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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی از ﺳﻮی ﻣﺎدر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎرداری ،وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﺷﯿﺮ دادن آﻟﻮده ﺣﺪود  90درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی
( در دوران ﺑﺎرداری و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ» (antiretroviralﻫﺎی ﭘﺴﮕﺮد ﯾﺎ آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮالﺿﺪ وﯾﺮوس« ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ داروﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪﻣﯽ
ﻣﺎدر و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک داده ﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت درﻣﺎن ﻧﺸﺪن 15 ،ﺗﺎ
ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ  45درﺻﺪ از ﻧﻮزادان ،
ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  90درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل در ﺳﺎل  2011دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﻣﺎدران ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اراﺋﻪﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ  2015اﻋﻼم
ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺳﺎل  2015ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
رواج زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺎﻗﻞ اچ آی وی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎ در ﺳﺎل  2012ﺣﺪود  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺑﺎردار ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از
 70درﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ  10ﮐﺸﻮر در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺳﯿﺎه )ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ،
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ،ﮐﻨﯿﺎ ،اوﮔﺎﻧﺪا ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،ﻣﺎﻻوی ،اﺗﯿﻮﭘﯽ و زاﻣﺒﯿﺎ.
ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی اچ آی وی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار و
آن درﻣﺎن ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﺿﺮورت دارد .وﺿﻊ ﺣﻤﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎدران ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﻫﺒﺮی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ژوﺋﻦ  2010ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﻠﯿﺪی
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﺎ ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪUNAIDS،ﺑﺮای اچ آی وی و اﯾﺪز )
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در اﺟﻼس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮان در ﻣﻮرد اﯾﺪز ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ  90درﺻﺪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺮگ  50درﺻﺪ از ﻣﺎدران آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺗﺎ ﺳﺎل  2015آﻏﺎزﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ اﻫﺪاف زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه وﯾﺮوس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  22ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف دﻗﯿﻖ ,ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ از اﯾﻦ رو ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎردار از اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد وﯾﺮوس در ﺑﺪن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﺰان
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﺎل  2010ﮐﻪ  30درﺻﺪ  40درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮای اچ آی وی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
از اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺳﺎل  2005ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  8درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﺎردار اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  2010ﻣﯿﺰان زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺣﺎﻣﻞ اچ آی وی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﻣﺎن زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 62 ،درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻣﯿﺰان 48
درﺻﺪ در ﺳﺎل  2010ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ) 95درﺻﺪ( ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﯾﺎی ﮐﻨﻨﺪ .در ردهرﺗﺮوواﯾﺮال را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﺎراﯾﯿﺐ ) 88درﺻﺪ( و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ) 75درﺻﺪ( ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮ از  50درﺻﺪ اﺳﺖ .آﺳﯿﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ) 43درﺻﺪ( ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ) 30درﺻﺪ( ،ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ) 10درﺻﺪ( و
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال از  95درﺻﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوت دارد.

)ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ( درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ ﮐﻮدک را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و در  22ﮐﺸﻮر اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
اﻟﻤﻠﻠﯽﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 2005ﺗﺎ ﻫﺎی  2010و  2012ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی  2005ﺗﺎ  2009ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻣﯿﺰان درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎل *
ﺑﺎ دوز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد» .ﻧﻮﯾﺮاﭘﯿﻦ« ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داروی 2009درﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.در ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ  CISو ** CCE

ﻧﮑﺘﻪ :ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﯾﻘﯿﻦ و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اچ آی وی و اﯾﺪز ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺰارش ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺳﺎل
 ،2013و ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی اچ آی وی و اﯾﺪز در ﺳﺎل  2012از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اچ آی وی و اﯾﺪز
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ در آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎزه آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻞ ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ  90درﺻﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2009ﺗﺎ  2015اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اچ آی وی آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻻزم اﺳﺖ.

)ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ( ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ) 0ﺗﺎ  14ﺳﺎل( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺷﺪهاﻧﺪ؛ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
و روﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 2001 ،ﺗﺎ 2015
داروﻫﺎی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻣﺎدران آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال ﻫﺎ در ﺳﺎل  2012در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در آن ﺳﺎل ،ﺣﺪود  52درﺻﺪ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﻮدﻧﺪ از
داروﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی وﯾﺮوس در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاﻧﻊاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺗﺮس ،ﻧﻨﮓ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ زﻧﺎن را از آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﻮاﻧﻊ
ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

