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اچآي وي /اي�دز:

اچ آی وی و باورهای نادرس�ت
در خص��وص بيم��اري اچآيوي /اي��دز
باورهاي نادرستي وجود دارد كه در این
بخش به برخی از آنها اشاره و در مورد
هرك��دام توضيح��ات مختص��ري ارايه
ميشود.

هـمه افراد ممـكن اسـت در معـرض خطر ابتال به ايدز باشند:
خودمراقبتي و آزمايش اچآيوي دو عامل موثر در پیشگیری ايدز
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باور نادرست

«اچآيوي» همان «ايدز» است!

اچآيوي (ويروس نقص ايمني انساني) یک نوع ویروس است که وارد بدن فرد شده و فرد،
حامل این عفونت میش��ود .تا زمانیکه این ویروس در بدن فرد باش��د ،میتواند ویروس را
به دیگری انتقال دهد .اين ويروس عامل ايجاد ايدز اس��ت .ایدز که شکل پیشرفته ابتال به
اچآیوی اس��ت ،به حالتی گفته میشود که سیس��تم دفاعی بدن فردي كه اچآیوی دارد
ضعی��ف ش��ده و توان مقابله با ویروس را ندارد .در این حال��ت ،از آنجا كه بدن فرد ضعيف
اس��ت ميتواند به بسياري از بيماريهاي ديگر نيز مبتال ش��ود ،پس اچآیوی ،باعث ایدز
میش��ود .زمان متوس��ط بین ابتال به عفونت اچآیوی و ظهور عاليم ایدز تقریب ٌا  ۱۰سال
اس��ت .این زمان تا حد زیادي از فردى به فرد دیگر متفاوت اس��ت و به عوامل بس��یاري از
جمله وضعیت سالمتى و رفتارهاى فرد بستگى دارد .در حال حاضر با تجویز درمانهاى
موجود که تکثیر ویروس را مهار مىکنند ،مىتوان س��رعت ضعیف شدن دستگاه ایمنى را
کن��د کرد .همچنین مىتوان از بعضى از بیمارىهاى همراه با ایدز پیش��گیرى و یا آنها را
درمان کرد .بنابراین تش��خیص زودرس ابتال به اچآیوی امکان انتخاب درمانى مناس��ب را
فراهم مىآورد .با تشخيص و درمان بهموقع ،افراد مبتال به عفونت اچآيوي ميتوانند طول
عمر طبيعي داشته باشند.

ايدز

اچآيوي
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اچآيوي بيشتر در افراد همجنسگرا ديده ميشود!

این ویروس فقط در افراد همجنسگرا دیده نمیشود و هر کسی که روابط جنسی محافظت
نشده (بدون كاندوم) داشته باشد ،ممکن است این ویروس /عفونت را دریافت کند .هر چند
این گروه نیز در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی و پیشگیری در روابط جنسی خود،
در معرض خطر برای ابتال به این عفونت هستند.

باور نادرست

ارتباط جنسي با افرادي كه ظاهرا ٌ سالم هستند بيخطر است و
اشكالي ندارد!

این یکی از مهمترین اش��تباهات در رابطه با این عفونت اس��ت .در این مورد باید بس��یار با
احتیاط برخورد كرد .از ظاهر یک فرد ،نمیتوان فهمید که او به این عفونت مبتال اس��ت یا
خیر .اچآیوی ممکن است سالها در بدن فرد مبتال وجود داشته باشد و فرد با این عفونت
زندگی کند و از آن آگاهی نداشته باشد .زمانیکه این ویروس وارد بدن شود در صورت رعایت
نکردن اصول بهداشت جنسی و عدم استفاده از كاندوم ،احتمال انتقال آن به شريك جنسي
وي وجود دارد.
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نيش پشه ميتواند باعث انتقال اچآيوي شود!

نيش پشه ميتواند باعث انتقال بعضي از بيماريها شود ولي اچآیوی با گزش حشرات
و از جمله نيش پشه منتقل نميشود.

باور نادرست

ارتباط جنسي بهصورت مقعدي(از پشت) خطري ندارد!

احتمال انتقال اچایوی به هنگام آمیزش جنسی مقعدی بیشتر از آمیزش مهبلی (واژنی)
اس��ت ،بهویژه ش��خصی که مفعول واقع شده اس��ت در معرض خطر بیشتری برای ابتال
قرار دارد .نكتهاي كه ضروري است بدانيم اين است كه در هر نوع رابطه جنسی (واژينال/
مقعدي /دهاني) استفاده از کاندوم بهعنوان يك وسيله پیشگیری باید همواره رعایت شود.
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يكبار تماس جنس��ي بدون كاندوم خطري براي انتقال اچایوی
محسوب نميشود!

بايد توجه داش��ت ،درست است كه احتمال انتقال اچایوی با افزايش تعداد دفعات ارتباط
جنس��ي افزايش مييابد ولي دیده ش��ده که افراد حتي با یکبار رابطه جنس��ی محافظت
نشده و بدون كاندوم با یک فرد مبتال ،به این عفونت دچار شدهاند .پس در هر ارتباط جنسي
(بجز با همسر كه مطمئن هستيم مبتال نيست) استفاده از كاندوم ضروري است.

باور نادرست

در رابطه جنس��ي با اف��راد جوان (بهخصوص تنفروش��ان جوان)
خطر كم تري براي انتقال اچ آی وی وجود دارد!

این یک نگرش و باور نادرس��ت ،بهويژه در افرادی اس��ت که با زنان تنفروش رابطه جنسی
دارند .این افراد از آنجایی که جوانتر هستند معمو ٌال تعداد مشتریهای جنسی بیشتری
دارند .باال بودن تعداد مش��تریهای جنس��ی یک فرد تنفروش ،احتمال مبتال ش��دن او به
اچآيوي و س��اير بيماريهاي آميزش��ي را افزايش ميدهد .همچنی��ن ،از آنجایی که این
افراد سن پایینتري دارند ،معمو ٌال از آگاهي و آموزشهای کمتری نیز برخوردار هستند ،از
اينرو احتمال مبتال بودن آنها نیز باالتر خواهد بود .عدم رعایت اصول بهداشت جنسی و
عدم استفاده از كاندوم ،چه در ارتباط جنسي با افراد در سنین باال و چه در سنین پایین ،با
احتمال انتقال ویروس همراه بوده و خطر آنرا افزایش میدهد.

باور نادرست

ابتال به بيماريهاي آميزشي مانند سوزاك و سيفليس تاثيري
در ابتالي افراد به اچآیوی ندارد!

ابتالي همزمان به بيماريهاي آميزشي خطر انتقال اچایوی را افزايش ميدهد .بسياري
از افراديك��ه مبتال به بيماريهاي آميزش��ي هس��تند بهخصوص خانمه��اي مبتال ،بدون
عالمت هس��تند .از اينرو اس��تفاده از كاندوم در همه ارتباطات جنس��ي خ��ارج از چارچوب
خانواده ضروري است.
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كودكان مبتال به اچایوی /ايدز بايد از س��اير كودكان جدا ش��وند
چون احتمال دارد ويروس را به ساير دانش آموزان منتقل كنند!

اي��ن نگرش كام� ٌ
لا غلط اس��ت .اچآيوي از طريق تماسه��اي معمول��ي و روزمره منتقل
نميشود به همين دليل منعی برای رفتن کودکان اچآيوي مثبت به مدرسه وجود ندارد و
بههيچ وجه نبايد آنها از ساير دانشآموزان جدا شوند .آنچه ما را در معرض خطر ابتال به
اچآيوي قرار میدهد رفتارهای پرخطر ما است نه بودن در کنار افراد مبتال.

باور نادرست

مص��رف مش��روبات الكلي و م��واد روانگردان تاثي��ري در ابتال به
اچآيوي ندارد!

مصرف مشروبات الکلی و روانگردان باعث کاهش هوشیاری ،از دست رفتن خویشتنداری
و حتي اختالل در قدرت تصمیمگیری میشود .اين مواد بر روي تمايالت جنسي هم تاثير
ميگذارند و حتي ميتوانند میل جنس��ی فرد را افزایش دهند .لذا در صورت مصرف آنها،
فرد قادر به تصمیمگیری درس��ت برای حفظ سالمت خود نخواهد بود .به دنبال مصرف
اين مواد ،بیشتر تماسهای جنس��ی بدون استفاده از کاندوم انجام میشود ،پس احتمال
انتقال اچآیوی در چنین شرایطی بیشتر خواهد بود.
اس��تفاده از هر نوع ماده مخدر ،محرك و الکل باعث کاهش هوش��یاری و از دست رفتن
خویش��تنداری میشود .پس میتواند انسان را در معرض رفتارهای پرخطر و به دنبال آن
بیماریها و مشکالت دیگر قرار دهد ،بنابراین بايد از مصرف این مواد جداٌ خودداري شود.
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فرد مبتال به اچآیوی عمر طوالني ندارد!

درمان اچآيوي ،میزان ويروس را در ترش��حات بدن فرد مبتال کاهش میدهد .به حدي كه
با فنآوریهای آزمایش��گاهی موجود تشخیص داده نميشود .در اين حالت خطر انتقال
اچآيوي از ش��خص مبتال به دیگران نيز کمتر ميش��ود .وقتي ويروس در بدن کم باشد اين
فرصت فراهم ميش��ود تا سیس��تم ایمنی بدن ترميم ش��ده و در اين حالت خطر ابتال به
بیماریهای ناشی از اچآيوي کاهش مييابد.
درمانه��اي جديد از داروهاي قبلي بيخطرتر بوده ،س��ميت كمتري داش��ته و راحتتر
مصرف ميشوند .اين داروها كمك ميكنند تا افرادي كه با اچآيوي زندگي ميكنند زندگي
طوالنيتر و س��المتري داشته باشند .پس مهم اين است كه افراد مبتال بهموقع تشخيص
داده شوند.
ب��ا انجام بهموق��ع آزمايش اچآيوي ،بيماري زودتر تش��خيص داده ميش��ود و درمان
موثر و بهموقع براي فرد مبتال شروع خواهد شد .مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري براي
مش��اوره و انجام آزمايش رايگان و محرمانه در سراس��ر كش��ور كمك كننده خواهند بود.
توصيه ميش��ود تا افراد زير با مراجعه به مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري براي انجام
مشاوره و آزمايش اچآيوي اقدام كنند:
1.1مصرفكنندگان تزريقي مواد و همسران /شركاي جنسي اين افراد؛
2.2افراد داراي روابط جنسي پرخطر و محافظت نشده و همسران /شركاي جنسي آنها؛
3.3مبتاليان به اچآيوي /ايدز و خانواده آنها؛
4.4مبتاليان به بيماريهاي آميزش��ي(نظير سوزاك ،س��يفليس ،تبخال تناسلي ،زگيل
تناسلي و)...؛
5.5افراد در معرض مواجهههاي شغلي و غيرشغلي (افراد تماس يافته با خون و ترشحات
آلوده به اچآيوي).
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وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی
معاونتبهدا شت
دفتر آموزش و ارتقای سالمت

وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی
معاونتبهدا شت

مرکز مدرییت بیماری اهی واگیر
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