ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد
ﻃﺮح :اﯾﺴﻨﺎ

اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻧﻮزاد در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺮدﻫﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  HIVﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﻗﺮار دارد ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ،ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎرداریﺷﺎن ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻣﺎدر ﺑﺎردار
ﺑﻪ ﻧﻮزاد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻧﻮزاد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺪز ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻧﻮزاد  HIVاﻧﺘﻘﺎل
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازHIV
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻧﻮزاد در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺮدﻫﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از » HIVدر دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﺻﺪاﻗﺖ اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  HIVﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮده ،ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎرداریﺷﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع
درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺑﺎر وﯾﺮوس در ﺑﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺰارﯾﻦ؛ روش زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎدران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪHIV
ﺻﺪاﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره روش زاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ، HIVﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش
ﺳﺰارﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺎدران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎرداری ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﻮزاد از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ و از ﺷﯿﺮﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و ﺷﯿﺮﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺻﺪاﻗﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻮزادان
در ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداری ﯾﺎ اواﯾﻞ دوران ﺑﺎرداری اﺑﺘﻼی ﻣﺎدر ﺑﻪ  HIVﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ،ﺗﺤﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰیاش را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎری ﺑﺘﻮان ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داد ،از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
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