آموزش های کاهش آسیب روانشناختی مبتنی برمهارت
با توجه به اینکه پیشگیری از هپاتیت و ایدز از اهددا
آهوزش های هنطبق با این اهدا
هعاا ین تزریقی هر چند کوتاه هد

برااهده هدای گدراس و گدوز ،اگدت ادما مدراها اعدو  ،ا

دا و

جزء اگاگی این خدها اگت .کارکنا ،برااهه بایدد بده خدا ر ا داه با دند کده تعدا
یک مرصت هناگب برای برقراری ارتباط و گسارش ا

بدا

دا اگدت و هعیندین بایدد

بدااند که تغییر رماار ر زهینه تزریق هوا و روابط جنسی از ریق ارائه ایست باید ها و ابایدد هدا اهکدا ،پدمیر ایسدت .تزریدق
ا کامی ر هور چگواگی تاثیر هوا بر بد ،اااقال فوات های ویروگی وارض رماار های پر

کنندگا ،هوا ایاز به ا

خطر و توصیه هایی برای تغییر یا حفظ رماارهای ایعن تر اراد.
کارکنا ،برااهه گراس و گوز ،هی توااند از ریق اگافا ه از روش های ارتبا ی هخالف به هومقیدت هدای بزرگدی گارگدی
یابند .برای هثال اگافا ه از هوضو ا آهوز ی هور
حای ر رایطی که هصر

قه تزریق کنندگا ،هوا هی توااد یک اقطه درو آهدوزش با دد و

کنندگا ،هوا با جله قصد ترک هحل را اراد تعرکز بر روی ناوین کلیدی برای هر خددهت

گیراده ای هی توااد هفید و هوثر با د برای هثال اگافا ه از جع

کوتاهی از قبیل " هواظب خو

باش" یا " تعیدز تزریدق

کن " هی توااد برای تزریق کنندگا ،هفید با د .ر برااهه گراس و گوز ،کارکنا ،باید به ابدال مرصدت هدایی با دند تدا ر
باره رماارهای گااا صحبت کنند .پرگنل ایاز اراد که با چگوگی تغییر رمادار آ دنا دواد .عوهدا قیدده بدر ایدن اگدت کده
حداقل و گطح تغییر رماار برای پیشگیری از گسارش فوات  HIVر بین هصر
گطح خصی به هصر

کننددگا ،تزریقدی هدوا وجدو ار  .ر

کنندگا ،هوا از ریق آهوزش و مراها اعو  ،خدها کعک هی دو تدا بده گدعت رماارهدای بدا

خطر کعار برواد .ر گطح گروهی یا بکه های اجاعا ی تغییر ر هنجارهای جاهعه هدی تواادد تداثیر قابدل تدوج ی بدر روی
رماارهای خصی ا اه با د و تصعیا های اافرا ی را هور حعایت قرار هی هد .ر ایدن بسداه آهوز دی هدد

آهدوزش

ه ار های الزم ر راگاای ت غییر رماار ر گطح خصی اگت اگرچده ایدن هداخلده بدر روی تغییدر رمادار ر گدطح گروهدی
بی تاثیر ایست.
هحاوی این بساه با توجه به تجربیا گزارش ده از هدل هبانی بر جاهعه ااسایاو هلی گوء هصر

هدوا ) (NIDAو بدا تکیده

بر ه ار های کاهش رماارهای پر خطر ت یه ده اگت و ر ی یک کارگاه آهوز ی یک روزه به کارکنا ،هراکز کداهش
آگیب آهوزش ا ه هی و و گپس آا ا هطااب را ر و جلسه به هد جویا ،آهوزش هی هند وبه دور عدده بدر روی و
مرآیند به رح زیر تاکید ار :
 کاهش رماارهای پرخطر تزریقی

 کاهش رماارهای پرخطر جنسی

کاهش رفتارهای پر خطر تزریقی
تزریق کنندگا ،هوا باید هعیشه از خطرا

اا ی از اااقال فوات  HIVآگاه واد .آا ا باید تا آاجا که هعکن اگت ر

ج ت اهور زیر تشویق واد:
 هر گراس و گوز ،مقط یک بار هصر

و.

 تزریق با گا ای تعیز ااجام و .
 هحل تزریق از آاو گی پاک و .


گت ها قبل و بعد از هر تزریق ساه و .
کنندگا ،تزریقی هوا قصد اراد که از وگایل تزریق هجد ا اگافا ه اعایند ب ار اگت پیشن ا گر

اگر هصر

که از

وسایل خود اگافا ه کنند .هعینین این اکاه ه ا اگت که به آا ا توصیه و وگایل خو را ر هحل اهنی اگ داری کنند
تا یگرا ،ااوااند از آ ،ها اگافا ه کنند . .ب ر حال هر بار که هصر

کننده تزریقی هوا بخواهد از گراگی که قب هور

اگافا ه قرار گرماه اگافا ه اعاید باید قبل از اگافا ه هجد آ ،را تعیز کند.

کاهش رفتارهای پر خطر جنسی
پیام اصلی برای پیشگیری از اااقال فوات ها از ریق ارتباط جنسی ر بین و از ریق هصر
خو اری از رماارهای جنسی پر خطر و اگافا ه از کاادوم ر هنگام برقراری تعا

کنندگا ،تزریقی هوا

جنسی اگت .رماارهای جنسی پر خطر به

ور عده اهل هوار زیر اگت:
 تعا

جنسی به هعراه خول ه بلی و هقعدی ویا رابطه جنسی هاای بدو ،اگافا ه از کاادوم

 برقراری تعا


جنسی با مر ی بجز هعسر ائعی بخصوص اگر رکای جنسی هاعد ا اه با د.

دم رها ،گایر فوات های هناقل ده از راه جنسی که هی توااد ااس اااقال  HIVرا امزایش هد.

ت ش و کو ش برای پیشبر اگافا ه از کاادوم ر ابادا ایاز ار که تزریق کنندگا ،هوا اه تن ا ا

ا

کامی ر باره

فوات های اااقال یاماه از راه ارتباط جنسی)  ( HIV,HCV,HBVا اه با ند بلکه ایاز به آگاهی اگافا ه صحیح از کاادوم
چگواگی باز کر  ،آا ا و اگافا ه از آ ،و ر ا ایت خارج

اراد .این آگاهی اهل هوار ی از قبیل چک تاریخ هصر

کر  ،و ور ااداخان آا ا هی و  .آهوزش ه ار ها اهل اعایش چگواگی اگافا ه از کاادوم هی با د .این آهوزش ها
اهل ا

ا صحیح پیراهو ،اگافا ه از هوا اوبریکاات ها هی و  .باید وگایل هور ایاز برای اعایش چگواگی اگافا ه
با د.

صحیح از کاادوم ر گار

ر این آهوزش ها ایاز به تعیین گلسله هراتب ر اجرای آهوزش اگت .ر هوار ی که ارتباط جنسی به هعراه خول آات
تناگلی صور هی گیر

راین حاات اگافا ه از کاادوم ر باالی ایست قرار هی گیر وای باید بداایا که این امرا احاعاال
ا

اعی توااند ر تعام هوار و هوقعیت ها از کاادوم اگافا ه اعایند بنابراین باید آهوزش آا ا با ا

و ه ار

های

جایگزین هعراه و  .به نوا ،هثال گاهی الزم اگت که ارتباط جنسی بدو ،خول ااجام و  .بنابراین هر یک از معاایت
های جنسی برای هد جویا ،توضیح ا ه هی و و هی توا ،گلسله هراتب را برای آا ا هشخص اعو .
اطالعات کلی پیرامون جلسات آموزش
ر این جلسا ا

ا ه عی ر ارتباط با رماارهای پر خطر و هعینین راهبر های ینی کاهش آا ا به رکت کنند گا،

ارائه هی گر  .این بساه آهوز ی یف وگیعی از ا

ا

و معاایت هایی را که باید ر جلسا

اهل هی و وای هعکن اگت بعضی از هباحث با ر اظر گرمان رایط و خطرا

هور بحث قرار بگیراد

ت دید کننده هر مر بیشار هور تاکید

و توجه قرار بگیراد .هععوال ت ش آهوزش هندگا ،ر این ج ت اگت که تعام ناوین ر جلسا هطرح واد .اگر این
ا هناقل واد و جلسه قبل از هو د هقرر قطع و آهوزش هنده باید جلسه یگری را

احاعال وجو ادار که تعام ا

با هعاهنگی آهوزش گیراده هشخص اعاید تا تعام ا
جلسا

ا

و معاایت های هور اظر آهوزش ا ه و ااباه ر هواقعی که

ر هکا ،ها و هوقعیت های تعریف ده از قبیل هرکز کاهش وارض ا ایا تشکیل هی و کعار احاعال ار

که ایاز به اینگواه جلسا جبراای با د .به آهوزش هن دگا ،توصیه هی و که ر ی جلسا و برای هدایت هباحث خو
با هد جویا ،به اکا هوجو ر بساه آهوز ی هراجعه اعایند.
ر رو جلسه آهوزش هنده ابادا خو را هعرمی اعو ه و هد
راز اری و هحرهااه بو  ،ا

ا

از تشکیل جلسه را برای هد جو توضیح هی هد .گپس بر

بیعار ت اکید هی اعاید .الزم اگت که آهوزش هنده قبل رو آهوزش ها با هد جو

رابطه رهاای برقرار اعاید به این هنظور با اگافا ه از پرگش هایی پیراهو ،هیزا  ،آگاهی وی و چگواگی رماار تزریقی
هد جو ر بدو اهر او را ارزیابی و گپس هداخ

آهوز ی خو را ارائه اعو ه و ر حین آهوزش از هثال ها و اصط حا

بیعار اگافا ه اعاید .توصیه هی گر که حای االهکا ،هیز هابین هد جو و آهوزش هنده وجو ادا اه با د.
ر هوار یکه هدجو تحت تاثیر دید هصر

هوا هی با د و

ئعی از قبیل تکلا جویده جویده تلو تلو خور  ،خواب

آاو گی دید و دم آگاهی ا سبت به زها ،هکا ،و خص ر وی هشاهده هی گر جلسه آهوزش هاوقف و آ ،را به
زهاای یگر هوکول اعاید.
ر پایا ،هر جلسه آهوزش هنده رئو

هطااب را هرور اعو ه و از هد جو رخواگت هی اعاید که ر چند جعله هیزا،

ریامت خو را از هحاوی آهوز ی بیا ،اعاید .تجربیا
خصوصیا

اشا ،هی هد که به ایل ول زها ،جلسا

هحاوی آهوز ی و کل ارائه آا ا ب ارین هحل برای برگزاری جلسا

( 03قیقه)

یک هحیط از پیش تعیین ده و

گاخاار یاماه از قبیل  DICاگت.

<< جلسه اول >>
ر این جلسه آهوزش های الزم پیراهو HIV/AIDS ،و پیام های کاهش خطر ارائه هی و  .تعرکز بیشار بر روی خطرا
 HBV, HCV, HIVو گایر فوات هایی اگت که از ریق تزریق هوا و رماارهای جنسی هناقل هی واد .معاایت هایی که
ر راگاای کاهش رماارهای پر خطر اگت هور حعایت قرار هی گیراد .آهوزش کاهش خطر با تکیه بر ااگو گازی و
آهوزش ه ار ها اگت .ناوینی که ر جلسه اول هطرح هی واد بارتند از :
 ا

ا اوایه ر هور HBV, HCV, HIV

 خطرا هرتبط با تزریق هوا و راهبر های پیشگیری از آا ا
 خطرا هرتبط با روابط جنسی و راهبر های پیشگیری از آا ا
 هنامع قطع تزریق هوا و اگافا ه جایگزین از رها ،های ارویی
 هعرمی هشاوره وتست های تشخیصی HCV, HBV, HIV
 توزیع وگایل هور ازوم برای کاهش خطر
جلسه باید ر یک هحل آرام و خصوصی برگزار و  .آهوزش هنده باید ر ابادا خو را هعرمی اعاید و اقش خو را به
نوا ،یک آهوزش هنده توضیح هد .قبل از اینکه جلسه ا اهه یابد این اکاه ه ا اگت که هد جویا ،از ناوین هور

بحث ر جلسه و هعینین ول هد جلسه ( 03قیقه) هطلع گر اد.
از آاجاییکه بعضی از ناوین رح ده ر جلسه جنبه گاورااععلی اراد بنابراین هدایت جلسه باید به گواه ای با د که
رکت کنند گا ،اهکا ،پرگش و پاگخ را ا اه با ند ر اایجه ااگیزه هشارکت آا ا امزایش هی یابد .با رح گواال
توگط هد جویا ،گوش ا  ،به ا گراای های آا ا و حعایت از پیشن ا ا
ا

هی کند که جلسه هاعلق به وی اگت و هی توااد به ا

آهوزش هنده این هوضو را به هد جو ااقاء

قیق و کاهلی از رماارهای پر خطر گت یابد .برای هدایت

جلسه اول ایاز به وگایل زیر اگت:
 هوا ضد فوای کننده (هوا گفید کننده خااگی)
 آب تعیز برای ساشو
 منجا ،خاای
 ه قه
 گراس بدو ،گوز ،برای آهوزش ه ار
 آات تناگلی هر ااه هصنو ی
 کاادوم و ژل
 مرم ااهه های ارجا برای ااجام تست های هور ازوم و هشاوره قبل و بعد از آزهایش
 مرم ااهه های ارجا به هراکز رهاای ( ر صور ازوم )
 بساه های حاوی وگایل ب دا ای تزریق (گراس گوز )... ،و کاادوم
قبل از اینکه جلسه تعام و آهوزش هنده باید از هد جو گوال کند که آیا ر ارتباط با هوار هطرح ده ر جلسه گواای
ار ؟ برو ورهای حاوی ا
آر

ا هور بحث ر جلسه از پیش آها ه ده اگت و ر اخایار هد جو قرار هی گیر  .ایست و

هحل های ارجا برای رها ،و هحل های ااجام آزهایش ر اخایار آهوزش هنده اگت و بساه به رایط هد جو

ااهه های ارجا به هراکز که حاوی اام هرکز آ ر
اخایار هد جو قرار هی گیر .

تلفن گا ت کار و اام خص پاگخگو ر آ ،هرکز هی با د ر

وه بر هوا ر پیشگفت وگایل ب دا ای تزریق و کاادوم به صور بساه بندی به هد جو ارائه

هی گر .

<< جلسه دوم >>
ر جلسه وم ا

ا

هربوط به وارض خطر تزریق هوا و روابط جنسی حفاظت اشده و راه های کاهش این خطرا

برای کلیه هد جویاای که ر جلسه رکت هی کنند یا آوری هی و  .جلسه وم یک هفاه بعد از جلسه اول تشکیل
هی و ( حداکثر زها ،تعیین ده برای جلسه وم گه هفاه بعد ر اظر گرماه ده اگت ) .زها ،الزم برای جلسه وم 03
قیقه پیش بینی ده اگت.
هطااب جلسه وم بارتند از:

رئو

 هرور هطااب هربوط به پیشگیری و کاهش رماا رهای پر خطر که ر جلسه اول بیا ،ده اگت ( .هرور هطااب
آهوزش ا ه ده از ریق پرگش و پاگخ )
 توزیع وگایل ب دا ای تزریق به هعراه کاادوم


ر صور ااجام آزهایش  HIVبدو ،ر اظر گرمان جواب آ ،ج ت ااجام هشاوره بعد از تست به هشاور ارجا
هی گر

جلسه وم ها باید ر یک هحیط مر ی تشکیل و  .وگایل هور ازوم برای جلسه وم هشابه جلسه قبلی اگت .ر این هرحله
آهوزش هنده باید هطااب جلسه اول را هرور اعاید و هسایل زیر را به بحث بگمار :
 چگواه یک مر هبا به فوات هی و و چه رماارهایی امرا را ر هعرض خطر قرار هی هد.
 اهعیت اگاریل بو  ،وگایل تزریق و تکرار گاورااععل تعیز اعو ،
 چرا و چگواه باید از کاادوم اگافا ه کر .
 چگواه با ریک جنسی ر باره رابطه جنسی ایعن صحبت کند.

پیوست ها
هطااب پیوگت ها ر ی جلسا به ور کاهل ارائه هی گر اد.

پیوست ( H IV/ AIDS :)1چیست ؟
 ویرو


اقص ایعنی ااساای (  ) HIVبا ث ایجا ایدز هی و .

فوات  HIVه ا ترین او

 این ویرو

فواای اگت که به وگیله تزریق کنند گا ،کسب هی و .

ر بعضی از هایعا بد ،از قبیل خو ،هنی تر حا واژ ،و یر امرا هبا هوجو اگت و برای هثال

ر هنگام تزریق وریدی هوا و یا تعا

جنسی هحامظت اشده و از ریق تعا

با خو ،و گایر هایعا

بد ،به

یگرا ،هناقل هی و .
 ویرو

ایدز و ابا به این بیعاری با ث تضعیف گیساا ایعنی بد ،ده ر اایجه این امرا هساعد ابا به فوات

هی واد که آا ا را فوات های مرصت لب هی ااهند و هنجر به بیعاری ای دید و هرگ هی و .
 هبا یا ،به ویرو

 HIVتا هدت ا هعکن اگت بی

هت و ظاهرا گااا با ند.

پیوست ( :)2هپاتیت  Bچیست ؟
 ویرو

هپاتیت  Bر خو ،امرا هبا وجو

ار و هی توااد با ث آگیب دید کبد ( جگر گیاه) و ر ا ایت

هرگ و .
 این ویرو

هی توااد از ریق تعا

با خو ،و هایعا

گاگاه تناگلی امرا هبا هناقل و وای باید بخا ر ا اه

با یا که این بیعاری ارای واکسنی اگت که هی توا ،از ابا به آ ،پیشگیری کر .
 یکی از

ئا ابا به این بیعاری خساگی و زر

د ،چشا ها و پوگت اگت .تقریبا  %59امرا ی که از واکسن آ،

اگافا ه کر ه ااد ر هقابل ابا به این فوات هقاوم هساند.
 اغلب هبا یا ،به ویرو

هپاتیت  Bظاهرا گااعند و از فوات خو خبر اداراد.

پیوست ( :)3هپاتیت  Cچیست ؟
 هپاتیت  Cیک بیعاری کبدی اگت که ر اثر ویرو
هی گر و فوات از ریق تعا
 ویرو

هپاتیت C

ایجا هی و  .این ویرو

ر خو ،امرا هبا یامت

با خو ،امرا هبا هناقل هی و .

وه بر خو ،ر هایعا

گاگاه تناگلی و بزاق ها یامت هی و که تعا

کننده اگت.
 امرا هبا به این بیعاری برای بقیه عر ویرو

را با خو حعل هی کنند.

با آ ،ها آاو ه

 این ویرو

با ث تحریک کبد هی و که ر ا ایت هنجر به گیروز کبدی گر ا ،کبد و اارگایی کبد و حای

هرگ هی و .
 بعضی از


ئا این بیعاری بارتند از  :خساگی

ر

کا کاهش ا ا ا ت و و اگافراغ

بعضی از امرا هعکن اگت بدابال ابا به این بیعاری

ئا موق را ادا اه با ند.

پیوست ( :)4نکاتی در ارتباط با انتقال : HIV, HBV, HCV
 ویرو

ایدز هپاتیت  Bو هپاتیت  Cر خو ،هنی تر حا واژینال و یر امرا آاو ه یامت هی و .

 این ویرو
-

ها از راه های زیر هناقل هی واد:

اگافا ه هشارک از وگایل تزریق هوا از قبیل گراس ه قه میلار و آب هقطر
تعا

جنسی هحامظت اشده بویژه با خصی که تزریق وریدی هوا ااجام هی هد و یا رکای جنسی

هاعد ی ار .
-

ریامت خو ،از خص آاو ه

-

از ریق ها ر به کو ک ر ی وره حاهلگی یا هنگام زایعا ،از ریق تغمیه با یر ها ر

-

خااکوبی

 گوء هصر

هوا هی توااد بر روی تفکر صحیح امرا تاثیر گما اه و با ث و که آا ا احایاط الزم را برای

پیشگیری از فوات ر هنگام تزریق و یا برقراری رابطه جنسی ر ایت اکنند.
پیوست ( :)5باورهای درست در ارتباط با عفونت های : HIV, HBV, HCV
 این ویرو

ها از ریق طسه کر  ،بغل کر  ،گرمه کر  ،آب غما و ظرو

هشارک غما و آب هناقل

اعی و


اباید از هسواک تیغ و گایر وگایلی که خو ،بر روی آ ،ها وجو ار به ور هشارک اگافا ه کر .

 این ویرو

ها از ریق ابا

 این ویرو

ها از ریق بوگید ،خشک هناقل اعی و .

 این ویرو

ها از ریق ایش پشه و یا گایر حشرا هناقل اعی و .

تلفن و تواات مراگی هناقل اعی و .

پیوست ( :)6نکاتی در ارتباط با کاهش خطر عفونت :

 اگر هوا را به صور

تزریقی هصر

هی کنید ر اثر اگافا ه از گوز ،و گراس هشارک ااس ابا به ویرو

ایدز هپاتیت  Bو  Cباال هی رو .
 اگافا ه از ه قه میلار یا آب هقطر به صور هشارک با ث اااقال این ویرو


ساشوی وگایل تزریق ر آب و حای آب گرم اااقال ویرو

ها هی و .

ها را تا حدو ی کاهش هی هد اها اگافا ه از هوا

ضد فوای کننده به هراتب اثر بخش تراگت بنابراین باید از هوا ضد فوای کننده اگافا ه کر .
 برای کاهش خطر ابا به فوات هوار زیر را ر ایت کنید:
-

ب ارین روش این اگت که هصر

-

اگر اعی توااید از تزریق هوا خو اری کنید هرگز از گراس یا گر گوزای که قب اگافا ه ده و یا بطور

هوا یا تزریق آا ا را هاوقف اعایید.

هشارک اگافا ه اکنید .مقط از گراس و گوز ،جدید اگافا ه کنید (هر تزریق یک گراس) یا حداقل از
وگایلی که خو قب اگافا ه کر ه اید هصر
-

کنید.

اگر از گراس و گوز ،هشارک و هساععل اگافا ه هی کنید هر بار قبل از تزریق آا ا را ضد فوای کنید .
گراس ضد فوای ده خطر اااقال فوات را کاهش هی هد اها به اادازه گراس و گوز ،جدید اهنیت ادار .

-

گر گوز ،خو را ر آب ساشوی گراس میلار و ه قه خص یگر قرار ادهید .این ویرو

ها ر خو،

هوجو بر روی این وگایل زاده هی هااند.
-

اباید از هوا ی که ر گراس خص یگر هااده اگافا ه کنید.

پیوست ( :)7چگونه وسایل تزریق را تمیز نمائید :
 ابادا گراس را پر از آب تعیز کنید و آارا حداقل  03ثاایه تکا ،هید و گپس آارا خاای کنید.
 این کار را تکرار کنید.
 گراس را هعیشه با هوا ضد فوای کننده تعیز اعائید.
 ها ه ضد فوای کننده را ر گراس بکشید گپس حداقل آارا  03ثاایه تکا ،هید  .بطوریکه با تعام قسعا ای
گراس تعا

پیدا کند.

 گپس ها ه ضد فوای کننده اخل گراس را ر گاشویی یا تواات خاای اعایید.
 این عل ضد فوای را تکرار کنید.
 گپس وگایل را هشابه قسعت اول با آب تعیز بشویید و آارا ر گاشویی یا تواات خاای اعایید.



ساشوی با آب را تکرار کنید .بعد از اتعام این هراحل پیساو ،را از گراس خارج اعایید و هر و قسعت را هجد ا
با ها ه ضد فوای کننده و آب تعیز اعایید.

 اگر ها ه ضد فوای کننده ر گار

ایست :

-

چندین بار گراس و یا گایر وگایل را با آب تعیز بطور کاهل ساشو هید.

-

گراس ها و گر گوز ،ها را ر مواصل بین تزریق ها به هد  59قیقه بجو ااید.

پیوست ( :)8استفاده مجدد از وسایل تزریق :
 وقای عا از گراس هصر

ده خص یگری اگافا ه هی کنید ر واقع راکت هساقیا گراس اتفاق اماا ه

اگت.


راکت غیر هساقیا زهاای اتفاق هی اماد که بدو ،اگافا ه هساقیا از گراس خص یگر هایعا تزریق هوا بین
و یا چند افر با ها هخلوط واد.

 رو ای راکت غیر هساقیا بارتند از :
-

اگ داری گراس ها ر ظر

-

اگافا ه از پیساو ،یک گراس هصر

هشارکی که حاوی آب یا گایر هحلول های تزریقی اگت.
ده برای هخلوط کر  ،هحلول هوا تزریقی.

-

اگافا ه از یک گراس هصر

-

کشید ،ارو از یک میلار هشارک.

-

برگر ااد ،هوا تزریقی به یک ه قه هشارک.

-

ده برای توزیع هوا تزریقی.

ساشوی گراس ر آبی که وگایل یگرا ،با آ ،ساه ده اگت.

پیوست ( :)9منافع تعویض سرنگ :
 تعویض گراس های آاو ه با گراس های اگاریل
 توزیع ها ه ضد فوای کننده



ر صور ازوم ارجا به رها ،اگ داراده با اروهای آگوایست

 توزیع کاادوم
 هشاوره و آزهایش AIDS/ HIV
 غربااگری برای بیعاری های هناقل واده از راه جنسی ( ) STD
پیوست ( :)11نکات مهم درباره کاندوم آقایان :
هوار ی که ایاز اگت رباره کاادوم آقایا ،بدااید بارتند از :
 کاادوم هایی که از اااقال بیعاری ای جنسی جلوگیری هی کنند هی توااند از گسارش ویرو
ریق تعا

های هناقل ده از

جنسی از قبیل  HIV, HBV, HCVجلوگیری به عل آوراد.

 به هعراه کاادوم مقط از هوا اغزاده کننده هحلول ر آب (ژل هحلول ر آب) اگافا ه اعایید.
 بیعاری ای اااقال یاماه جنسی اغلب با ث زخا ها و ضایعا

ااحیه ژایاال هی واد که این زخا ها ااس ابا به

 HIV, HVB, HCVرا امزایش هی هد .کاادوم های هر ااه از ایجا این زخا ها و ضایعا

جلوگیری به عل

هی آوراد.


ر هنگام برقراری رابطه جنسی  -هاای هر ها باید از کاادوم بدو ،هوا اغزاده اگافا ه کنند .

 ابزار های از بین براده اگپرم از قبیل یامراگا و اگفنج های پیشگیری از حاهلگی ویروگ ای ایدز هپاتیت  BوC
را از بین اعی براد بنابراین اباید به جای کاادوم اگافا ه واد.
 اکا ه ا ر هنگام اگافا ه از کاادوم بارتند از :
-

کاادوم را از حرار

اور و ر وبت ور اگ دارید زیرا با ث خرابی آا ا ده و احاعال پارگی و گوراخ د،

آا ا را امزایش هی هد.
-

قبل از هصر

به تاریخ هصر

پارگی اگافا ه اشو .

کاادوم توجه و و از کاادوم های چسبناک و کننده به لت احاعال

-

ر هر بار از یکی از یک کاادوم جدید اگافا ه کنید.
کاادوم ر تعا

با ااخن گت و یا هر جسا تیز یگری هعکن اگت پاره ده و یگر قابل اگافا ه ابا د پس

ب ار اگت قبل از هصر

از پاره ابو  ،آ ،ا عینا ،حاصل اعو .

-

کاادوم باید ر حاات اعوظ قبل از ااجام از یکی پو یده و .

-

کاادوم اباید تا ااا ا کشیده و بلکه باید مضای خاای کوچکی ر ااا ای آ ،باقی بعااد تا هایع هنی ر آ،
جعع گر .

-

کاادوم باید تعام ول آات تا قا ده را بپو ااد.

-

ب ماصله پس از اازال اقدام به خروج و  .برای اینکار ر حاایکه هنوز حاات اعوظ وجو ار

عل خروج

باید با گرمان کاادوم ( برای جلوگیری از گر خور  ) ،توام با د.
-

هنگام هقاربت ر صور

بروز پارگی یا گوراخ ر کاادوم چناایه اازال صور

اگرماه با د از یکی باید

ب ماصله هاوقف و از کاادوم جدید اگافا ه و .
پیوست ( :) 11چگونه با شریک جنسی خود درباره ارتباط جنسی ایمن تر صحبت کنیم :
 تا آاجا که هی توااید رباره  HIV, HCV, HBVو گایر بیعاری های هناقل واده از راه جنسی یا بگیرید .این
آگاهی ها صحبت رباره تعا

جنسی ایعن را آگااار هی کند.

 تصعیا گیری کنید و زها ،هناگبی را برای صحبت رباره این هوضو اااخاب کنید .هععوال ب ماصله قبل از تعا
جنسی و خول آات تناگلی یا ب ماصله پس از اگافا ه از هوا که ر رایط گرخو ی هساید زها ،هناگبی ایست.


رباره چیزهایی که هی خواهید ر ی رابطه جنسی ااجام هید ر ذهن خو تصعیا گیری کنید.

 به ریک جنسی خو وقت بدهید تا رباره چیزهایی که عا هی گویید مکر کند جله اکنید.
 توجه کنید ریک جنسی عا چگواه هطاابی را که عا بیا ،کر ید هاوجه ده اگت .ر صور
آهساه تر بیا ،کنید.

ازوم هطااب را

 زها ،هایی که هوا هصر

ده اگت یا کاادوم ر گار

ایست برقراری ارتباط جنسی ایعن هشکل اگت.

تصعیا بگیرید که ر آ ،رایط چگواه عل خواهید کر تا خطر آاو گی با  HIV, HCV, HBVرا کاهش هید.
 اگر ریک جنسی عا از تعا

ایعن تر خو اری هی کند از خو تا ،گوال کنید که آیا واقعاً هی خواهید با این

خص ارتباط جنسی ا اه با ید؟ هوقعی که هوا اگافا ه هی و به رماارهای پیشگیری از قبیل اگافا ه از کاادوم
بیشار توجه کنید.

پیوست ( :)12منافع استفاده از درمان های دارویی
 اگافا ه از ر ها ،های ارویی به الیل زیر گو هند اگت:
-

به عا کعک هی کند که از گروه هصر

-

زادگی عا تغییر هی کند گ های عا ارتقاء هی یابد و خطر ابا به فواا ای  HIV, HBV, HCVرا کاهش

کنندگا ،هوا خارج وید.

هی هد.
-

-

این رها ،اهل هشاوره برای عا و گایر امرا خااوا ه که به کعک ایاز اراد هی و .

-

اهل ارجا به گایر هراکز خدها اجاعا ی و گ هت هی و .

-

اهل حعایا ای الزم برای رها HIV/ AIDS ،و گایر هسائل هی گر .

حای اگر عا ر حال حاضر اعی توااید وار گیساا رهاای وید هی توااید از گروه های حعایای ا

اتی را به گت

آورید که تا زها ،ورو به رها ،هناگب هی توااد به عا کعک کند .ر ضعن هعکن اگت برای کاهش احاعال ابا به
فوات و یا اااقال آ ،از ریق گراس های آاو ه عا را به یک هرکز ارائه خدها گراس و گوز ،ارجا

هند.
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