتر :بسیار خوب...
پسـر :راسـتش یکـی دو سـال پیـش یـه
اشـتباه کـردم ولی خیلی جـدی نگرفتم...
چـون طـرف مقابـل کامال سـالم بـه نظر
میرسـید...
دکتر :کار بسیار خوبی میکنی ...روی پیشونی
هیچ کس ننوشته که سالمه یا بیمار...
پسـر :پـس بیزحمـت آزمایشـش رو تـوی
دفترچـهام می نویسـید؟
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دکتـر :هیــچ نیــازی نیســت ...ایــن برگــه رو
داشــته بــاش .شــماره تلفــن و نشــانی
همــه مراکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری اینجــا نوشــته شــده ...تــو ایــن
مراکــز کامــا رایــگان و کامــا محرمانــه،
هــم مشــاوره میــدن و هــم تســت
اچآیوی میگیــرن  ...و نتیجــه رو هــم
چنــد دقیقــه بعــد میگــن ...
پسر :و اگه داشته باشه...
دکتـر :و اگـه داشـته باشـه ،همـون جـا
تسـتهای تاییـدی رو هـم بـراش
درخواسـت میکنـن و اگـه قطعـی شـد،
رایـگان بهـش دارو مـیدن ...هـم دارو
و هـم خدمـات دیگـه ...مثـل انـواع
واکسـنهای الزم ،مشـاوره و خدمـات
روا نشناسـی.
پسـر :چه عالی ..آقای دکتر  ...من که همین
امـروز میـرم ...و مطمئنم کـه توضیحات
شـما روکه به دوسـتام منتقـل کنم ،خیلی
از اونهـام بـه جـای ترس بیخـودی ،میان
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اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

و تسـت میدن...
دکت ـر :آفریــن ...بــه نوعــی تــرس ناشــی از
ناآگاهــی رو میشــه تبدیــل کــرد بــه
آگاهــی و مســوولیت پذیــری ...
پسر :دست شما درد نکنه.
دکتر :دسـت تـو درد نکنه که ایـن زنجیره رو
قطـع نمیکنـی و اطالعـات رو دسـت به
دسـت میکنی!
پسر :کمترین کاریه که میشه کرد...
دکتر :راستی یه نکته! اگه کسی تازه عفونت
رو گرفته باشه ،ممکنه جواب آزمایش به
غلط منفی بشه ...پس برای اطمینان از
جواب آزمایش ،باید سه ماه بعد از آخرین
مواجهه احتمالی تست بدیم ...این رو هم
به دوستات بگو.
پسـر :آهـا ...خیلـی نکتـه مهمـی بـود...
یعنی تو سـه مـاه اول نمیشـه رو نتیجه
حسـاب کـرد...
دکتـر :بله ...و این که اگه کسـی در موقعیت
پرخطـری قرار بگیـره ...مثال مـورد تجاوز
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قـرار گرفتن یا هـر رابطه پرخطـر دیگه...
یـه زمان طالیی هسـت که تـو این مدت
میشـه بـه همـون مراکـز مراجعـه کنه و
داروهـای پیشـگیری پـس از مواجهـه رو
دریافـت کنه ...
پسر :یعنی داروها جلوی ابتال رو میگیره؟
دکتـر :بلـه خطـرش رو به حداقل میرسـونه
و بسـیار بعیده منتقل بشـه...
پسر :این زمان چقدر هست؟
دکت ـر :نهایتــا  ۷۲ســاعت ...ولــی هــر چــه
زودتــر مراجعــه بشــه بهتــره ...بــرای ۲۸
روز دارو تجویــز میشــه...
پسـر :بخشـکه شـانس! پس من اگه تا سه
روز بعد از بریدن دسـتم میرفتم میشـد
یه کاریـش کرد؟!
دکتـر :پس مـن ایـن روضهها رو بـرای چی
خوندم دو سـاعته؟!
پسر :شوخی کردم آقای دکتر! گفتم بخندیم!
دکتـر :امیـدوارم فقـط شـوخی باشـه و
وسـواس فکری نشـه کـه هم خـودت رو
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ابورهای درست
و اندرست درابره
اچآیوی/ایدز
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 -۱تفاوت اچآیوی /ایدز
 باور نادرست :اچآیوی همان ایدز است.
 بـاور درسـت :اچآیوی بـه معنـای
ویـروس نقـص ایمنـی انسـانی اسـت کـه
میتوانـد پـس از ورود بـه بـدن انسـان ،تا
سـالها بیعالمـت بمانـد .امـا ایـن ویروس
بـه تدریـج تعداد سـلولهای ایمنی انسـان را
کـم میکنـد.
پـس از گذشـت چنـد سـال ( ۲تـا ۱۲
سـال) وقتی تعداد سـلولهای ایمنی بسـیار
کـم شـد  ،بـدن وارد مرحلـه ایدز یا سـندرم
نقـص ایمنـی اکتسـابی میشـود و در این
مرحلـه عفونتهای فرصت طلـب و/یا برخی
سـرطانها انسـان را ازپـا در مـی آورند.
مهـم :اگـر تشـخیص و درمـان بـهموقـع
اچآیوی صـورت گیـرد ،بدن هیـچ گاه وارد
مرحلـه ایـدز نمیشـود و فـرد عمـر نزدیک
بـه طبیعـی خواهد داشـت.
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 -۲شیوع و اهمیت
 بـاور نادرسـت :شـیوع اچآیوی در
جامعـه مـا خیلـی باال نیسـت  ،پـس اصال
ایـن بیمـاری مسـاله مـا نیسـت و الزم
نیسـت بـه آن بپردازیـم.
 بــاور درســت :مــا در مرحلــهای از
همهگیــری اچآیوی در کشــور هســتیم کــه
در صــورت بیتوجهــی ،بــا رشــد انفجــاری
آن روبـهرو خواهیــم شــد .همــان طــور کــه
در مــورد کرونــا تجربــه شــد ،بیتوجهــی
بــه بیماریهــای واگیــر میتوانــد عواقــب
بســیار ســهمگین و غیرقابــل جبرانــی
بــر جــای بگــذارد .الگــوی غالــب انتقــال
اچآیوی در حــال حاضــر ،انتقــال از راه
تماسهــای ناایمــن جنســی اســت و فــارغ
از مشــروع یــا نامشــروع بــودن و حتــی در
روابــط زناشــویی رخ میدهــد و بســیاری از
مبتالیــان ناخواســته و نادانســته همســر یا
شــرکای جنســی خــود را هــم درگیــر بیماری
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میکننــد و ایــن رونــد بــه صــورت تصاعدی
در جامعــه ادامــه مییابــد .بنابرایــن شــیوع
پاییــن بیمــاری ،نبایــد مــا را گمــراه کنــد
و بایــد بــا تمــام تــوان جلــوی گســترش
آن گرفتــه شــود تــا از عواقــب فــردی و
اجتماعــی آن در آینــده پیشــگیری شــود.

 -۳انتقال
 باور نادرست اول:
در آرایشـگاهها از طریـق درسـت کـردن
ناخـن (مانیکـور و پدیکور) ،وسـایل آرایش
مـو ،تاتـو و از طریـق مطب دندانپزشـکی و
یـا در صورت وجـود زخم در دسـتم وتماس
بـا سـطوح آلـوده اچآیوی میگیرم..
 بـاور درسـت :مطالعـات و بررسـیها
نشـان داده انـد کـه راههای فوق بـه دالیل
زیـر راه انتقال نیسـتند:
ویروس اچآیوی بسـیار ویروس ضعیف
و شـکنندهای اسـت و به نظر میرسـد که
29

اچآیوی/ایدز:
آنچه هســت
آنچه نیسـت!

در محیـط خـارج از بـدن طـی چنـد دقیقه
از بیـن مـیرود وحتـی اگـر مـدت کوتاهی
زنـده باشـد ،قابلیـت انتقـال بـه انسـان را
ندارد.
در مطالعـات دقیـق و درازمدتـی کـه در
دنیا طی سـالها انجام شـده اسـت  ،موردی
از انتقـال اچآیوی در آرایشـگاهها گـزارش
نشـده اسـت و در مطـب دندانپزشـکی در
صـورت رعایـت اصـول اولیـه بهداشـتی
وشستشـوی وسـایل بـا شـوینده هـای
معمـول ویـروس اچآیوی سـریعتر از
سـایر میکروبهـا از بیـن مـیرود وانتقـال
اینچنینی سالهاسـت گزارش نشـده اسـت.
در مـورد تاتـو و خالکوبـی هـم کافی اسـت
سـوزن مشـترک اسـتفاده نشـود.
 باور نادرست دوم:
وقتــی در محیــط کار یــا خانــه مهمانــی
داشــتم کــه اچآیوی دارد  ،بایــد ظــروف
را جــدا کنــم و بعــد از رفتــن او ظــروف و
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وســایلی را کــه اســتفاده کــرده بــه صورتــی
ویــژه بشــویم .اگــر هــم آنهــا (کســانی که
اچآیوی مثبــت هســتند) غذایــی برایمــان
آوردنــد ،بهتــر اســت احتیــاط کنیــم
واســتفاده نکنیــم.
 بــاور درســت :تنهــا راه انتقــال
اچآیوی انتقــال از راه مــادر بــه جنیــن،
خــون و تزریــق مــواد مخــدر بــا ســرنگ
مشــترک و نیــز ارتبــاط جنســی اســت.
اچآیوی با بوسیدن ،در آغوش گرفتن،
و استفاده از ظروف و سایر وسایل مشترک
متقل نمیشود و رفتارهایی مثل جداکردن
ظروف و جداسازی کسانی که با اچآیوی
زندگی میکنند ،کامالً غیر ضروری است وتنها
سبب آزردگی خاطر آنها میشود.

 -۴درمان موثر
 بـاور نادرسـت :چه فایـده داره بدونم
اچآیوی دارم؟ هرچقـدر هـم دارو بخـورم،
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باالخـره اچآیوی بـه ایدزتبدیـل میشـه و
زود میمیـرم.
 بـاور درسـت :بـا درمانهـای روز دنیا،
کـه خوشـبختانه در ایـران هـم بـه صـورت
رایگان ومحرمانه در اختیار مبتالیان اسـت،
سـطح ویروسـی بـه صفـر میرسـد ،طـول
عمـر افـراد نزدیک به طبیعـی خواهد بود و
عـوارض دارویـی ناچیز وحداقل اسـت.
درمان ،تسـتهای تشـخیصی ،مراقبتهای
جانبـی و مشـاوره کامـل به افـراد اچآیوی
مثبـت در مراکز مشـاوره بیماریهـای رفتاری
کـه در همـه مناطـق ایـران موجود اسـت ،
ارایـه مـی گردد.
آدرس ایـن مراکـز در سراسـر کشـور در
ایـن سـایت در دسـترس اسـت.
www.HIV-STI.ir
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 -۵محرمانگی
 بـاور نادرسـت :اچآیوی بگیـرم همه
میفهمنـد و از داشـتن شـغل هـم محـروم
خواهم شـد.
 باور درست :مراکز مشاوره بیماریهای
رفتاری موظفند بصورت محرمانه آزمایش،
مشاوره و درمان اچآیوی را انجام دهند.
ارائه هیچگونه کارت شناسایی یا دفترچه
بیمه برای دریافت این خدمات الزم نیست.
در ضمـن ،فرد در صـورت ابتال ،فقط الزم
اسـت کـه روزی یـک یـا چند قـرص بخورد
و الزم نیسـت بـه کسـی بـه جـز پزشـکش
چیـزی بگوید .اختیار کامل در مورد افشـای
وضعیـت اچآیوی بـا خود فرد اسـت.
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 -۶ازدواج و داشتن فرزند سالم
 بـاور نادرسـت :اگـه اچآیوی بگیـرم
نمیتونـم ازدواج کنـم و بچـه دار بشـم.
 بـاور درسـت :در صـورت مصـرف مرتب
دارو ،سـطح ویروسـی در خـون صفـر
میشـود و دیگـر قابلیـت انتقـال از طریـق
ْ
طبیعتا فرد
جنسـی وجود نخواهد داشـت.
میتوانـد ازدواج کند و فرزند سـالم داشـته
با شد .
شـعار معـروف کـه در مطالعـات سـالهای
اخیـر اثبـات شـد ،ایـن اسـت کـه سـطح
ویروسـی غیر قابل شناسـایی ،مساوی عدم
قابلیـت انتقال اسـت.
(U=U) Undetectable = Untransmittable

همچنیـن سالهاسـت کـه در ایـران ،تعـداد
نـوزادان مبتلا بـه اچآیوی انگشتشـمار
بـوده اسـت؛ چراکـه بـا مراقبتهـای دوران
بـارداری و مصـرف دارو ،همـه نـوزادان
مادران مبتال شناسـایی شـده ،سـالم به دنیا
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آمده-انـد و تنهـا برخی مـادران مبتالیی که
در غربالگر یهـای دوران بـارداری شـرکت
نکردهانـد ،فرزنـد اچآیوی مثبـت بـه دنیـا
آوردهانـد و در کل مـا نیـز مثـل اغلـب
کشـورهای جهـان به سـمت حـذف انتقال
اچآیوی از مـادر بـه نـوزاد پیـش میرویم.

 -۷احتمال انتقال و پیشگیری پس از
مواجهه ()PEP
 باورنادرســت :اگــر بــا فــردی کــه
احتمــال ابتــا بــه اچآیوی داشــت ،رابطــه
جنســی داشــتم ،یــا ســوزن حــاوی خــون
تــازه فــرد اچآیوی مثبت دســتم را ســوراخ
کــرد ،حتمــا مبتــا میشــوم.
 بــاور درســت :در صــورت فرورفتــن
ســوزن فــرد مبتــا بــه دســت کادر درمــان
درحیــن مراقبتهــای بهداشــتی ،احتمــال
ابتــا بــه اچآیوی ســه دهــم درصــد
اســت .ایــن احتمــال در صورتــی کــه در
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 ۷۲ســاعت اول پــس از مواجهــه ،بــه مرکــز
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری مراجعــه کنیم
و داروی پیشــگیری را بــه مــدت یــک مــاه
مصــرف کنیــم ،بــه نزدیــک صفــر میرســد.
همچنیــن در صــورت رابطــه جنســی امکان
مراجعــه بــه مراکــز و دریافــت داروهــای
پیشــگیری پــس از مواجهــه وجــود دارد.
(پزشــک و مشــاوران دوره دیــده ایــن
مراکــز ،ســطح خطــر و لــزوم یــا عــدم
لــزوم دریافــت داروهــای پیشــگیری پــس
از مواجهــه را تعییــن میکننــد).
ارائــه مشــاوره ،انجــام آزمایشهــای الزم
و درمــان ،همگــی بــه صــورت رایــگان و
محرمانــه انجــام میشــود.
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 -۸انگ و تبعیض
 بــاور نادرســت :هــر کــس اچآیوی دارد،
فــردی اســت کــه تعــداد زیــادی رابطــه
جنســی خــارج از چارچــوب دارد و یــا مبتال
بــه اعتیــاد تزریقــی اســت و اصال نمیشــود
بــا او دوســت بــود یــا بــه او اعتمــاد کــرد.
 بـاور درسـت :اچآیوی هـم ماننـد سـایر
بیماریهاسـت و مـا هیچگونـه حقـی برای
قضـاوت دیگران نداریم .دلیـل ابتالء هرکس
فقـط به خود او مربوط اسـت و قضاوتهای
بیجـا و رفتارهـای تبعیـض آمیـزی کـه بـه
دنبـال دارد ،بیشـترین مسـالهای اسـت کـه
حتی بسـیار بیشـتر از نگرانیهای جسـمی،
افـراد دارای اچآیوی را آزار مـی دهـد.
در دنیـا حتـی از اطلاق کلمـه بیمـار به این
افـراد حـذر میشـود و بـه جـای آن از ایـن
عبـارت اسـتفاده میشـود؛ کسـانی کـه بـا
اچآیوی زندگـی میکنند! (People Living
)with HIV or PLHIV
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 -۹تبعیض در محیطهای درمانی
 بـاور نادرسـت :بعـد از اینکـه بـرای فـرد
اچآیوی مثبت ،کار دندانپزشـکی یا جراحی
انجـام دادم ،بایـد بـه طریقـی خـاص و بـا
شـویندهای ویـژه دسـتگاهها را بشـویم یا
حتـی اتاق را اشـعه دهـم! و فـرد اچآیوی
مثبـت بایـد آخرین فردی باشـد کـه کارش
را انجـام مـی دهم.
 بـاور درسـت :اچآیوی بسـیار ویـروس
شـکننده و ضعیفـی اسـت و نیـاز بـه هیچ
گونـه اقـدام ویـژهای بـرای از بیـن بـردن
آن در کلینیکهـا یـا سـایر اماکن نیسـت.
احتیاطـات اسـتانداردی کـه در حرفههـای
مرتبـط بـا پزشـکی ،بـرای همـه بیمـاران
رعایـت میشـود و شـیوههای ضدعفونـی
رایجـی کـه بعـد از انجـام امـور پزشـکی و
دندانپزشـکی باید بـرای همه افـراد صورت
پذیـرد ،در مـورد اچآیوی هـم صـدق
میکنـد ،نـه بیشـتر و نـه کمتـر!
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 -۱۰آزمایش و غربالگری
 باور نادرسـت  :با اجباری کـردن آزمایش
اچآیوی ،مسـاله غربالگری حل میشـود و
مورد ناشـناخته ای باقـی نمیماند.
 بــاور درســت  :هیــچ گاه نمیتــوان و
نبایــد آزمایــش اچآیوی را بــه صــورت
اجبــاری از افــراد بــه عمــل آورد .تمامــی
کشــورهایی کــه موفق بــه کنتــرل اچآیوی
شــدهاند ،ایــن امــر را از طریــق آمــوزش،
تشــویق مــردم بــه رعایــت اصــول
پیشــگیری (خویشــتن داری ،وفــاداری،
پرهیــز از مصــرف روانگــردان و الــکل) و
نیــز تشــویق افــراد بــه دریافــت مشــاوره
و انجــام آزمایــش داوطلبانــه و محرمانــه
اچآیوی انجــام دادهانــد.
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