اﯾﺪز از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ + HIVدر راه اﺳﺖ و
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﯾﻪﺷﺪه از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﮐﻪ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  800ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی و ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ را ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ  80ﻫﺰار ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ + HIVدر اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﮔﺰارش ،ﺛﺒﺖ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ وﯾﺮوس در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﮐﻨﺪﺷﺪن ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ و  HIV+ﮐﻪ درﻣﺎناو اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﺪز از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
دار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ،ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﭽﻪﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎناز ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف  HIV+را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ HIV+
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻧﺸﺪه و ﻣﻮارد
اﺑﺘﻼی زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از وﻗﻮع ﻣﻮج ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮج ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ،ﮐﻮﺷﺎﺗﺮ و
ﺟﺪیﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ زودﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج رﺳﻤﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ او ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻣﺤﺮک و روانﮔﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم در ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﭼﺮا آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز ﭘﯿﺶ از ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 HIVﭘﯿﺶ از ازدواج ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آزﻣﺎﯾﺶ اﺟﺒﺎری  HIVﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ در ﺧﺼﻮص اﺟﺒﺎریرﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری
در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻗﺒﻞ
از ﺳﺮﺑﺎزی ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺒﺘﻼ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮدای روز آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ
ﺻﺪاﻗﺖ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼً داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،راﯾﮕﺎن و  HIV+رﺳﺎﻧﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎناﻧﺪازی ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼعراه
اﮔﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ،ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺪز ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺗﺮوﯾﺞ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﻣﻮارد ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﻋﺪد  100ﻫﺰار ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را راﯾﮕﺎن و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ  HIVاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه و ﻣﻮارد ﺗﺨﻤﯿﻦ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

