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 HIVحذف همه گیری 

 یک مشکل بهداشتی نباشد 2030تا سال  HIVهمه گیری •

از ابتدا تا انتها برنامه سالمتی اش  HIVافراد مبتال به •

 تعریف شده باشد

 افراد مبتال، عفونت خود را به دیگران منتقل نکنند•

 عفونت در میان افراد کلیدی جامعه در چرخش نباشد•

 اتفاقی یک نفر مبتال شود•

 



 ترین استراتژای کنترل اپیدمی اچ آی وی مهم

  مراقبتترین استراتژای کنترل اپیدمی اچ آی وی  امروزه مهم•

  .مبتالیان به بیماری استو درمان 

درصورتی که افراد مبتال به اچ آی وی تحت درمان  استاندارد •

ضد رتروویروسی قرار گیرند، با کاهش تعداد ویروس در 

ضمن آنکه با  ( کاهش بار ویروسی)شان  خون و ترشحات

گیر عوارض بیماری می توانند زندگی سالم تری  کاهش چشم

داشته باشند، احتمال انتقال بیماری به سایرین نیز به حداقل 
 .ممکن می رسد



 چگونه؟



 تا
که فقط چند ماه باقی مانده 2020سال     



 :برای کنترل اپیدمی در جامعه باید 

   .با اجرای نظام مراقبت سندرمیک افراد مبتال شناسائی شوند% 90•

 

  افراد شناسائی شده تحت درمان ضد رترویرسی قرار گیرند% 90•

 

قدر کاهش یابد که غیر  نآافراد تحت درمان، بار ویروسی % 90•
 .قابل اندازه گیری شود 

 



مراقبت سندروميك بر مبناي گزارش رويدادهاي باليني و هدف  نظام 
 پيشنهاد گرديده است

 :محدويتهاي نظام مراقبت روتين 
در شرايط بحراني اين وقفه مسلماً مشكل  )تاخيردر گزارش رويدادها        .1

 (  ساز خواهد بود
كاهش تعداد گزارشات در نظام مراقبت روتين در مقايسه با نظام       .2

 مراقبت سندروميك و افت كيفيت نظام مراقب
 Information for)افت كمي گزارشات و اطالعات مديريتي          -

action)  منجر به كاهش قدرت تصميم گيري سياستگزاران كالن براي
 بين المللي خواهد شد/ مقابله با بيماريهاي مشمول مراقبت ملي 

نظام مراقبت كنوني هنوز به طور كامل الكترونيك نبوده كه اين خود      .3
 منجر به از دست دادن زمان خواهد گرديد

 



 90-90-90تعیین نقش سطوح مشاوره در نیل به اهداف 

 



 آمارها چه می گویند؟



 97آمار موارد شناسایی شده کشوری تا شش ماهه اول 

    38474کل موارد شناسایی                     •

 24860زنده                                     •

 13614فوت                                      •

   14459دریافت خدمات                         •

 %83مرد                                      •

 %17زن                                       •

•IDU                                     62% 

•SEX                                     21 % 

 %2       مادر به کودک                   •

 %16نامشخص                               •



 97آمار موارد شناسایی استان تا پایان آذر 

 6077               کل شناسایی       •

 3620            کل شناسایی موجود •

 3177              تشکیل پرونده      •

 1012             فوت                 •

 (زن % 28/5مرد و % 71/5) % 81           فعال                  •

 %64          فعال تحت درمان     •

 %19           غیر فعال             •

نفر  43نفر زن،  45نفر مرد،  78) 123جدید شناسایی تا پایان آذر   •
IDU ،61  نفرSex ،6  نفرMTC ،4 نفرO ( 

 



 وضعیت ایران

 

 قرار داردمتمرکز کشور در مرحله همه گیری 

 شیوعHIV   15در بین مصرف کنندگان تزریقی  %

گسترش برنامه های کاهش آسیب روند . محاسبه شده است

 رشد در این گروه را کنترل کرده است

 4/5در بین زنان در معرض بیشترین خطر این میزان %

 محاسبه شده است 
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 آمارها چه می گویند؟

ویک تعداد  ( نفر 38474) یک تعداد موارد ثبت شده داریم •
 هزار نفر 60در حدود (  estimated) موارد تخمین زده شده 

 هزار نفر است 26این فاصله امروز تقریبا •

 هزار نفر گم شده داریم 36فعال •

پوشش آنها ئی که آمدند و شناخته شدند در هیچ کجای کشور  •
 نتوانستیم نگه به داریم

در   58از آن طرف آنها که به سمت ما آمدند، برآورد پوشش •
در صد آنها که شناسائی شدند، مارک خوردند،   42) صد است 

HIV   مثبت روی پیشانی شان حک شده، با مجموعه ای از
و پوشش تحت درمان مان  ( مشکالت در جامعه رها هستند

 .درصد است 50تقریبا 



 روند پیش رو به کجا ختم می شود؟

 روی کرد جدید چیست؟



 مداخله های موثر برای رفع چالش ها

 ایجاد انگیزه برای اقدام به انجام تست تشخیصی اچ آی وی •

 فراهم کردن امکان دسترسی به تست تشخیصی •

ایجاد انگیزه و نیاز در افراد مبتال برای اقدام به تحت پوشش قرار •

 گرفتن خدمات مراقبت و درمان 

 فراهم آوردن امکان دسترسی به خدمات مراقبت و درمان برای آنها •

ایجاد انگیزه ونیاز در مبتالیان به اچ آی وی  برای باقی ماندن بر •

 خدمات مراقبت و درمان

 



 
 جمعیت های کلیدی    

و یا دارد وجود آنها  در اپیدمی متمرکزهایی که گروه     
 :، مانندهستندبرای ابتال مواجه بالقوه با خطر باالتری 

 
 مصرف کنندگان تزریقی مواد –
 مصرف کنندگان مواد محرک–
 شریک جنسی مصرف کنندگان مواد –
 ( FSW)  آسیبزنان در معرض بیشترین –
 ( MSM) آسیبمردان در معرض بیشترین –
 زندانیان–
 کودکان خیابانی –
 مقاربتی  های  بیماریمبتالیان به –
 به اچ آی ویمبتالیان شرکا جنسی –

 



HIV فرایند تشخیص 

 در فیلد Rapid testتوصیه به انجام تست و انجام  -الف   

 

 

ایجاد تمایل .1 
 به انجام تست

توصیه به .2
 انجام تست

انجام تست .3
 اولیه

اعالم نتیجه .4
و ارجاع موارد 

 مثبت

ترغیب برای .5
 تست تاییدی



 ترغیب به چه معنا است؟

 ترغیب ایجاد نیاز کردن است•

آدم ها وقتی احساس نیاز می کنند، خودشان موضوع را پیگیری می •

 کنند

 ( Induce Need) ممکن است احساس نیاز توسط دیگران ایجاد شود •

 احساس نیاز الزاما با تغییر رفتار همراه نیست•



HIV فرایند تشخیص 

 Rapid testو انجام (  PIT) توصیه به انجام تست  -الف   

 در فیلد

 

 

 
ایجاد تمایل .1

 به انجام تست
توصیه به .2

 انجام تست
انجام تست .3

 اولیه

اعالم نتیجه .4
و ارجاع موارد 

 مثبت

ترغیب برای .5
 تست تاییدی



 اصول و روش های تشخیص

 انجام تست•

 :برای تشخیص بیماری ها دو روش وجود دار•
 (جستجوی آنتی ژن ) روش مستقیم  -         

 (جستجوی آنتی بادی )روش غیر مستقیم  -         

 :در تشخیص اچ ای وی مراحل انجام تست های سنجش آنتی بادی•

 :تست سریع / (Elisa 1) 1ی آزمون االیزا: مرحله اول -         

 استتست سریع منفی  / 1ی آزمایش االیزا -                

 استتست سریع  مثبت /  2ی آزمایش االیزا -                    

 

 

 

 



 (دنباله )  اصول و روش های تشخیص

  ( Elisa 2) 2ی آزمون االیزا: مرحله دوم •
یک آزمایش االیزای دیگر است که فقط برای مواردی انجام می شود  -2آزمایش االیزای  -         

 که اگر آنهم مثبت بود باید سومین آزمایش انجام شود  .باشد Reactiveکه االیزای اول آنها 

  ( Elisa 3) 3ی آزمون االیزا: سوممرحله •
دیگر انجام      Brandاگر آزمایش الیزای دوم مثبت بود با همان نمونه آزمایش الیزای سوم با         -

   می شود

 

و به چرخه    محسوب شده +HIVاگر الیزای سوم هم مثبت بود شخص 

 .مراقبت و درمان متصل می گردد



 های مکان انجام تست اچ آی وی  ویژگی

 
مطابق قوانین بین المللی و دستورالعمل های ملی انجام تست اچ آی وی زمانی •

 .محقق شده باشد معروف است 5C به عنوان کهباید انجام شود که پنج  شرط 

 

•Consent  = رضایت آگاهانه 

• Confidentiality =حفظ محرمانگی و رازداری 

• Counseling =مشاوره 

• Correct test results  =تست معتبر و صحیح 

•Connection  = امکان بر قراری ارتباط با سطوح ارائه دهنده خدمات

 مراقبت و درمان

 



 نتیجه چطور اعالم شود؟



 :پاسخ نحوه تفسیر

 
این بدین معنا است که ما آنتی بادی  . نتیجه آزمایش شما منفی بود•

با در نظر گرفتن دوره ) اچ آی وی در نمونه خون شما شناسایی نکردیم 

اگر جواب  ( فرد سه ماه بعد مجددا مورد آزمایش قرار گیرد پنجره که الزم است
د که نیازمند نفرد با دانستن مفهوم دوران پنجره بدا ،منفی شود

 تکرار تست است

 
 نیستیک جواب منفی نمی تواند ثابت کند فرد مبتال به اچ آی وی 

 

فقط زمانی جواب مثبت اعالم می . ) نتیجه آزمایش شما مثبت بود•
این بدین معنا است که شما به (  شود که هرسه آزمایش مثبت باشند

 .اچ آی وی مبتال هستید

 

 




