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      آشنايي با بيماري ايدز
  

  

  بسمه تعالي

رودخانه اي     زندگي  مي كند  كه همچوندنياييانسان در 

خروشان  در تغيير و گذر مي باشد و اين تغييرات  سريع  به دنبال خود  

ديد  مي آورد  كه نيازمند شناخت  و آگاهي  بيشتر  است شرايطي  را پ

 . مي باشد ها در گرو اين آگاهيو در بسياري از موارد  سالمتي انسان  

كتابچه  آشنايي با بيماري  ايدز تالش  مي كند  آموزش  گيرندگان  را با 

اين عارضه  عصر  حاضر  آشنا نمايد و بدينوسيله  جامعه به شناخت  

به مقابله  با  ،  آن  دست يافته  و با دوري  از ترس  و نگرانيدرستي از

  .آن  بپردازد و خود را از ابتال  به آن مصون  دارد

مبارزه با          انجمنمديرعامل ، يگانه دكتر آقاي  ازاينجادر 

 خانم دكتر  ليال ميرحقاني كارشناس  ايدز و  ،آسيب هاي  رفتاري 

 كارشناس مسوول  درمانگاه  انستيتو  ،دي هپاتيت و آقاي  حميد فرزا

 ،روانپزشكي  بخاطر مطالعه متن  اين كتابچه  و ارائه  نظرات  ارزنده 

  .تشكر و قدرداني  مي شود

  

  

  

  اداره كل درمان و توانبخشي
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  با نگاهي ديگر بنگريم  

  

هنگامي كه اعضاي يك جامعه ، شناخت درستي از يك بيمـاري            

ن است در دام باورهاي غلطي گرفتـار شـوندكه رهـايي از             ممك  ندارند ، 

آنها به آساني امكان پذير نيست و اين خـود زمينـه سـاز شـكل گيـري         

آزار ترسي موهوم و ناشناخته خواهد بود كـه روح و جـسم انـسانها را                

  .خواهد داد

ايدز نيز در بسياري از جوامع به چنين سرنوشـتي گرفتـار شـده              

بر سرهركسي كه سـايه انـدازد ، سـبب          كه  ته  است ، عارضه اي ناخواس    

  . شود كه ديگران نيز از سايه آن فرد بهراسند و از او دوري بجويند مي

جدايي و طرد انسان  در جامعه  سبب مـي شـو دكـه آدمـي بـه                   

مرور  در خود احساس بي ارزشي كرده و با از دست دادن  عزت نفس                 

 مرحله اي ، شرايط  براي و در چنيننهال بي تفاوتي در او روييده شده 

  .زندگي جمعي روز به روز  سخت تر مي شود

ايدز ياد آور داستاني است كه درآن ، شخصي كه ظاهري ترسناك            

 كه هركس به آن شخص      به گونه اي     وارد شد ،      به شهري     روزي شتدا

 با وحشت از او فرار مي كرد ، به يكباره آن شخص به دو            ،مي نگريست   
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و بدينوسيله تمامي شهر در ترس و وحشت فـرو          شد   شخص تبديل مي  

و دستهاي خود را به سويش دراز       د   در برابر او ايستا    يرفت تا اينكه فرد   

  . كرد و به يكباره تمامي آن اشخاص ناپديد شدند

ايدز نيز همچون آن موجود هراس آور است كه اگر ترس روبـرو             

   آن در هـر    از   يشدن با آن از بـين نـرود ، بـزودي بايـد شـاهد انعكاسـ                

  . گوشه اي از جامعه بود
  

  
  

 دانـسته هـاي     يگـ جامعه ما ضروري است كـه هم      هر  امروزه در   

ي عملي مقابله بـا آن را فـرا          و راهها  يمخويش رادر باره ايدز افزايش ده     

 عالوه بـر كنتـرل ، از وقـوع آن پيـشگيري             يم تا از اين طريق بتوان     يمگير

  . نماييم

رويـارويي بـا طبيعـت ، تجربيـات     در طول هزاران سال ، بشر در    

اي هـ فراواني كسب كرده و بسياري از بيماريهاي هولنـاك را درگذشـته             

دام از آنهـا رعـب و       ــــ بيماريهايي كـه هرك   . دور به زانو درآورده است    

   .وحشت فراواني دردل انسانها بوجود آورده بودند
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 بيمـاري ايـدز     برروي   هزاران دانشمند درحال پژوهش      هم اكنون 

 درمـاني ، راهـي       تـر  باشند تا بتوانند عالوه بر يافتن راههاي مناسـب        مي  

 بـدون شـك   مؤثر براي پيـشگيري از آن، از طريـق واكـسيناسيون بيابندو           

 بيمـاري درآينده اي نه چندان دور، دريچه اي بـه سـوي رهـايي از ايـن                 

      . ترس آور نيز به زانو در خواهد آمدبيماريگشوده خواهد شد و اين 

 ضروري است كـه در ايـن ميـان از دو نكتـه مهـم            علت به همين 

  :غفلت نشود 

  

افزايش علم و آگاهي نسبت به اين بيماري و كسب مهارتهـاي            -1

  الزم براي پيشگيري از ايدز و كنترل آن

  

 حمايت از مبتاليان به ايدز و تالش جهت كاستن از مشكالت            -2

 گيـري از    بهـره  آنان به منظـور بازگـشت آنـان بـه جامعـه و همچنـين                

 تجربيات و مشاركت آنان در مبارزه با ايدز 

 
  نيازمند حمايت  به  ايدز يان مبتال

  

  شرايط  در جامعه  ما به گونه اي  است  كه اگر                 حاضر  در  حال    

 شود  دچار  فشارهاي  روحـي  و روانـي              ويروس ايدز   فردي  مبتال  به      

  :خ مي  دهدفراواني  مي  شود  كه به دنبال  آن مراحل  زير  ر

   انكار -١

 خشم  -٢

  افسردگي -٣

  پذيرش -�
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د اجازه داده ـگذر از اين  مراحل براي  مبتاليان طبيعي است و باي

 عمده ترين  مـشكالتي       به همين خاطر  .شود تا اين مراحل  سپري  شود         

  :كه  اين گونه  افراد  به آن دچار مي  شوند  عبارتند  از 

 از دســت دادن  از دســت دادن  حــس  اعتمــاد   بخــاطر  تــرس  -١

 ، همسر  و دوستان  خانواده 

  
از دست دادن  عزت نفس كه ناشي  از  احساس طـرد شـدگي و                  -٢

 .انتخاب انزواي  اجتماعي است

 به افـراد  ديگـر        اس  گناه  بخاطر  ترس  از  سرايت عفونت           احس -٣

  .و نگراني از لكه ننگ اجتماعي

  .از دست دادن  روابط  صميمانه با ديگران -�

سردگي  كه سبب  احساس  ياس و نااميدي ،آشـفتگي  در       بروز اف  -�

نـاتواني در   ) بيداري زودهنگام ،ناتواني در ادامه  خـواب         (خواب  

تمركز ، فقدان  عالقه  و انرژي ،بـي اشـتهايي عـصبي ،سـرزنش                

 .  در فرد مي شودخود  و افكار خودكشي

اختالالت  اضطرابي كه  همراه  بـا آن  فكـر فـرد بـا  يـاد مـرگ                       -�

   .ش  شده و دچار  حمالت  هراس مي شودمشو

آگاهي مردم درزمينه بيماري  ايدز و حمايت آنان از مبتاليـان بـه              

   .باشد داشته جامعه درپيفردورادرسالمت  مهمي  تواندنقش اين بيماري مي



  دزـــي با بيماري ايـآشناي

 5

  

  ايدز يك مشكل جهاني
  

  

، پنج فرد مبتال به ايدز در لوس آنجلس شناسـايي               1981در سال   

يويـورك  ن مورد ديگر نيز در      26نبال  آن در عرض يك ماه           و به د   ندشد

 بـالغ بـر     1983 تـا    1981در بين سال هـاي        . ددنو كاليفرنيا  گزارش  ش     

          ، بـه   كـشور ديگـر گـزارش  گرديـد           21 مورد ايـدز از آمريكـا و         2838

سرعت افزايش  بيماري  تعجب  پژوهشگران  را  بـه خـود               گونه اي كه    

  .جلب كرد

، بطور متوسـط هـشت مـورد  ايـدز در روز             1983اخر سال   در او 

در روز    مـورد    14000 ايـن تعـداد  بـه         2003د و در سال     شگزارش مي   

  .رسيد

 كشور  جهان ، مبتاليان  بـه ايـدز وجـود             208در حال حاضر در     

 آسـيا ،   آفريقـا، قـاره هـاي       مربوط به   به ترتيب    دارند و بيشترين  تعداد    

و كمترين موارد مربوط به اسـتراليا  اسـت  و در              مي شود    ، اروپا  آمريكا  

 و آسيا  منطقه  مديترانه شرقي داراي كمترين  مبتاليـان بـه ايـدز اسـت       

 داراي   آمارها  نشان مي دهد كه ايـن بيمـاري در كـشورهايي كـه مـردم                

 و از طرفـي      رفتارهاي پرخطر بوده  و از آموزش هاي كـم برخوردارنـد           

ر   هـستند در حـال افـزايش  اسـت د            داراي نگرش هاي منفـي و غلـط       

  كه  از نظر جنسي  يآفريقا  حدود  يك سوم بالغينكشور جنوب و مركز    

  .مي باشندفعال هستند مبتال به ويروس  ايدز 

 ميليـون    73  حـدود     2004از هنگام  شروع  اين بيماري  تا سـال            

دود نفر به بيماري  ايدز و ويروس آن  مبتال شده اند و در اين  ميان  حـ                   

  . جان  خود را از دست داده اند، ميليون نفر29
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  سـاله   6 در ايران در يك كـودك  1366اولين مورد  ايدز در سال  

از فرآورده هاي  خوني  آلوده  به  ويروس              كه  رخ داد    مبتال به هموفيلي  

 وارد  بـه ايـران     اين فرآورده هاي خوني از اروپا       .  بود   استفاده كرده ايدز  

 تعـداد    ، بر طبق آمارهـاي رسـمي  كـشور           و با گذشت  زمان       .شده بود 

  نفـر 6746  بـه    1/1/83 تا تـاريخ     به ايدز و ناقل ويروس آنمبتاليان

 درصد  مصرف كننـدگان  مـواد         2/58 در ميان  مبتاليان ،        . رسيده است 

تزريقي ، هفت درصد  از راه تماس جنـسي ، سـه درصـد  بـا دريافـت                     

 درصد  انتقال  از طريق مادر  آلـوده           4/0هاي  خوني ،     خون  و فرآورده     

 انتقـال   ، راه  درصـد  مـوارد  7/31به كودك  صورت گرفتـه اسـت و در        

اعالم نشده است  كه مورد اخير مربوط  به كساني اسـت كـه داوطلبانـه                  

اقدام  به آزمايش ايدز كرده انـد و از آنهـا نـام و راه انتقـال درخواسـت                    

ن طريق حفظ  اسرار  صورت پذيرد و افراد با آرامش             نشده است تا از اي    

كـه مربـوط  بـه       ( خاطر به مراكز مشاوره  و يا بخش  ويژه انتقال خـون            

در سازمان انتقال خون    . مراجعه نمايند )  افراد با رفتارهاي  پرخطر  است      

 از افرادي كه    ،  به ويروس  ايدز     خون هاي آلوده   شناسايي بهتر   به منظور   

رهاي  پرخطر مي باشند درخواست مي  شـود جهـت خـون              داراي  رفتا  

 دادن  در بخش  ديگري  غير از افراد معمولي  اقدام نماينـد كـه در ايـن                   

   .آنان نيسترپرخط افرادويا رفتارهاي به ثبت اسامي حالت نياز
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 . درصــد  زن مــي باشــند8/4  مــرد  و مبتاليــان  درصــد  2/95 

تعـداد    .  سـال اسـت       34 تـا    25 ،سـن     ، يان  مبتالشايعترين  گروه سني     

تعـداد   .  نفر بـوده اسـت   758 و ايدز  تاكنون    HIVموارد فوت  شده 

  و تعـداد       اسـت     نفـر  30000 و  ايدز  حدود       HIV به   مبتاليانتخميني  

  .مشخص  نيست هنوز كودكان  بي سرپرست  به جاي مانده  از ايدز 

يدز بطور فعال به    اي مربوط به پيشگيري و مبارزه با ا       ه ه اگر برنام 

مرحله عمل نرسند ، در آينده نزديك شمار بيماران افزايش خواهد يافت            

 HIVالزم به ذكر است كه تعداد موارد شناسايي شده مبتال به ويـروس              .

 تـا  1999 سه برابر تعداد موارد شناسايي شـده در سـالهاي           2001درسال  

 1999 سـال     مي باشد وتعداد زندانيان مبـتالي شناسـايي شـده در           2000

  . است 1996 برابر سال 6حدود 

  
مديرسازمان بهداشت جهاني به مناسـبت روز جهـاني ايـدز بيـان             

است كه ايدز مهمترين و اضطراري ترين چـالش بهداشـتي جهـان             كرده  

است و به همين خاطر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني بـه              

ي طرحهاي چند ميليـارد    منظور مبارزه با اين مشكل جهاني اقدام به اجرا        

  .  نموده اندالري د

ا ، رفع نگراني مردم از      ميكي از سياست هاي بهداشتي در جامعه        

            در، مـردم   برخـورداري از آمـوزش هـاي الزم    بـا بيماري است كـه  اين  
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مي توانند به راحتي در كنار مبتاليان زندگي كنند بـدون           مي يابند كه    

 بـه همـين خـاطر كليـه          ، قـرار گيرنـد   آنكه در معرض خطر ابـتالء       

كـه نيـازي بـه      كنند  سياستگزاران بهداشتي در سطح جهان تاكيد مي        

  . جامعه نيست ساير افراد جداسازي مبتاليان به ايدز از 

  

    كوچك اما خطرناكربسيا

 ياخته تشكيل شده اسـت كـه بـا نظـم و              ها   بدن انسان از ميليارد   

ارتبـاط هـستند و سـبب انجـام         هماهنگي خارق العـاده بـا يكـديگر در          

اين ياخته ها داراي شكلهاي مختلفـي       . فعاليتهاي مورد نياز بدن ميشوند      

براي مثال  مـي تـوانيم از         .و وظايف گوناگوني را انجام مي دهند      هستند  

   :ياخته هاي زير نام ببريم 

  .انتقال مي دهندپيام ها را : ياخته هاي عصبي  

  .بدن را حركت مي دهند: ياخته هاي ماهيچه اي  

 بـا   يـا   مي رسانند و   ها اكسيژن را به ديگر ياخته    : هاي خوني  ياخته 

و بعضي از آنها در عمـل انعقـاد         موجودات بيگانه مبارزه مي كنند      

 .خون نقش دارند

مـواد شـيميايي مختلفـي نظيـر هورمونهـا را           : ياخته هاي غده اي      

  . توليد مي كنند

 موجـودات بـسيار ريـز       توسـط    ممكن است ه  گهگاخته ها   اين يا 

  .دن واقع شوموردحمله ويروسها نظير بيماري زا 

از ،   كوچـك    ردانشمندان براي انـدازه گيـري ابعـاد اجـسام بـسيا           

هـر  . واحدهاي اندازه گيري نظير ميكرومتر و نانومتر اسـتفاده مـي كننـد            

ر طول جسم كوچكي را     ميكرومتر برابر هزار نانومتر ميباشد براي مثال اگ       

كه برابر يك ميكرومتر مي باشد ، يك ميليون برابر كنيم يك مترميشود و              
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 يك ميليارد برابر كنيم برابر يـك         اگر طول جسمي كه يك نانومتر است ،       

  . متر خواهد شد

   ميكرومتـر  30 تـا    20بيشتر ياخته هاي بدن داراي اندازه اي بـين          

 نانومتر متغير اسـت     1250 نانومتر تا    17 اندازه ويروسها نيز از      .مي باشند 

ــال  ــراي مث ــدز  :ب ــروس اي ــدازه وي ــروس  100 ان ــدازه وي ــانومتر و ان  ن

 نانومتر 140 نانومتر مي باشد و اندازه ويروس سرخك 30سرماخوردگي 

  . است

ويروسها موجودات بسيار ريزي هستند كه نمي تواننـد بـه طـور             

موجودات ه ياخته هاي بدن      لذا براي ادامه حيات ب     ،مستقل زندگي كنند    

بر روي ياخته هاي بدن ، قسمتهايي وجـود دارد كـه            . هجوم ميبرند زنده  

همچنين بر روي ويروسـها نيـز       . به آنها گيرنده هاي ياخته اي مي گويند       

تركيبات خاصي وجود دارد كه باعث مي شوند ويروس ها بتوانند به اين 

د به گيرنـده يـك ياختـه        گيرنده ها اتصال يابند هرگاه يك ويروس بتوان       

  . اتصال يابد شرايط الزم براي آلوده شدن ياخته مذكور به وجود مي آيد

بر روي ويروس ايدز يك ماده پروتئينـي وجـود دارد           : براي مثال   

  هاي  ويروس.مي گويند(GP-120)   120كه دانشمندان به آن  جي پي

  بند كـه  بچـس  فقـط بـه ياختـه هـايي      قادرند 120كمك جي پي   ايدز با 

  . هستند )CD-4 (   ”4سي دي ”  به نام  داراي گيرنده هايي

بعضي از ياخته هـاي خـوني كـه نقـش دفـاع از بـدن و مبـارزه                   

                  باميكروبهــــا را بــــر عهــــده دارنــــد ،داراي گيرنــــده هــــاي     

لـه  ستند ، بـه همـين خـاطر مـورد حم      هـ ) C .D (4 -  ”4سي دي ” 

ويروسهاي ايدز قرار مي گيرند و سـرانجام ويروسـهاي ايـدز بامتالشـي              

بيمـاري  كردن اين ياخته ها قدرت دفاعي بدن را ضعيف ميكنند و سبب             

فردي كه سيستم ايمني او ضعيف ميـشود        . مي شوند   ه  رد آلود ـف ايدز در 

شـود   ، ماالريا ، ذات الريه  آسـيب پـذيرتر مـي           هاي سل   در مقابل بيمار  

    كه در شرايط عادي قادر به ايجاد ها و انگل هاريهاي شايع ، قارچ وباكت
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عفونت در بدن نيستند ، از فرصت ايجاد شده بهره برده و به بدن حملـه                

  .و عوارض مختلفي در بدن ايجاد مي كنندمي كنند 

ازطرفي  اين  ويروس  در طول عمر خـود  دچـار جهـش هـاي                   

د، كنـ شود  شكل آن بطور دائم  تغيير           فراواني  مي  شود  كه سبب مي            

به همين علت  دانشمندان  هنوز نتوانسته انـد  بـراي آن واكـسن  تهيـه                   

   .ندكن

ان بنام ويروس ايدز ، ويروس نقص ايمني انسان مي باشد كه به ز     

 بـه  يـا    Human Immuno Deficiency Virusانگليـسي بـه آن   

       منـي اكتـسابي   نقـص اي  بيمـاري     مـي گوينـد كـه سـبب           HIVاختصار  

ـ مي شود كه به ز  Acquired Immuno Deficiencyان انگليـسي  ب

Syndrome  اختصار مي گويند كه به AIDS   ناميده مي شود .  
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 بعنوان بيمار مبتال بـه      كساني كه ناقل ويروس  ايدز مي باشند         

ايدز محسوب نمي شوند  و مي توانند بدون عالئـم بيمـاري سـالها               

ي كنند و تنها بايد مراقب  باشند با رعايت اصول بهداشتي ايـن              زندگ

  .رضه به ديگران منتقل نشوداع
  

   بدن ورود ويروس  به 

،  بيماري ايدز   عالئم   از زمان ورود ويروس به بدن تا زمان شروع        

افـراد   ،  دراين مـدت   ،طول بكشد هم   سال   10ممكن است حتي بيش از      

 قابل تشخيص نيستند اما مـي تواننـد         آلوده ، از نظر ظاهري به هيچ وجه       

از زمان ورود ويروس به بدن تا مثبـت  . بيماري را به ديگران منتقل كنند     

  .  ماه طول بكشد6  تا شدن جواب آزمايش خون ، ممكن است

ه بـدن انـسان     راه ب طريق   از چند مي تواند    HIVايدز يا    ويروس

  :وارد شود

  از طريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده  )1

اسـتفاده مجـدد از     ” تزريق با سـرنگ هـاي آلـوده مخـصوصا          )2

استريل ” سرنگ هاي يكبار مصرف و وسايل پزشكي كه كامال

   .مشترك در معتادان تزريقي سرنگ نشده باشند نظير استفاده از
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   باشدمي  به ويروس ايدز  با فردي  كه آلودهتماس جنسي  )3

و  مـت حجا استفاده مشترك از تيغ سلماني ، مـسواك و لـوازم           )4

  .كه به ويروس ايدز آلوده شده اند خال كوبي

 كه ممكن است انتقال قبـل از        مادر مبتال به ايدز به كودك       از   )5

” ضـمنا . زايمان ، حين زايمـان و بعـد از زايمـان اتفـاق افتـد              

آلـوده  مبتال بـه    نوزادان مي توانند از طريق تغذيه با شير مادر          

  . شوند
  

 و همچنين  فقـدان      اري ايدز در گذشته به علت عدم اطالع از بيم       

فن آوري آزمايشگاهي مناسب ، افراد زيـادي  در جهـان  كـه مبـتال بـه                    

 و به علت بيماري  نيازمند  تعداد بسيار زيادي            ندبيماري هاي خوني بود   

 كيـسه    استفاده حتي يـك     كيسه خون و فرآورده هاي آن بودند  به علت           

د مبتال نيز بدون آنكه بدانند  اين         افرا . ،مبتال  به ايدز شده اند       آلوده   خون

 حاضر در   ولي درحال  . آلودگي را به همسر و فرزند خود منتقل نمودند          

، فرآورده هاي خوني ، اعـضاي پيونـدي و          سطح كشور خونهاي اهدايي   

  . نسوج بادقت كنترل شده و انتقال از اين طريق گزارش نشده است

  :انتقال از روشهاي زير امكان پذير نيست 

  تقال از طريق هواان -١

  انتقال ازطريق عطسه و سرفه -٢

 دست دادن و بوسيدن  -٣
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  استفاده مشترك از لوازم آشپزي مانند ديگ و چاقو -٤

  استفاده از توالت هاي عمومي  -٥

 از طريق نيش حشرات و گاز جانوران -٦

  از طريق شنا در استخرهاي عمومي -٧

   تهيه شده باشدHIVخوردن غذايي كه توسط فرد آلوده به  -٨

   درتاكسي يا اتوبوسمبتال در كنار فردحضور  -٩
  

  نحوه تشخيص ايدز
  

 هـشت   به بدن راه مي يابد ، ، دو تا          عامل  ايدز     زماني كه ويروس  

 در افرادي كه رفتارهاي  . مورد شناسايي واقع شود     تا   هفته طول مي كشد   

 سـه مـاه بعـد       بايـد   ،  بـوده   پرخطر داشته اند و نتيجه آزمايش آنها منفي         

ايـن   ،رار كنند و در صورت دارا بـودن رفتارهـاي پرخطـر           آزمايش را تك  

 مثبـت  شـدن   ورت،در صـ ماه يكبار بايد تكرار شـود   آزمايش  هر شش  

شخص شـدن نهـايي آلـودگي ، الزم اسـت           مـ  به منظور    نتيجه آزمايش ،  

  . شودچندين آزمايش ديگر نيز انجام 
  

  درمان 

  

ر در جـستجوي  يـافتن  روش  هـاي  جديـدت              دانـشمند    هزاران  

  تـري دسـت    روز به روز به نتايج مهـم      درماني  در زمينه  ايدز  هستند و          

تر شدن داروها ، مصرف       گونه اي كه عالوه بر ارزان قيمت       يابند ، به   مي

  و اميـد  كمك كـرده اسـت      داروهاي جديد به افزايش طول عمر بيماران        

راه هاي جديدتر درماني ،      مي رود با افزايش طول عمر بيماران و كشف        

  .  ايدز شدبيماري بتوان روزي موفق به درمان كامل 
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  پيشگيري از ايدز
  

  . رعايت دستورات ذيل ميتواند سبب پيشگيري از ايدز شود

       اجتناب از بي بند و باري هاي جنسي -١

استفاده از كاندوم  جهت برقراري  ارتباط جنسي  با فردي كـه               -٢

 از ايـن    .باشد) HIV(احتمال دارد مبتال به  ويروس عامل ايدز       

مي تواند  در كنار همسر  سـالم خـويش            مبتال  طريق  يك فرد     

هـم  او از   به زندگي ادامه دهد  به گونه اي كه  كانون  خانواده              

    .نپاشد

  و سوزن مشترك  در اعتياد  تزريقي استفاده از سرنگعدم  -٣

 
ــشگاهها     -٤ ــشترك در آراي ــغ م ــوزن و تي ــتفاده از س ــدم  اس  ع

وزن هاي مشترك جهت امـور خـالكوبي در          س  از استفادهنظير(

 ، مراكز فعال در زمينه حجامت ، و طـب           )آرايشگاههاي زنانه   

  سوزني

 بايـد   ،قبل از بكار بردن  هر گونه وسيله  سوراخ كننده پوست              -٥

 . از استريل  بودن  آن اطمينان  حاصل شود

عدم استفاده  از مسواك  ، ناخن گير ، تيغ  صورت تراشـي  و                  -٦

  ر مشترك برس بطو
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  ،پرستارانرعايت احتياطات  الزم توسط پزشكان 

   مراقبت كننده از بيمار و همسر

  

هنگام كار بايد از آسيب اجسام نوك تيز مانند سرسوزن ، تيـغ              -١

 .   جلوگيري شود.....جراحي و
  

در موقع گرفتن نمونه خون يا ديگر ترشحات مختلف بيمـاران            -٢

  . ، بايد از دستكش استفاده شود
  

پس از تماس دست با خون يا ترشحات بيماران ، دسـتها بايـد              -٣

با آب و صابون شسته شود ، حتـي اگـر از دسـتكش اسـتفاده                

 . شود
  

اصوال .هيچ گاه نبايد ازدستكش كهنه يا سوراخ دار استفاده كرد          -٤

شستشوي دسـت هـا  پـس  از  معاينـه  بيمـاران  از اهميـت                     

 .زيادي  برخوردار است 
  

ز قرار دادن پوشش سرسوزن بـرروي سـوزن         پس از تزريق ، ا     -٥

 در داخل يك قوطي فلـزي       سوزن ها بايد    . بايد خودداري كرد  

، به   و پس از ضدعفوني     شوند ريخته) قوطي شيرخشك   ( مثل  

 .شوند  معدوم روش  بهداشتي 
  

 شود  پاشيده    بدن يا لباس   به   خون    دارد   در مواردي كه احتمال    -٦

 بايد از گان ، ) و نظير اينهامثل جراحي ، زايمان ، آندوسكوپي(

 .استفاده نمود ” ماسك و عينك تواما

خون وترشحات بيماران بايد با احتيـاط و بـا دسـتكش حمـل               -٧

 .شود
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 ، عينـك و ماسـك        دندانپزشكان بايد هنگام كـار از دسـتكش        -٨

 .استفاده نمايند

تمام نمونه هاي خون و مايعات بدن را بايـد پرخطـر و آلـوده                -٩

  . فرض كرد

پوش يا لباسهاي آلوده به خون بايد قبل از شستشو به مدت            رو -١٠

نيم ساعت در محلول حاوي كلر مانند پركلرين يا هيپوكلريـت           

  .با غلظت  نيم درصد قرار گيرد) سفيدكننده خانگي ( سديم 

 اگر دست با وسيله آلوده اي خراشيده يا زخم شـود بالفاصـله              -١١

ون آلـوده خـارج     محل زخم را فشار داده تا مقداري از خـ         بايد  
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ــسته و     ــابون ش ــا آب و ص ــم را ب ــل زخ ــاه مح ــردد، آنگ           گ

حتي االمكان با محلول ضدعفوني كننده مثل كلرهگزيدين يك         

  . درصد ضدعفوني كرد5/2درصد يا بتادين 

 ضـايعات پوسـتي     كـه داراي    كاركنان امور بهداشتي و درماني       -١٢

ـ      و نظير اينها  مي باشـند      ،زخم هاي باز   ودي كامـل    بايـد تـا بهب

 از مراقبت بيماران مبتال به ايدز معاف شوند و يا درحين          ،  خود

  . حداقل از دو دستكش استفاده كنند،مراقبت 

 مثبت جز درموارد خاص ، غيرعلمي       HIVجداسازي بيماران    -١٣

  .و بي مورد است

اختصاصي كردن ظروف غـذاي بيمـاران ناقـل ويـروس ايـدز              -١٤

  .  بيماران استضرورت ندارد و سرويس آنها مانند ساير

 بهترين روش ضدعفوني واستريل كـردن لـوازم         ،حرارت دادن  -١٥

  . آلوده است

        بــراي تميزكــردن مكــان آلــوده بــه خــون يــا ترشــحات بــدن  -١٦

  .الزم است اقدامات زير صورت پذيرد

   پوشيدن دستكش-)الف 

 جمع آوري مواد آلوده بـا يـك دسـتمال داراي قابليـت              -)ب  

  جذب خوب

  ان آلوده با آب و مواد شوينده شستشوي مك-)ج 

 ضدعفوني مكان آلوده با محلول يك درصد هيپوكلريـت          -)د  

 ساعت قبـل از     24كه حداكثر   ) سفيدكننده خانگي   (سديم  

  . مصرف تهيه شده باشد 
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  واكسيناسيون افراد آلوده به ويروس ايدز 
  

كساني كه آلودگي به ويروس ايدز آنـان محـرز شـده اسـت و               

ال مي باشند ، الزم است اقـدام بـه انجـام واكـسيناسيون               س 18باالي  

  . بشرح زير نمايند

واكسن كزاز و ديفتري با رعايت نحوه تزريق و نوبت هاي يـاد              -١

  آور

تلقيح نشده باشد ، تنهـا      ” واكسن پنوموكوك در صورتي كه قبال      -٢

  . يك نوبت تزريق كافي است

  واكسن هپاتيت -٣

  واكسن آنفلوآنزا درشروع پاييز هرسال -٤
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  :منابع 

 –” بيماري ايدز درايران و جهان ”  -١

 –  مركـز مـديريت بيماريهـا   -وزارت  بهداشت درمـان و آمـوزش  پزشـكي         -٢

  1380آذرماه 

  كميته كشوري مبارزه با ايدز” بروشور ايدز و خانواده ”  -٣

وزارت ” اصول احتياط هاي استاندارد براي كاركنـان بهداشـتي و درمـاني             ”  -٤

  مركز مديريت بيماريها–موزش پزشكي بهداشت ، درمان و آ

 جنبـه هـاي پزشـكي       “اپيدميولوژي   باليني و كنترل  ايـدز        ” حاتمي ،حسين    -٥

 ،باليني  و كنترل  ايدز 

 وزارت   -پيش نويس دستورالعمل  نظام مراقبـت  اپيـدميولوژيك  نـسل دوم              -٦

 اردبهشت  –مركز  مديريت بيماري ها        –بهداشت درمان و آموزش  پزشكي       
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