
 معرفی مرکز مشاوره امید  

ته گام مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري یکی از تجربیات موفق کشور است که توانس    
 وي بردارد. آيهاي موثري را در کنترل اپیدمی اچ

  جربه به تراه اندازي این مراکز از طرف نهادهاي بین المللی متولی امر سالمت، تحت نام بهترین 
  ذاري شده سایر کشورها معرفی شده اند. این مرکز در شهرستان جهرم با نام مرکز مشاوره امید نام گ

رکزمستقلو به صورت م 1385است و از سال  بلوار شهید بهشتی واقع گردیدهابتداي و در چهارراه حافظ 
بیماریها،  دانکاره،نشناس بالینی،کارشناس آزمایشگاشامل روا دوره دیده نفر پرسنل 5در حال حاضر با 

 . می باشد مشغول ارائه خدمت به همشهریانکاردان کامپیوتر و نگهبان 

ف وجود محرمانه جهت گروه هاي هد کامأل رایگان و ترصوبه  HIVدر این مرکز امکان انجام آزمایش 
  ارائه می گردد. نیز دارد و به تناسب هر گروه هدف خدمات خاصی 

 

 هدف هايگروه

 کلیه موارد HIV/ AIDS شناسائی شده 

 خانواده افراد HIV /AIDS  

 افراد با سابقه رفتار جنسی محافظت نشده یا مبتال به بیماریهاي منتقله جنسی( STI)  
 معتادین تزریقی  
 عتیاد و داوطلبین اختیاري مشاوره بیماریهاي رفتاري ( ایدز، بیماریهاي آمیزشی، هپاتیت، ا . . .(  
  شحاتشغلی و غیر شغلی با وسایل تیز و برنده آغشته به خون و ترافراد با سابقه مواجهه   
 افراد داراي سابقه دریافت خون و یا فراورده هاي خونی آلوده  
  زندان  اقامت درافراد با سابقه  
 داوطلب انجام آزمایش هستند.  ،که پس از ارزیابی خطر يزنان باردار 

 
  

  میشود به شرح ذیل می باشد:اقداماتی که جهت گروههاي هدف مختلف انجام 



 HIVمبتالیان به 

  آموزش  
 مشاوره  
 معاینات بالینی  
 هاي فرصت طلباي جهت ابتال به سل و عفونتهاي دورهخدمات پاراکلنیک و ارزیابی  
 پیشگیري از ابتال به سل و عفونتهاي فرصت طلب  
 درمان سل و سایر عفونتهاي فرصت طلب  
  مراقبت و درمان بیماریهاي آمیزشی 

  واکسیناسیون 

  تنظیم خانواده  
  مراقبت جهت پیشگیري از انتقال مادر به کودك  
  درمان ضد رترو ویروسی  
 کاهش آسیب  
  مراقبت در منزل  
  ارجاع به سطوح تخصصی  
 ( . . . بهزیستی، کمیته امداد و) ارجاع به مراکز حمایتی  
 تشکیل گروههاي همکار  

  HIVخانواده مبتالیان به 

 آموزش  
  مشاوره پیش و پس از آزمایش و تست تشخیصیHIV  
  تنظیم خانواده  
  ( . . . بهزیستی ، کمیته امداد و) ارجاع به مراکز حمایتی  

 مبتالیان به بیماریهاي آمیزشی

  آموزش  



  مشاوره پیش و پس از آزمایش و تست تشخیصیHIV  
 کاهش آسیب  
 هاي آمیزشی مراقبت و درمان بیماري  
 اء جنسی پیگیري و مراقبت شرک 

 افراد در معرض مواجهه شغلی ویروس

 آموزش  
  مشاوره پیش و پس از آزمایش و تست تشخیصیHIV  
 ارجاع به متخصص عفونی  
 پروفیالکسی داروئی در صورت نیاز  
  پیگیري وضعیت ابتال به HIV پس از پروفیالکسی داروئی 

 بیماریهاي آمیزشی،HIV/AIDSعفونت  واحد اصلی شامل:سه  قالب این مرکز درعمده فعالیتهاي 
می ز لینیک مثلثی نیمیشود ، به همین دلیل همچین مراکزي را کانجام مصرف مواد مخدر تزریقی و

و کاهش  رماند ،آموزش ، مشاوره ، پیشگیري ، مراقبت می توان به ي این مراکزاز جمله فعالیتهانامند. 
  اشاره کرد. آسیب

  بیماري ایدز چیست ؟

 اکتسابی کمبود ایمنی: ایدز یا نشانگان

 (Acquired immune deficiency syndrome)   
شود. بیماري ایجاد می (HIV)ایمنی سیستم ویروس نقص وتوسط اه ایمنیگدست استکهدر بیماري نوعی 

داراي سه مرحله اصلی است. در مرحله اول (عفونت حاد) فرد ممکن است براي  HIV ناشی از ویروس 
همین دلیل معموالً این بیماري تا یک دوره طوالنی  به. بیماریشبهآنفلوانزاییراتجربهکند مدت کوتاهی

شود. هر چقدر که شود که به این مرحله از بیماري، دوره نهفتگی گفته میبدون هیچ عالئمی دنبال می
دستگاه  بیماري پیشرفت یابد، تداخل بیشتري با

عفونتهاي فرصت  هاییمانندعفونتشودکهافرادبهکندوباعثمیبدنپیدامی ایمنی
 در. کندتأثیرگذارنیستدچارشوند،البتهمعموالًدرافرادیکهدستگاهایمنیآنهابهخوبیعملمی تومور و طلب



 035به کمتر از  4CD+هاي سلول  نهایت بیماري زمانی وارد مرحله سوم یا ایدز خواهد شد که شمار
  سلول در هر میکرولیتر برسد.

 راههاي زیر انتقال پیدا نمیکند:بیماري ایدز از طریق 

  دست دادن )1

  در آغوش گرفتن  )2

  خوردن و آشامیدن )3

  استفاده مشترك از حمام، دستشویی، استخر شنا و .... )4

  نیش حشرات )5

 از راههاي زیر انتقال می یابد: زبیماري اید

  انتقال از طریق خون )1

  قیانتقال از طریق تزریق و استفاده از وسایل تزریق در بین معتادان تزری )2

  انتقال از طریق تماس جنسی حفاظت نشده (بدون استفاده از کاندوم) )3

  انتقال از مادر به کودك )4

 انتقال از طریق وسایل تیز و برنده اي که به خون آغشته باشند )5

  

ثبت شده   "مراکز مشاوره ایدز"تحت عنوان   118مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري در سامانه تلفنی 
  آدرس و تلفن مراکز فوق را جویا شد. 118کشور می توان از طریق تماس با تلفن است. پس در سراسر 

  چهارراه حافظ ، ابتداي بلوار شهیدبهشتی،مرکز مشاوره امیدآدرس: 

  54343004تلفن: 


