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ط

پیشگفتار
از نظ��ر صاحب نظران آموزش س��المت، یکی از بهترین روش های ارتقای س��المت، تربیت افراد 
كارآمد و دوره دیده از بطن جامعه است تا پس از یادگیری صحیح مفاهیم بهداشتی، آنها را با زبان 

خود مردم به جامعه منتقل كنند. 
در جامعه دینی ما، بسیج یکی از الطاف خداوندی است كه بر ملت و انقالب اسالمی ارزانی شده 
است. بدون شک نقش پرصالبت سازمان بسیج مستضعفین در عرصه های مختلف اعم از دفاعی، 

فرهنگی، علمی و... بر هیچ كس پوشیده نیست. 
 در حال حاضر فرصت مغتنمی است كه با افزایش آشنایی عزیزان بسیجی با دانش ها و مهارت های 
مورد نیاز برای ارائه انواع خدمات آموزش سالمت، موجبات رشد و تقویت آنها را فراهم نماییم و 

گام های مؤثری در ارتقای خدمات آموزش سالمت كشور برداریم.
طرح »بسیجی، الگوی زندگی سالم« توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری 
سازمان بسیج مستضعفین در حال اجراست و انتظار می رود بتواند بسیاری از مشکالت بهداشتی را 

مرتفع و بیش از سایرین، آموزش ها را به متقاضیان برساند. 
در طراحی مجموعه ۶ جلدی راهنمای آموزشی یاوران بسیجی سالمت، قصد بر این بوده است كه 
مس��ائل مهم بهداشتی كشور تحت پوش��ش قرار گیرند و حركتی در جهت كمک به حسن انجام 
وظیفه یاوران بسیجی سالمت در جریان انتقال مطالب بهداشتی در حوزه ها و پایگاه ها صورت گیرد. 
این برنامه، مبنای مش��اركتی دارد و متکی به نیروی مردمی بسیج است، لذا آموزش یاوران بسیجی 
سالمت باید معطوف به توانمند سازی بسیجیان در شناسایی، برنامه ریزی و اقدام برای رفع مشکالت 

سالمت اعضا در محدوده استحفاظی حوزه ها و پایگاه ها باشد. 



ي



ك

مقدمه
طرح مداخالت آموزش س��المت در سازمان بسیج مستضعفین كه توس��ط وزارت بهداشت و با 
همکاری آن سازمان در حال اجراست، نه تنها در جهت دستیابی به اهداف بهداشتی گام بر می دارد، 
بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه پایدار در جامعه نیز می باشد. از این رو باید این طرح را در چارچوبی 

گسترده تر از یک برنامه بهداشتی قلمداد كرد. 
در حال حاضر مسئولیت انتقال پیام های بهداشتی و مدیریت برنامه های آموزشی بسیجیان در حوزه 
و پایگاه برعهده یاوران بس��یجی سالمت است كه شامل طیف وس��یعی از افراد دارای تجارب و 
تخصص های مختلف می باش��ند. لذا به منظور رعایت اصول آموزشی، تدوین راهنمای آموزشی 
یاوران بسیجی سالمت حوزه و پایگاه، با متنی واحد و متکی بر روش های مؤثر آموزش مشاركتی 

برای تأمین حداقل نیازهای آموزشی و انتقال بهینه مطالب مورد نیاز است.
هدف مجموعه راهنمای آموزش��ی یاوران بسیجی سالمت آن است كه در یادگیری دانستنی ها و 
كسب مهارت های بهداشتی به بسیجیان عزیز كمک كند و در فعالیت های فردی و گروهی، انتقال 

پیام و ترویج رفتارهای بهداشتی، راهنمای آنان باشد.
 برنامه یاوران بس��یجی س��المت، برنامه ای متکی بر بسیجیان عزیز اس��ت و مبنای مشاركتی دارد. 
بنابراین آموزش آنان نیز باید به جلب مشاركت فعال و همکاری آنها برای انتقال مطالب بهداشتی 

معطوف باشد. 
این مجموعه راهنما در راستای كتاب »بسیجی، الگوی زندگی سالم« و»راهنمای آموزشی تربیت 
مربی بسیج« تهیه و تدوین شده است و استفاده بهینه از آن نیاز به تسلط كامل بر مطالب علمی هر 



ل

مبحث و مطالعه راهنمای آموزشی تربیت مربی بسیج دارد. 
راهنمای آموزش��ی موجود بدون نقص نیست اما تالشی اس��ت جدی برای ایجاد آگاهی، درک 

مسائل آموزشی، ایجاد انگیزه دربسیجیان، تأثیرگذاری و تغییر رفتار مورد نظر در آنها.
شما می توانید پیش��نهادات وایده های جدید خود را با مطالب این راهنما مطابقت دهید و به عنوان 
یک انتقال دهنده، مطالب آموزشی مورد نظر را با وضعیت نیازهای اعضای حوزه و پایگاه خود و 
جامعه منطبق و یا حتی مطالبی به آن اضافه كنید و از روش های مختلف فن بیان برای توضیح ایده ها 

نظرات، مفاهیم خاص و مشکالت جامعه و محیط زندگی استفاده نمایید. 



م

نحوه استفاده ازکتاب راهنمای آموزشی
این راهنما برای چه کسانی تهیه شده است؟

این راهنما برای بس��یجیان عزیز كه در این راهنما یاوران بس��یجی سالمت نامیده می شوند، تهیه و 
تنظیم شده است.

چرا یاوران بسیجی سالمت برای انتقال مطالب انتخاب شده اند؟
امروزه صاحب نظران معتقدند كه بهترین راه برای آنکه مردم جامعه رفتارهای سالم را قبول كنند و 

بپذیرند، انتقال مطالب مربوط به سالمت از طریق همتایان موفق و الگوهای آنها در جامعه است.
بر این اس��اس، یاوران بسیجی س��المت به دلیل اطالع از نیازهای سالمت در جامعه بسیج به عنوان 

انتقال دهنده مطالب برای همتایان خود انتخاب شده اند. 

در این راهنما چه انتظاراتی از یاوران بسیجی سالمت داریم؟
در این راهنما از یاوران بسیجی سالمت انتظار داریم با مشاركت و همکاری با نظام سالمت كشور 
در ارتقای سطح سالمت جامعه ایفای نقش كنند و در حوزه و پایگاه خود مسئولیت ها و وظایف 

زیر را برعهده گیرند. 
مسلئولیت های مورد انتظار ازمربیان بسلیج )یاوران بسلیجی سلالمت( عبارتند از 

همکاری با کمیته شهرستان در:
نیازسنجی آموزش و تهیه جدول آموزشی براساس اولویت های آموزشی و نصب . 1

در حوزه ها و پایگاه های منتخب؛ 
طراحی برنامه آموزشي؛. ۲



ن

اجرای برنامه آموزش��ی پیش بینی شده برای بس��یجیان و خانوادة آنها با توجه به . ۳
اولویت هاي آموزش��ي و با استفاده از راهنما های آموزش��ی )ترجیحاً استفاده از 

رسانه های تصویری و دیجیتالی تولید شده در دفترآموزش و ارتقای سالمت(؛ 
پایش و ارزشیابی برنامه آموزش؛. 4
برگزاری منظم جلس��ات هرسه ماه یک بار و ش��ركت در جلسات و تکمیل فرم . 5

شماره 1 با همکاری فرمانده حوزه/ پایگاه؛ 
اج��رای دقیق دس��تورالعمل های ابالغی از س��وی كمیته اجرایي –آموزش��ي . ۶

دانشگاه/دانشکده؛ 
اجرای مداخالت آموزشي و ارتقای سالمت بر اساس تفاهم نامه مشترک با بخش . 7

سالمت مانند مشاركت در طرح ریشه كنی فلج اطفال. 

اهداف و کاربرد این راهنما چیست؟
• اهداف	

هدف كلی از تهیه این مجموعه، كمک به ُحس��ن انجام وظیفه آموزش��ی یاوران بسیجی 
س��المت در انتقال مطالب آموزش��ی، ارائه راه كار كلی و تعیین حداقل نیازهای آموزشی 
شیوه زندگی سالم )7 رفتار پرخطر( است، به نحوی كه با مطالعه اهداف مشخص كنید كه 
در پایان كالس ها، چه خواهید دانس��ت و چه مهارت هایی را به دس��ت خواهید آورد و با 

سایرین در مورد چه موضوعاتی بحث می نمایید. 
• کاربردها	

با مطالعه قسمت كاربردها می توانید از توانایی ها و فعالیت هایی كه پس از یادگیری موضوع 
درسی كسب خواهید نمود، مطلع شوید و آنها را هنگام انتقال مطالب بهداشتی در حوزه و 
پایگاه، مسجد محل، مدارس، شوراها و... مورد استفاده قرار دهید. برخی از این فعالیت ها 
را می توان به تنهایی انجام داد و بعضی از آنها به اقدام گروهی و جلب مشاركت الگوهای 
كلی��دی جامعه و معتمدین محلی نیاز دارد. فعالیت هایی كه در قس��مت كاربردها به آنها 
اشاره شده است تنها چند پیشنهاد هستند و شما می توانید بر اساس استفاده از فنون آموزش 

مشاركتی ده ها فعالیت و كار دیگر را به این فهرست اضافه و در جامعه اجرا كنید. 



س

در چه مواقعی می توان از این راهنما استفاده کرد؟
•  در حوزه و پایگاه و مکان هاي عمومي 	

این راهنما می تواند برای انتقال مطالب در زمانی كه در حوزه و پایگاه محل برای همتایان 
خود كالس آموزش��ی برگزار می كنید، مورد استفاده قرار گیرد. الزم نیست كالس شما 
حتما در مکان مشخصی برگزار شود، بلکه مساجد، حوزه ها، پایگاه ها، شوراها و هر جای 

دیگر كه حضور جمع بسیجیان و مردم محله میسر است می تواند محل كالس شما باشد. 
• در خانواده	

شما می توانید این كتاب را برای مطالعه در اختیار افراد خانواده، همسایگان و خویشان خود 
قرار دهید. 



ع

راهنملای آموزشلی پیشلگیری از ابتلال بله HIV/AIDS شلامل چله 
بخش هایی است؟ 

این راهنما شامل دو بخش است: 
بخش اول با عنوان »درس ها« شامل عناوین زیر است: 

• مقدمه کلی؛	
در ابتدای بخش اول، توضیحی مختصر درباره موضوع بهداش��تی مورد نظر آورده شده 

است تا با اهمیت موضوع و جنبه های مختلف آن آشنایی شوید. 

• اهداف دروس؛	
هدف كلی از تهیه این اهداف، آن است كه شما یاوران بسیجی سالمت در جریان انتقال 
مطالب آموزش��ی مبحث HIV/AIDS، قادر باشید بر دانش و مهارت های الزم برای 
حفظ س��المتی گروه ه��دف، تمركز نموده و در پایان كالس آنه��ا را ارزیابی كنید. به 

عبارت دیگر به اهداف آموزشی كالس خود دست یابید.

• کاربرد دروس؛ 	
در این قسمت یاوران بسیجی سالمت با یادگیری مطالب این راهنمای آموزشی می توانند 
نقش خود را در انتقال مطالب دروس HIV/AIDS به همتایان خود در حوزه و پایگاه 

ایفا كنند. 

• آشنایی با نیازهای یادگیری؛	
در یک برنامه مشاركتی مثل برنامه یاوران بسیجی سالمت كه متکی بر مشاركت و اقدام 
خود بسیجیان است بدون شناخت نیازها و توانایی های ایشان، نمی توان انتظار همکاری 
داشت. برای انتقال مؤثر مطالب و برنامه ریزی مناسب، ضروری است قبل از شروع جلسه 
بحث، اطالعاتی دربارة نیازهای محلی، عوامل اجتماعی، امکانات و منابع محلی در رابطه 

با موضوع بهداشتی مورد نظر به دست آورید. 
لذا درهر درس، مبحث آشنایی با نیازهای یادگیری آمده است. سؤال هایی در این قسمت 



ف

گنجانده شده كه ممکن است در هنگام انتقال مطالب با آنها مواجه شوید. با مطالعه این 
قسمت مشخص می ش��ود كه باید روی چه مسائل و رفتارهایی در بحث تمركز كنید و 

دقت و زمان بیشتری صرف نمایید. 

• محتوای دروس؛ 	
این راهنما از پنج فصل كلی تشکیل شده است كه عنوان هر فصل به صورت طرح یک 
سؤال كلی می باشد و هر سؤال كلی این فصول شامل سؤاالت جزئی است كه هر یک 
از آنها عنوان درس یک جلس��ه آموزشی یاوران بسیجی سالمت می باشد. به طور مثال،  
عنوان فصل اول ش��امل س��ؤال “تفاوت ابتال به HIV با ابتال به بیماری ایدز چیس��ت؟” 
می باش��د و عنوان درس اول این فصل با سؤال “ ایدز چیست؟” شروع شده است تا قبل 
از ورود به بحث آموزش��ی، ذهن فراگیران برای پیدا كردن جواب آن به تفکر واداشته 
شود. برای اجرای هر درس در هر فصل روش تدریس پیشنهادی از جمله بحث عمومی، 
س��خنرانی، بارش فک��ری و ابتکارات ذهن��ی، كار گروهی، مش��اهده، نمایش، اجرای 
تمرین های عملی، بازدید، گفتگو، پرسش و پاسخ، مشورت، كار عملی، بررسی نمونه، 
داس��تان ناتمام، روش ایفای نقش در نمایش، بازدید از صحنه های واقعی، داستان گویی 

و نمایش ارائه شده است.

• آنچه باید بدانیم؛	
هر درس در انتها چند نکته بهداش��تی دارد كه برای یادگیری مطالب بهداشتی و كسب 
مهارت های عملی تحت عنوان “آنچه باید بدانیم” در هر درس گنجانده ش��ده اس��ت. 

انتظار می رود دانستنی های هر درس پس از پایان بحث، به یاد سپرده شود. 

• آزمون فصل؛ 	
در پایان هر فصل، برای ارزیابی و اطمینان از یادگیری صحیح مطالب و استفاده صحیح از 
آنها، سؤال های ارزیابی طراحی شده است. با اجرای این آزمون می توانید میزان دستیابی 

گروه های هدف به اهداف درس را ارزیابی كنید. 



ص

بخش دوم با عنوان »انتقال پیام« شامل این موارد می باشد:
• سخنی با شما؛	
• انتخاب پیام های مناسب؛	
• چند پیام سالمتی مورد انتظار؛	
• چند رفتار سالمتی مورد انتظار؛	
• پیوست؛	
• منابع.	
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درس ها

بخش اول 
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مقدمه

ایدز

امروزه ایدز به یکی از عمده ترین علل مرگ و میر درسراسرجهان مبدل شده و دركشورهاي درحال توسعه 
به سرعت در حال گسترش است و تأثیر برجسته اي برسالمت و توسعه اجتماعي- اقتصادي این كشورها 
دارد. طبق گزارش س��ازمان جهانی بهداشت  هرچند درگذشته، كشورهای منطقه مدیترانه شرقی از 
ش��یوع پایین ابتال  به HIV و ایدز برخوردار بوده اند ولی روند رو به رشد ابتال درسنوات اخیر، 
این كشورها را در وضعیت حاد قرار داده است. جمهوری اسالمی ایران نیز از لحاظ جغرافیایی 
در وضعیت پرخطری قرارگرفته است. در حال حاضر باالترین سرعت انتشار ابتال در همسایگان 
شمالی ما، منطقه شرق قاره و نیز مدیترانه شرقی مشاهده می شود. جمهوری اسالمی ایران همگام 
با 1۸۸ كشور عضو سازمان ملل متحد درتیرماه 1۳۸0 )ژوئن ۲001( متعهد به كنترل و پیشگیری 

از HIV/AIDS شده و در این راستا اقدامات و فعالیت های وسیعی انجام داده است.
درسراسرجهان امروز جوانان و نوجوانان به دلیل نوع رفتار خود یکي ازآسیب پذیرترین گروه ها 
درمقاب��ل همه گیري ایدز هس��تند وآمار جهاني حاكي از آن اس��ت كه بی��ش از نیمي از موارد 
جدید  ابتال به HIV )ویروس��ي كه موجب ایدز مي ش��ود( درجوانان كمتر از ۲5 س��ال بروز 
مي كند. بنابراین شیوع HIV درجوانان به حد خطرناكي افزایش یافته است. مسائل و مشکالت 
اجتماعي- اقتصادي دراین بیماري از بس��یاري ازبیماري ها بیشتر مي باشد زیرا در حالي كه اكثر 
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بیماري هاي عفوني جان كودكان،  نوجوانان و یا پیران را به خطر مي اندازند،  بیماري ایدز اغلب، 
جوانان را از پاي در می آورد. ابتال و مرگ در این گروه از جامعه باعث ازهم گس��یختگي نظام 

خانواده و تهدید توسعه و امنیت كشور مي گردد.
با وجود گذش��ت بیش از سه دهه ازش��یوع این بیماري، گروه عظیمی ازجوانان )با اینکه درباره 
بیماري ایدز چیزهایي ش��نیده اند(هنوز نمي دانند این بیماري چگونه شیوع مي یابد وهرگز باور 
ندارند كه خودشان هم درمعرض خطر هستند. آن عده ازجوانان نیز كه درباره HIV چیزهایي 
مي دانند، به دلیل عدم مهارت، نبود حمایت و فقدان امکانات الزم براي انجام رفتارهاي صحیح، 
اكثراً در مقابل HIV از خود مراقبت نمي كنند. متأسفانه قسمت عمده اي از ابتال به این بیماري، 
ناش��ي از نداش��تن اطالعات ضروري وآگاهي پایین گروه هاي مختلف م��ردم درمورد راه هاي 
انتقال و پیش��گیري از آن اس��ت. در نتیجه با اطالع رساني صحیح وگسترده و پرهیز از رفتارهاي 

مخاطره آمیز، نسل جوان كشور از چنگال این بیماري ایمن خواهد ماند.
باید پذیرفت كه مبارزه با ایدز یک تعهد اجتماعي است وتک تک افراد جامعه باید در این مبارزه 
بزرگ سهیم باشند تا با فعالیت مشترک، امکانات موجود را بسط داده و از گسترش ایدز جلوگیري 
نماییم. هرگونه كوتاهي و از دست دادن فرصت براي مبارزه با این بیماري، عواقب ناخوشایندي 
را در پي خواهد داشت. ذكر این مهم ضروری است كه ایدز مرز نمي شناسد و در تمام نقاط دنیا 

قابل گسترش می باشد.
در این راهنما توصیه هایی ساده ولی مفید درباره ماهیت بیماري، روش هاي انتقال و پیشگیري از آن 
برای زندگی سالم ارائه شده است كه شما یاوران بسیجی سالمت می توانید با انتقال این مطالب به 
سایر بسیجیان محله و جامعه موجب تغییر یا ایجاد رفتارهای مطلوب سالمتی در زندگی روزمره و 

نهایتا بهبود شیوه زندگی در جامعه شوید. 

اهداف
پس از پایان جلسه های آموزشی این راهنما انتظار می رود یاوران بسیجی سالمت بتوانند:

تفاوت بین ابتال به HIV با بیماري ایدز را بطورخالصه بیان نمایند. . 1
نقش HIV را درتضعیف سیستم ایمني بدن شرح دهند. . ۲
عالئم و نش��انه هایي كه در اثرHIV و بیماري ایدز سالمت انسان را تهدید مي كنند  . ۳
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برش��مارند. 
راه هاي انتقال HIV را نام ببرند.. 4
گروه های درمعرض خطر ابتال به ایدز را ذكر نمایند.. 5
راه هاي پیشگیری از ابتال به HIV را شرح دهند.. ۶
راه هاي پیشگیری از شیوع بیماری ایدز در جامعه را بیان نمایند. . 7
راه های تشخیص ابتال به HIV/AIDS در گروه های درمعرض خطر را شرح دهند.. ۸
ابعاد روانی و اجتماعی ابتال به HIV/AIDS را توضیح دهند. . ۹

راه كارهای الزم در تعامل با گروه هایی كه رفتار پرخطر دارند را شرح دهند. . 10
راه كارهای الزم در تعامل با مبتالیان به بیماری ایدز را توضیح دهند.. 11
نحوه مشاوره و انجام آزمایش HIV دربیماران مبتال به ایدز را بیان كنند. . 1۲

کاربردها
یاوران بسیجی سالمت با یادگیری مطالب این راهنما می توانند:

در حوزه و پایگاه، تفاوت بین HIV با بیماري ایدز را برای بسیجیان تحت پوشش و مردم . 1
تفهیم نمایند.  

گروه تحت پوشش خود را نسبت به HIV حساس كنند و نقش آن را در تضعیف سیستم . ۲
ایمني بدن شرح دهند. 

عالئم و نشانه هاي HIV و بیماري ایدز را برای بسیجیان تحت پوشش و مردم شرح دهند. . ۳
تهدیدات مربوط به رفتارهای پرخطر را شناسایی كنند و به بسیجیان تحت پوشش و مردم . 4

نیز انتقال دهند.
مش��تاقانه مطالب مربوط به راه هاي انتقال HIV را برای دوس��تان و مردم محله ش��رح . 5

دهند. 
راه هاي اجتناب از ابتال بهHIV را برای بسیجیان حوزه و پایگاه خود توضیح دهند. . ۶
افراد در معرض خطر و كس��انی را كه به واس��طه رفتارهای پرخطر، س��المت آنها تهدید . 7

می شود شناسایی و مطالب آموخته شده را به آنها منتقل كنند. 
اهمیت شناخت ابعاد اجتماعي و رواني ابتال به ایدز را توضیح دهند. . ۸
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نحوه برقراري ارتباط با بیماران مبتال به ایدز را به دیگران یاد دهند. . ۹

آشنایی با نیازهای یادگیری 
قبل از ش��روع فعالیت های آموزش��ی و پرداختن به انتقال مطالب بهداشتی، الزم است از نیازهای 
آموزشی بسیجیان و عالئق آنها مطلع شوید و به زبان ساده از آنچه آنها به دانستن آن عالقه دارند 
آگاه شوید و از تکرار آنچه می دانند و یا عالقه ای به آن ندارند اجتناب نمایید تا كالس شما منطبق 
با نیازهای واقعی باشد. به این منظور راه های مختلفی وجود دارد كه یکی از آنها طرح سؤال هایی 
است تا بدانید بسیجیان حوزه و پایگاه شما چه عقیده ای دارند و باورها و سنت های خوب آنها را 
تشخیص دهید و پیام های خود را با روش بهتری به آنها منتقل كنید. این سؤاالت در بخش »انتقال 

پیام« مورد استفاده قرار خواهندگرفت.
حال قبل از شروع مبحث ایدز به این سؤال ها فکر كنید:

آیا تاكنون با فرد مبتال به HIV برخورد داشته اید؟. 1
س��طح آگاهی و دانش همکارانتان درباره بیماري ای��دز و عامل ایجاد كننده آن چگونه . ۲

است؟
س��طح آگاهی و دانش همکارانتان دربارة عالئم ونشانه ها و راه هاي انتقال HIV چگونه . ۳

است؟
آیا كس��ی را می شناس��ید كه دچار مش��کالت مرتبط با HIV ش��ده و تحت درمان . 4

باشد؟
آیا همکاران شما گروه هاي درمعرض خطر ابتال به بیماری ایدز را مي شناسند؟. 5
آیا همکاران شما نحوه برخورد با افراد مبتال به ایدز را می دانند؟. ۶
در ص��ورت مواجهه با بیمار مبتال ب��ه ایدز نحوه برخورد همکاران ش��ما با آنها چگونه . 7

خواهد بود؟
راه كارهای الزم در تعامل با گروه های دارای رفتار پرخطر چیست؟. ۸
راه كارهای الزم در تعامل با مبتالیان به بیماری ایدز چیست؟. ۹

آیا عوامل اجتماعی نظیر باورها، روش های سنتی و... در منطقه شما برای برقراری ارتباط  . 10
مناسب با بیماران مبتال به ایدز وجود دارد؟
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آیا دوستان شما در مورد روش های دوری از HIV، اطالعات الزم را دارند؟ . 11
آیا عوامل اجتماعی نظیر باورها، روش های سنتی، راه های بومی یادگیری و... در منطقه شما . 1۲

برای اجتناب از بیماری های عفونی مثل ایدز وجود دارد؟
آیا در منطقه شما  امکانات و منابعی مثل افراد دارای مهارت های خاص، در زمینه پیشگیری . 1۳

از  ابتال  به HIV، دسترسی آسان به مراكز تشخیصی و... وجود دارد؟
آیا مراكز بهداش��تی - درمانی یا خانه بهداشت اطراف حوزه، پایگاه و محل زندگی خود . 14

را می شناسید؟



ایاکم و االخالق الذنبه فانها تضع الشرف و نهدم المجده

از اخالق پست بپرهیزید که انسان واال را پست می سازد و 
بزرگواری را نابود می کند
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پرسش و پاسخ

روش انتقال مطالب

فصل اول 
تفاوت ابتال به HIV با بیماری ایدز چیست؟

درس 1
ایدز چیست؟

یکی از كارشناسان بیماری ها را  از طریق كمیته اجرایی-آموزشی شهرستان دعوت كنید تا در جلسه شما 
حاضر شود  و در مورد این بیماری و عامل ایجادكننده آن صحبت نماید و به سؤاالت زیر پاسخ دهد.

1. تفاوت بین ابتال به HIV و بیماری ایدز چیست؟
............................................................................................................................................

۲. دو كلمه AIDS و HIV مخفف چه كلماتی هستند؟
............................................................................................................................................



۳. وضعیت این بیماري در جهان و ایران در حال و آینده چگونه است؟
............................................................................................................................................

4. عوامل مؤثردر انتشار این بیماري چیست؟
............................................................................................................................................

5. روز جهانی ایدز چه روزی است و هدف از نام گذاری این روز چیست؟
............................................................................................................................................

۶. نماد روبان قرمز ایدز نشانة چیست و چه پیامی دارد؟
............................................................................................................................................
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HIV/AIDS پیشگیری از ابتال به

آنچه باید 
بدانید :

ایدز یا سندرم نقص ایمنی اكتس��ابی، بیماری ویروسی نوپدیدی 
است كه در تمام نقاط جهان وجود دارد و یکی از مخاطرات قشر 
جوان و فعال جامعه به حس��اب می آید. این بیماری در بسیاری از 
كشورها ریشه در مصرف تزریقی مواد، رفتارهای پرخطر جنسی، 
مصرف فرآورده های خونی، فقر و... دارد. سازمان بهداشت جهانی، 
تعداد موارد HIV/AIDS را كه تا پایان سال ۲007 در قید حیات 
بوده اند بالغ بر ۳۶ میلیون مورد برآورد كرده است. حدود نیمی از 
افراد مبتال به HIV زیر ۲5 سال هستند و قبل از سن ۳5 سالگی به دلیل ابتال به بیماری ایدز می میرند.

ای��دز ی��ک بیم��اری واح��د نیس��ت بلکه 
مجموع��ه ای از حاالت و عالئم اس��ت كه 
وقتی سیس��تم ایمنی بدن به وسیله ویروسی 
به نام ) اچ آی وی( آس��یب می بیند به وجود 

می آید. 
اچ آی وی )HIV( ازح��روف اول كلمات 
 Human Immunodeficiency (
Virus( گرفته ش��ده است. معناي فارسي 

این كلمات »ویروس نقص ایمني انس��اني« 
است. این ویروس سلول هاي خاصي را كه 
در مقاب��ل بیماري ها از ب��دن دفاع مي كنند 
نابود مي كند. وقتي سیستم ایمني بدن توسط 

HIV  ضعیف مي شود، فرد بیمار دچار انواع سرطان ها و عفونت ها مي شود.HIV ویروسی است 

كه باعث ایجاد بیماری ایدز مي شود هرچند ممکن است در مواردي فرد، مبتال به این ویروس باشد 
ولي مدت ها وارد مرحله ایدز نشود.

اما وقتي HIV، سیس��تم ایمني بدن انس��ان را به حدي ضعیف كند كه دیگرنتواند فرد را درمقابل 
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بیماري های��ي كه به طور عادي آنها را مهار مي كرده محافظت كن��د، فرد به مرحله اي از بیماري 
 Acquired( ازحروف اول كلمات )AIDS( می رسد كه به اختصار ایدز نامیده مي ش��ود. ایدز
Immunodeficiency Syndrome(گرفته شده است.  معناي فارسي این كلمات، »نشانگان 
نقص ایمني اكتسابي« است. دوره كمون یا نهفتگی بیماری ایدز متغیر است. هرچند فاصله زمانی 
بین ورود ویروس به بدن و مثبت شدن تست سرولوژیک )دوره كمون( در حدود 1تا ۳ ماه است 
ولی فاصله بین ابتال به HIV و مرحله ایدز )دوره كمون بیماری( از ۳ ماه تا10 س��ال متغیر اس��ت. 
حدود نیمی ازمبتالیان به عفونت ناشی از HIV بدون دریافت داروهای ضدویروسی درعرض 10 
س��ال دچار AIDS شده اند. دوره كمون متوسط بیماری در شیرخواران كوتاه تر از بالغین است و 

درمان باعث طوالنی شدن این دوره می شود.

وضعیت بیماري در جهان و ایران:
اولین مورد ابتال به بیماري ایدز دركالیفرنیاي آمریکا در پنجم ژوئن سال 1۹۸1 كشف شد و در 
طي مدت كوتاهي موارد مش��ابهي نیز از شهرهاي نیویورک و سانفرانسیسکو گزارش شد. بعد 
از آن هر روز گزارش های جدیدی از ابتالی بزرگس��االن به عفونت های فرصت طلب دریافت 

می شد. 
درآس��یا انتقال HIV دراواخردهه 1۹۸0 تنها درتعدادی ازكش��ورهای منطقه مشاهده شد ولی 
ازآن پس به سرعت منتشرگردید و این منطقه كه به مدت چندین سال پس ازآغاز جهان گیری 
این بیماری، عماًل مصون به نظرمی رسید، سرانجام آلوده شد وهمه گیری تا سال 1۹۹7 درسراسر 
منطقه گسترش یافت. درسال ۲00۲، تنها حدود یک میلیون مورد جدید ابتال به HIV درآسیا و 
منطقه اقیانوس آرام رخ داد. در ایران اولین مورد ابتال  به HIV درس��ال 1۳۶5 در یک كودک 
مبتال به هموفیلی گزارش شد. این كودک در اثر استفاده از فرآورده های خونی وارداتی به این 
بیماری مبتال ش��ده بود. اغلب موارد اولیه كس��انی بودند كه در اثر تزریق خون و فرآورده های 
خونی به این بیماری مبتال شدند اما سالیان بعد این بیماری در بین مصرف كنندگان تزریقی مواد 
در كشورشیوع پیدا كرد. روند گزارش مواردHIV در طی سالیان اخیر در كشور رو به افزایش 
نهاده است. در مقایسه این آمار با مواردی كه ابتالی آنان در سال 1۳۸7 گزارش شده است، علل 
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ابتال به ایدز عبارتند از: مصرف تزریقی مواد به میزان 7۶/۸ درصد، برقراری روابط جنسی، 1۳/۶ 
درصد و انتقال از مادر مبتال به كودک، 0/۸ درصد.   

:HIV عوامل مؤثر در انتشار
مصرف فرآورده های خونی آلوده؛ 1. 
رفتارهاي پرخطر جنسي؛۲. 
مصرف تزریقی مواد؛۳. 
انتقال از مادر مبتال به كودک.4. 

اول دسامبر یا دهم آذرماه به دلیل اهمیت  
افزای��ش آگاه��ی، آم��وزش و 

مبارزه با تبعیض ها و افزایش 
روز  به عن��وان  بودجه ه��ا 
جهانی ایدز تعیین ش��د و 
هر س��اله برای آن ش��عار 

خاص��ی در نظ��ر گرفت��ه 
می ش��ود. اهمیت روز جهانی 

ایدز در این است كه به عموم مردم 
یادآور می شود كه HIV از بین نرفته و هنوز كارهای زیادی باید انجام شود.

روبان قرمز: 
روبان قرمز نشانه جهانی آگاهی و همبستگی با افراد مبتال به HIV و بیماران مبتال به ایدز است و 

مردم جهان را در نبرد با این بیماری متحد می كند.
در سال 1۹۹1 »روبان قرمز« به عنوان نماد بین المللی آگاهی و همبستگی در برابر ایدز شناخته شد.
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• تا چه اندازه در مورد این بیماری آگاهی دارید؟	
...................................................................................................................................................................  

• با فراگیران در مورد عوامل مؤثر در انتشار بیماری بحث كنید.	
...................................................................................................................................................................  

•  چگونه می توانید از طریق امر به سالمت ونهی از بیماری، مردم وجوامع 	
را برای انتخاب و پیمودن راه سالمت توانمند كنید؟

...................................................................................................................................................................  
• چ��ه ش��عارهایی را ب��رای روز جهانی ایدز در س��ال های آینده پیش��نهاد 	

می كنید؟
...................................................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری



فصل اول 
تفاوت ابتال به HIV با بیماری ایدز چیست؟

درس 2
HIV چگونه سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند؟

هدف: هدف از ایفای نقش،  در دس��ترس قرار دادن اطالعات درباره چگونگی عملکرد سیستم 
ایمنی در یک فرد سالم و آسیب دیدن سیستم ایمنی به وسیله HIV  است. 

شرح: به شركت كنندگان بگویید كه تصمیم دارید در این جلسه آموزشی نقشی درباره چگونگی 
آسیب دیدن سیستم ایمنی به وسیله HIV  اجرا كنید. از بین شركت كنندگان، داوطلبانی را برای 

نقش های زیر درخواست كنید:
• یک نفر از ش��ركت كنندگان )به عنوان مثال فرد ش��ماره الف، در نقش فردی بازی 	

می كند كه مبتال به HIV شده است(؛

HIV
HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

ایفای نقش

روش انتقال مطالب



• دستگاه ایمنی فرد شماره الف )گروهی از افراد(؛	
• ابتال به HIV؛	
• یک دمل چركی؛	
• یک قصه گو.	

متن نمایش را به قصه گو واگذار كنید كه در كنار اتاق می ایستد و با صدای رسا داستان را می خواند. 
نقش بقیه بازیگران را هم برای آنها توضیح دهید. 

متن نمایش به شرح زیر است:
قصه گو: این است داستانی درباره اینکه چگونه یک دستگاه ایمنی، سالم عمل می كند و چگونه ابتال  به 

HIV آن را معیوب می كند. )فرد شماره الف به جلو می آید و در وسط اتاق می ایستد(
قصه گو: فرد شماره الف در مقابل عفونت ها به وسیله دستگاه ایمنی اش محافظت می شود.

)تعدادی از شركت كنندگان كه دست های یکدیگر را گرفته اند و تشکیل یک دایره می دهند فرد شماره 
الف را در میان می گیرند(

قصه گو: وقتی او دچار عفونت می ش��ود، دستگاه ایمنی او با عفونت مبارزه می كند و فرد شماره الف 
دوباره سالم می شود.

)دمل چركی به جلو می آید. به نظر می رسد فرد شماره الف رنج می برد. دمل چركی سعی می كند به 
داخل حلقه دستگاه ایمنی رخنه كند، اما آنها به او اجازه نمی دهند و دمل چركی دور می شود.(

قصه گو: فرد شماره الف اخیراً در یک عمل جراحی، فرآورده خونی دریافت نموده و به علت آلوده 
بودن آن به HIV مبتال شده است. 

)HIV ب��ه جلو می آید و ش��روع به جنگیدن با فرد ش��ماره الف می كند. HIV ب��ه یکی از بازیگران 
"دستگاه ایمنی" ضربه می زند، بازیگر می افتد.(

قصه گو: چون HIV موفق شده داخل دستگاه ایمنی فرد شماره الف شود و به جزئی از سیستم ایمنی 
بچسبد، سیستم ایمنی او ناتوان است و نمی تواند با HIV مبارزه كند. چون دستگاه ایمنی آسیب دیده 

است با عفونت های دیگر نیز نمی تواند بجنگد. 
)باقی مانده بازیگران دستگاه ایمنی بر روی كف اتاق می افتند.(

قصه گو: فرد شماره الف بیمار شد و اكنون به بیماری ایدز مبتالست. او بسیار ناتوان است و سرانجام می میرد.
 در پایان این نمایش از شركت كنندگان بخواهید در رابطه با سؤاالت زیر بحث كنند. 

نقش سیستم ایمنی بدن در سالمتی انسان ها چیست؟. 1
.....................................................................................................................................................

به نظر شما HIV چگونه به سیستم ایمنی بدن آسیب می رساند؟. ۲
.....................................................................................................................................................
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سیس��تم ایمنی ما شامل س��لول های س��فید در جریان خون یعنی 
TCell ها و غده های لنفاوی اس��ت كه می توانند مواد خارجی یا 
میکروب هایی را كه وارد بدن می ش��وند تشخیص دهند و آنها را 
از بین ببرند و اگر دوباره وارد بدن ش��وند آنها را به خاطر بیاورند و 

پاسخ ایمنی سریع تر و قوی تری را نشان بدهند. 
اگر HIV، به طریقي وارد بدن شود به سیستم ایمنی حمله كرده 

و ش��روع به نابودی سلول های سفید 
می كن��د. میزان تخریب س��لول های 
س��فید به مقدار وی��روس موجود در 
ب��دن بیم��ار بس��تگی دارد و هرچه 
میزان ویروس موجود در بدن بیش��تر 
باشد، تعداد س��لول های سفید كمتر 
و دس��تگاه ایمنی ف��رد نیز ضعیف تر 
می شود. در نتیجه بیمار مستعد ابتال به 
انواع عفونت ها و س��رطان ها می شود 

به طوري كه حتی میکروب هایی كه برای یک فرد عادی با دس��تگاه ایمنی س��الم بی خطر است، 
می تواند فرد مبتال به ایدز را بیمار كند و یا باعث مرگ وی شود. به این گونه عفونت ها، عفونت های 
فرصت طلب گفته می شود. تحقیقات بسیار برروی مبتالیان به ایدز نشان داده است كه معموالً ابتال 
ب��ه ویروس مدت ها قبل از بروز عالئم بیم��اری روی می دهد. این فاصله زمانی كه دوره كمون یا 
نهفتگی بیماری نامیده می ش��ود، دربیماری ایدز بس��یار متغیر است و به طور متوسط 10 سال طول 
می كشد. این زمان به عوامل متعددی نظیر سطح سالمتی فرد و رفتار های مربوط به سالمتی بستگی 

دارد. فردی كه درمرحله نهفتگی بیماری است، می تواند عفونت را به دیگران منتقل كند.
گذر از مرحله ابتال به HIV و بروز بیماری ایدز، در ۲5٪ موارد پس از 5 سال، در ۲5٪ بعد از10 
سال و در ۲5٪پس از۲0 سال رخ می دهد. در بقیه موارد نیز این مدت نامعلوم است وحتی ممکن 

آنچه باید 
بدانید :

HIV
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• همكاران بسیجی شما درحوزه و پایگاه محله خود چه اطالعاتی 	
از سیستم ایمنی بدن دارند؟

............................................................................................................................................  
• با پرس��ش ازهمكاران بسیجی درحوزه و پایگاه محله خود در 	

م��ورد آگاهي آنها از تأثیر HIV بر سیس��تم ایمنی بدن اطالع 
پیدا كنید.

............................................................................................................................................  
• درب��اره دالیل خطرناک بودن HIV با همكاران بس��یجی خود 	

بحث كنید.
............................................................................................................................................  

است فرد تا آخرعمر نیز دچارعالئم بالینی بیماری ایدز نشود.
بنابراین ابتال به HIV همان ایدز نیست وتنها درصدی ازآنهایی كه بهHIV مبتال شده اند، مبتال به 
ایدز هستند ولی شواهد نشان می دهد تمام آنهایی كه HIV دارند، سرانجام به ایدز مبتال خواهند 

شد.



فصل اول 
تفاوت ابتال به HIV با بیماری ایدز چیست؟

درس 3
چه عالئم و نشانه هایی در اثر ابتال به HIV و بیماری ایدز سالمت انسان را تهدید می کنند؟

 HIV با استفاده از روش بحث گروهی از گروه هدف بخواهید در مورد عالئم و نشانه های ابتال به
و بیماری ایدز، بحث و گفتگو نمایند و در ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند.

.....................................................................................................................................................
آیا عالئم اصلی و فرعی ابتال به HIV/AIDS را می شناسید؟. 1

.....................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب



به نظر ش��ما این نش��انه ها می توانند عالئم شایع و مشترک بس��یاری ازبیماری های دیگر نیز . ۲
باشند؟

.....................................................................................................................................................
به نظر شما بیماری ایدز جزء كدام مرحله از مراحل ابتال بهHIV است؟. ۳

....................................................................................................................................................
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تحقیقات بسیار بر روی مبتالیان به ایدز نشان داده است كه معموالً 
ابتال به ویروس مدت ها قبل ازبروزعالئم بیماری روی می دهد. این 
فاصله زمانی كه دوره كمون یا نهفتگی بیماری گفته می شود، در 
بیماری ایدز بسیار متغیراست و به طورمتوسط 10 سال طول می كشد. 
این زمان به عوامل متعددی نظیر س��طح س��المتی فرد و رفتارهای 
مربوط به سالمتی بستگی دارد. فردی كه در مرحله نهفتگی بیماری 
اس��ت، می تواند عفونت را به افراد دیگر انتقال دهد. بیماری ایدز 

مرحله پایانی ابتال به HIV است كه با ظهور گروهی از نشانه ها مشخص می شود.

عالئم و نشانه های بیماری
این بیماری دارای چهار مرحله است: 

1� عفونت�اوليه: این مرحله چند هفته طول مي كشد و شروع آن در70٪ موارد شبیه به حالت .
بیم��اری خفیفی مثل س��رماخوردگي یا آنفلوانزا اس��ت كه با عالئمی مانن��د تب، گلودرد، 
بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضالت، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی، تهوع 

و اس��تفراغ، كاه��ش وزن، اس��هال و گاهی 
دانه های جلدی بدون خارش همراه است. در 
این زمان، بیماری در بیش��تر موارد تشخیص 
داده نمی ش��ود و ف��رد معموالً ت��ا مدت ها 
كاماًل س��الم به نظر می رسد و ممکن است 
احس��اس س��المتی كامل كن��د و از ابتالی 
خود آگاه نباش��د. در ح��دود ۲0٪ موارد، 
عالئم به گونه اي اس��ت كه فرد به پزش��ک 
مراجعه مي كند، اما معموالً تش��خیص داده 

نمي شود و حتي اگر تست آنتي بادي اچ آ ی وی در این موقع انجام شود ممکن است هنوز مثبت 
نشده باشد. از هنگام ورود HIV تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی كه نشانگر ابتالی فرد است 

آنچه باید 
بدانید :

بیماری ایدز 
دارای چهار 
مرحله است

له 1. عفونت اولیه
مرح

 .2
لیني

ت با
عالم

دون 
ب

3. مرحله 

HIV عالمت دار عفونت با

ي از
شرو

. پی
4

AID
S تا

 HIV
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ح��دود دو تا 1۲ هفته و گاهی 1۶ ماه طول می كش��د كه اصطالحاً ب��ه آن دوره پنجره گفته 
مي شود. افرادي كه در این دوره هستند دچار عفونت شده اند ولي آزمایش HIV آنها منفي 
است. بنابراین اگر فردبه طور مثال در ۳ ماه قبل، رفتار مخاطره آمیزي داشته و نتیجه آزمایش 

وي منفي است، آزمایش وي باید ۳ ماه بعد تکرار شود.
2� مرحله�بدون�عالمت�باليني: این مرحله به طور متوسط ده سال طول مي كشد و در آن بیمار .

هیچ  عالمتي ندارد. 
3� مرحله�عالمت�دار�ابتال��به�HIV: با گذش��ت زمان، به دلیل فعالیت چندس��الة ویروس،  .

بافت ها و غدد لنفاوي آسیب دیده، HIV جهش پیدا مي كند و آلوده كنندگي آن تشدید و 
بدن بیمار ناتوان تر می گردد. در این زمان عالئم بیماری، آشکار می شود. 

4� پيش�روي�از��HIVتا�AIDS: با آس��یب بیشتر سیستم ایمني، بیماري به سمت بدتر شدن .
پیش مي رود تا این كه تشخیص ایدز مطرح شود. بیماری ایدز دارای عالئم زیر است:

عالئم اصلی بیماری:
كاهش سریع وزن بدن )بیش  -

از 10٪ كل بدن(؛
تب های تکرارشونده و یا تب  -

بیش از یک ماه؛
اس��هال مزمن به مدت بیش از  -

یک ماه؛
ضعف وخس��تگی ش��دید و   -

پایدار.

عالئم فرعی بیماری:
عفونت ریه یا س��رفه مداوم به  -

مدت بیش از یک ماه؛
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تعریق شبانه فراوان؛ -
لکه های قرمز، قهوه ای، صورتي یا بنفش بر روي پوس��ت )یا زیرپوس��ت(، داخل دهان،  -

بیني،پلک ها یا پشت ساق پا؛
زخم هاي دهان؛ -
برفک دهان )نوعی عفونت قارچي در دهان و گلو(؛ -
عفونت تبخال؛ -
غدد لنفاوي برجسته درگردن، كشاله ران یا زیربغل؛ -
از دست دادن حافظه، افسردگي و یا سایراختالالت عصبي. -

باید توجه داش��ت كه وجود هریک از این عالئم صد در صد نشانه ابتال به ایدز نمي باشد چرا كه 
هریک ازاین عالئم ممکن اس��ت به وسیله سایر بیماري ها نیز ایجاد شود. عالئم بیماری ایدز شبیه 
 HIV عالئم بس��یاري از بیماري هاي دیگر مي باش��د و تنها راه تشخیص عفونت، آزمایش از نظر

مي باشد.
بسیاري ازافراد مبتال به عفونت های آمیزشی و ایدز عالئمي از بیماري ندارند در حالي كه می توانند 

آلودگی را به دیگران انتقال دهند.
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آشنایی با نیازهای 
یادگیری

• آیا عالئم و نشانه های این بیماری را می شناسید؟ 	
.....................................................................................................................................................  

• دربارة مراحل ابتال به HIV با سایر همكاران بحث نمایید. 	
.....................................................................................................................................................  

• امكان��ات و منابع مؤثر در زمینه ابتال به این بیماری را در محیط 	
پیرام��ون خود شناس��ایی كنید، ب��رای مثال ب��ا هماهنگی كمیته 
اجرایی - آموزشی شهرس��تان از كارشناسان واحد بیماری های 
مركز بهداش��تی - درمانی در جلس��ات آموزش��ی خود دعوت 

به عمل آورید.
.....................................................................................................................................................  

• فهرستی از بیماری های مختلف كه عالئمی شبیه عالئم اصلی و فرعی 	
بیماری ایدز دارند تهیه كنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

.....................................................................................................................................................  
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آزمون فصل اول

در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف شما مطالب آموزشی را به خوبی 
فراگرفته، به خاطر سپرده و از آنها به شکل صحیحی استفاده می كند، الزم است  

مطمئن شوید كه پس از انتقال مطالب : 
■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

• تف��اوت بین ابتال به HIV و بیماری ایدز را به طور خالصه ش��رح 	
دهند.

• درمورد وضعیت این بیماری درجهان وایران مطالبی را بیان نمایند.	
• بیماری ها و خطراتی را كه رابطه مستقیم با این بیماری دارند نام ببرند.	
• چگونگی آ سیب رسانی HIV به سیستم ایمنی بدن را توضیح دهند.	
• چهار مورد ازعالئم اصلی و فرعی ابتال به HIV/ AIDS را نام ببرند.	

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
• برقراری ارتباط مؤثر با سایر گروه های هدف.	
• تمایل و اشتیاق به انتقال مطالب ابتال به HIV/ AIDS  به سایر گروه های هدف در موقعیت ها 	

و زمان های مناسب.
• انتقال مطالب در زمینه آسیب رس��انی HIV به سیس��تم ایمنی بدن و عالئم ونشانه های آن به 	

گروه های هدف.

در خاتمه، آموزش شما مؤثر بوده است اگر گروه هدف:
• در ارائه مطالب آموزشی به همکاران خود تفاوت بین  ابتال  به HIV و بیماری ایدز و چگونگی 	

آسیب رسانی HIV  به سیستم ایمنی بدن را مدنظر قرار دهند.
• دربارة  وضعیت این بیماری درجهان و ایران، نکات آموخته شده در كالس را به بحث و گفتگو 	

گذارند.
• با استناد به آیات قرآن كریم و فرمایشات پیامبر وا ئمه اطهاراز طریق امربه رفتارهای سالم ونهی 	

از رفتارهای پرخطر، الگوی عملی و مروج سالم زیستن برای مردم وجوامع باشند.



..................................................................................................................................         

...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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فصل دوم 
چگونه یک فرد به HIV مبتال می شود؟

درس 4
راه های انتقال HIV چگونه است؟

یکی از یاوران بس��یجی س��المت كه برای تحویل فرم های گزارش دهی حوزه خود و شركت در 
جلسات توجیهی كمیته اجرایی - آموزشی شهرستان به مركز بهداشتی - درمانی مراجعه كرده است 

در سالن مركز، شاهد گفتگوی چند نفر از مراجعه كنندگان است:
خانمی می گوید چندسال پیش از شوهرش كه معتاد تزریقی بود جدا شده است. او بطور . 1

اتفاقی متوجه ش��ده است كه به بیماری ایدز مبتال می باشد. دكتر به او گفته این بیماری را 
از همس��ر معتادش گرفته است. وقتی به اصرار دكتر از كودكش هم آزمایش ایدز گرفتند 

داستان گویی

روش انتقال مطالب



متوجه شدند كه كودكش نیز مبتال می باشد.
فردی كه در دو س��ال گذشته ارتباط جنسی محافظت نشده در سفر به كشورهای خارجی . ۲

داشته است، اخیرا مطلبی در مورد HIV/AIDS خوانده است و نگران وضعیت سالمتی 
خود از نظر HIV/AIDS ش��ده و به مركز مش��اوره بیماری های رفتاری نزدیک منزلش 
مراجع��ه می كند. در مركز پس از انجام مش��اوره، برای وی آزمایش HIV درخواس��ت 

می گردد و در نهایت مشخص می شود او به HIV مبتال شده است.
آیا می دانید شما ممکن است در طول زندگی به طور ناخواسته ازطرق مختلف درمعرض ۳. 

این بیماری قرار بگیرید؟ آیا راه های دیگر انتقال را می شناسید؟
.....................................................................................................................................................

به نظر شما HIV چگونه می تواند از طریق خون منتقل شود؟. 4
.....................................................................................................................................................

برای جلوگیری از انتقال HIV از طریق تماس با خون چه راه هایی وجود دارد؟. 5
.....................................................................................................................................................

به نظر شما انتقال HIV ازطریق مادر مبتال به HIV مثبت به كودک امکان پذیر است؟ به عقیده . ۶
شما چه راه  حلی برای جلوگیری از ابتالء كودک به HIV وجود دارد؟

.....................................................................................................................................................
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شایع ترین راه های انتقال HIV عبارتند از:
1. رفتارهای جنسی پرخطر؛

۲. استفاده از سرنگ مشترک؛
۳. انتقال از مادرمبتال به كودک، قبل یا هنگام تولد و یا از طریق شیر 

دادن بعد از تولد؛
4. دریافت خون یا محصوالت خونی آلوده به ویروس؛

5. پیوند اعضای افراد مبتال به ویروس.
اچ آی وی از طریق خون، مایع منی، ترش��حات واژن و یا ش��یر مادر مبتال، به س��ایر افراد منتقل 

می ش��ود. این وی��روس می توان��د از طریق 
وری��د )داروهای تزریقی(، ج��دار مقعد یا 
راس��ت روده، ج��دارواژن ی��ا دهانه رحم، 
مجرای آلت تناسلی، دهان و سایر غشاهای 
مخاطی)به طور مثال چشم یا داخل بینی( و یا 
از طریق زخم ها و بریدگی ها وارد بدن فرد 
 HIV شود. در روابط جنسی، احتمال انتقال
از مرد مبتال به زن سالم بیشتر از احتمال انتقال 

از زن مبتال به مرد سالم می باشد. محققان تخمین زده اند خطر ابتالی زنان با HIV حداقل دو برابر 
 HIV مردان است. ابتالی همزمان به سایر بیماری های آمیزشی نیز نقش تعیین كننده ای در سرایت
دارد و درصد ابتال به ایدز در افرادی كه هم زمان مبتال به س��ایر بیماری های آمیزش��ی می باش��ند، 
چندین برابر اس��ت. این افزایش خطر، ناش��ی از تماس منی یا ترشحات واژن فرد مبتال به HIV با 
جراحت باز یا زخم اطراف یا روی ناحیه تناس��لی می باشد و در نتیجه برای ویروس آسان تر است 

كه به بدن شخص منتقل شود.
خطر س��رایت ویروس از طریق خون و فرآورده های خونی آلوده  بس��یار زیاد اس��ت. تالش های 
 HIV بس��یاری در جهان در حال انجام اس��ت تا خون های اهدایی برای تزریق از نظر آلودگی به

آنچه باید 
بدانید :
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كاماًل آزمایش شوند. پوست سالم، یک سد مؤثردر برابر ویروس است ولی وقتی این الیه محافظ 
دچار آسیب شود و با مقدار زیاد ویروس تماس پیدا كند )مانند خال كوبی، فرو رفتن سوزن آلوده، 
تیغ آلوده، تماس پوس��ت زخمی با خون و...( امکان س��رایت وج��ود دارد. اقدامات دیگری كه 
می توانند HIV را انتقال دهند عبارتند از: اقدامات پزشکی، دندانپزشکی، ختنه، حجامت، سوراخ 
كردن گوش، تیغ و مس��واک كه به روش غیربهداش��تی و مشترک استفاده شود. سطوح مخاطی 
مانند سطح داخلی چشم، دهان و دستگاه تناسلی نیز كه فاقد سطح دفاعی پوست است در صورت 
تماس با خون یا ترش��حات جنسی می تواند راهی برای انتقال باشد. احتمال انتقال از طریق پاشیده 
شدن خون در چشم بسیار كم است. مادر HIV مثبت می تواند ویروس را در زمان بارداری، وضع 
حمل )زایمان( و یا شیردهی با پستان به كودک خود منتقل كند. خطر انتقال HIV از مادری كه 
هیچ اقدام درمانی دریافت نکرده، به كودک حدود 15 تا ۲5 درصد است و در صورتی كه مادر، 
كودک را از طریق پس��تان تغذیه نماید، این خطر به ۲5 تا 45 درصد می رس��د. دانشمندان عقیده 
دارند كه HIV نمی تواند در محیط خارج از بدن زندگی كند و احتمال انتقال از محیط به غیر از 

روش های ذكر شده مردود است.

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

• با پرس��ش از فراگیران در مورد اطالعات و دانس��ته های آنها 	
درمورد راه های مختلف انتقال این بیماری آگاه شوید. 

............................................................................................................................................  
• درباره راه های جلوگیری از انتقال HIV از طریق تماس با خون 	

با دوستان بحث كنید.
............................................................................................................................................  

• در رابطه با چگونگی ترویج رفتار سالم و پیشگیری از رفتارهای 	
پرخطر در جامعه با همكاران بحث كنید.

............................................................................................................................................  



فصل دوم 
چگونه یک فرد به HIV مبتال می شود؟

درس 5
HIV از چه راه هایی از یک شخص به شخص دیگر منتقل نمی شود؟

با استفاده از روش بحث گروهی از گروه هدف بخواهید در مورد راه هایی كه HIV از شخصی به 
شخص دیگر سرایت نمی كند، بحث و گفتگو نمایند و در ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند.

به نظر شما تماس های معمول روزانه مانند در كناریکدیگر نشستن، زندگی كردن و اشتغال در 1. 
محل كار و... سبب انتقال HIV از یک شخص به شخص دیگر می شود؟

.................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب



به نظر ش��ما چگونه می توان از ت��رس و دوری نابجا از بیماران و منزوی س��اختن افراد مبتال ۲. 
جلوگیری نمود؟

................................................................................................................................................
چه مشاغلی می توانند موجب انتقال HIV به افراد سالم شوند؟. ۳

................................................................................................................................................
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HIV از راه هلای زیرمنتقل نمی شلود بنابراین ایجاد 
ترس و وحشت در این موارد چندان منطقی نیست:

• دست دادن؛	

• بغل كردن، بوس��یدن )بوسیدن گونه ها 	

كاماًل ب�ی خطر است ولی بوسیدن، تن��ها

زمانی می تواند خطرناک باشد كه خون فرد مبتال را به خون فرد مقابل 

انتقال دهد. خونریزی ممکن اس��ت به دلیل آسیب به پوست یا غشاء 

مخاطی اطراف دهان بروز كند. چون آب دهان، اشک یا عرق بدن به 

میزانی كه باعث سرایت بیماری شود، حاوی ویروس نیستند(؛

• 	HIV/ درآغ��وش گرفتن یا بازی كردن با نوزاد یا كودک مبتال به

AIDS؛

• تماس ه��ای معمول روزانه مانند دركنار یکدیگر نشس��تن، زندگی 	

كردن یا خوابیدن دراتاق ش��خص مبتال، همکار بودن و اشتغال در 

محل كار، هم��کالس بودن، تماس با وس��ایل نقلیه عمومی، تلفن 

عمومی، دستگیره درب و غیره؛

• مراقبت از كودكان )هنگامی كه فرد بزرگس��ال مس��ئول مراقبت از 	

كودک، HIV مثبت است(؛

• مراقبت از بیمار مبتال به ایدز با رعایت اصول بهداشتی؛	

• سرفه یا عطسه كردن شخص مبتال به HIV/AIDS به روی شما؛	

• استفادة مشترک از رختخواب، ظروف، غذا، لباس و وسایلی كه به 	

آنچه باید 
بدانید :
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فرد مبتال )به ویروس( یا بیمار تعلق داشته و آنها را لمس كرده است 

مانند حوله، وسایل دستشویی و ...؛

• استفاده از توالت و استخر؛	

• نیش پشه یا سایرحشرات وحیوانات؛	

• اه��داء خون به ش��رطی كه فرد خون دهنده، مبت��ال  به HIV مثبت 	

نباشد.

آنچ�ه�ف�رد�را�درمعرض�خطر�ابتال�به�ای�دز�قرار�می�دهد،�رفتارهای�پرخطر�اوس�ت.�
می�توان�بدون�ترس�درکنار�افراد�مبتال�زندگی�کرد.

اگرچه پایداری HIV درخارج بدن بس��یاركم اس��ت، انتقال وی��روس از مبتالیان به HIV به 
كاركنان مراكز بهداشتی شامل پزشکان، دندانپزشکان، بهیاران، بهورزان وحتی پرسنل خدماتی 

بیمارستان ها هرچند كم، اما محتمل است. 

مواجهه شغلی می تواند شامل موارد زیر باشد:
• 	)needle stick( فرورفتن ابزار تیز و برنده به بدن
• مواجهه مخاطی با مواد آلوده )مایعات(	
• آلوده شدن خون درعملیات دندانپزشکی، پاتولوژیک، آزمایشگاه و...	



فصل دوم 
چگونه یک فرد به HIV مبتال می شود؟

درس 6
گروه های در معرض خطر ابتال به ایدز چه افرادی هستند؟

کارگروهی

روش انتقال مطالب

در حوزه یا پایگاه محله خود به چند گروه كوچک تقس��یم شوید. در گروه خود ابتدا درستون اول 
جدول، زیرگروه های درمعرض خطر را فهرست نمایید. سپس گروه های درمعرض خطرابتال به ایدز را 

باتوجه به آخرین آمارجمع آوری شده اولویت بندی كنید و در ستون دوم جدول زیر لیست كنید. 
گروه�های�درمعرض�خطرابتال�به�ایدز�به�ترتيب�اولویت�بندیگروه�های�درمعرض�خطرابتال�به�ایدز
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به نظر شما چه گروه هایی بیشتر در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند؟. 1
.....................................................................................................................................................

شناخت گروه هایی كه بیشتر در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند چه اهمیتی دارد؟ . ۲
.....................................................................................................................................................

چه گروه هایی از جامعه در معرض خطر ابتال قرار دارند ولی از وضعیت محیطی و تهدیدهای . ۳
موجود در محیط اطراف خود بی خبر هستند؟

.....................................................................................................................................................
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باید به خاطر داش��ت كه هر فردی، مذكر یا مؤنث، جوان یا پیر، از هر 
كشور، مذهب و هر حرفه ای می تواند بهHIV متبال شود. گروه هایی 

كه بیشتر درمعرض خطر ابتال به ایدز می باشند، عبارتند از:
افرادی كه رفتار مخاطره آمیز دارند مانند تماس جنس��ی محافظت . 1

نشده خارج از زناشویی. )این ویروس در روابط زناشویی هم از مرد یا 
زن آلوده به دیگری منتقل می شود(. در روابط جنسی افراد هم جنس 

نیز این انتقال صورت می گیرد.
مصرف كنندگان تزریقی مواد مخدر كه از سرنگ و سوزن مشترک استفاده می كنند.. ۲
افرادی كه درتماس شغلی با اشیای نوک تیز آلوده با احتمال سوراخ شدن پوست هستند.. ۳
همسران كسانی كه در هر یک از گروه های درمعرض خطر قرار دارند.. 4
پرسنل آزمایشگاهی كه با آزمایش های مربوط به خون و خون گیری سر و كار دارند.. 5
پزشکان، پرستاران، جراحان،  دندانپزشکان، دندان سازان تجربی، ماماها و سایر پرسنل دخیل در . ۶

امر تزریقات و پانسمان 
بیمارستان ها  وكاركنان 
و مراك��ز بهداش��تی - 

درمانی.
اشخاص یا مشاغلی كه . 7

ممکن اس��ت با وسایل 
داشته  س��روكار  آلوده 

باشند مثل آرایشگران.
درام��ر . ۸ دخی��ل  اف��راد 

گردآوری، انهدام ودفع 
زباله های بیمارستانی.

آنچه باید 
بدانید :
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 •  ب��ا پرس��ش از هم��كاران، از می��زان اطالعات آنه��ا در رابطه با 	
گروه های در معرض خطر آگاه شوید.  

..........................................................................................................................................  
•  از چند نفر از كس��انی كه جزو گروه های درمعرض خطر بوده 	

و به این بیماری مبتال شده اند دعوت به عمل آورید و در مورد    
وضعیت بیماری آنها صحبت كنید.  

..........................................................................................................................................  
•  درم��ورد گروه ه��ای در معرض خط��ر  در جامعه بحث كنید و 	

گروه های س��نی در معرض خطر را به ترتیب اولویت مش��خص    
نمایید .  

..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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آزمون فصل دوم

در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف شما مطالب آموزشی را به خوبی 
فراگرفته، به خاطر سپرده و از آنها به شکل صحیحی استفاده می كنند،  الزم است  

مطمئن شوید كه پس از انتقال مطالب :
■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

• شایع ترین راه های انتقال HIV را نام ببرند.	
• چگونگي انتقال HIV از طریق تماس با خون فرد مبتال به بیماری 	

ایدز را به طور خالصه شرح دهند.
• راه های عدم انتقال از یک شخص به شخص دیگر را بیان كنند.	
• گروه های در معرض خطر ابتال به ایدز را نام ببرند.	

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
• برقراری ارتباط مؤثر با گروه های هدف	
• تمایل و اشتیاق به انتقال مطالب )راه هاي ا نتقال HIV( به سایر گروه های هدف در موقعیت ها 	

و زمان های مناسب .
• انتق��ال مطالب ب��ه گروه های هدف در زمینه راه هایي كه HIV از یک ش��خص به ش��خص 	

دیگرمنتقل نمي شود.  

در خاتمه، آموزش شما مؤثر بوده است اگر گروه هدف:
• راه های انتقال این بیماری و نکات آموخته شده در كالس را به بحث و گفتگو گذارند. 	
• در ارایه مطالب آموزشی به همکاران خود، راه های انتقال این بیماری را جدی بگیرند.	
• مشتاقانه قصد داشته باشند به افرادي كه در كالس حضور ندارند مطالب را منتقل كنند.	
• گروه های درمعرض خطر را شناسایی كنند.	
• در برنامه بسیج اطالع رسانی )امر به رفتار های سالم و نهی از رفتارهای پرخطر( در منطقه خود 	

مشتاقانه مشاركت كنند .
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فصل سوم 
چگونه می توانید خود را از ابتال به HIV/AIDS  مصون نگهدارید؟

درس 7
چگونه می توان از انتقال HIV پیشگیری کرد؟

به س��ه گروه تقسیم ش��وید و در هركدام ازگروه ها درباره راه های اجتناب از این بیماری بحث 
كنید و سپس جدول زیر را تکمیل نمایید.

اجتناب از انتقالHIV از طریق رفتارهای پرخطر 
)رفتار جنسی پرخطر، تزریق مشترک(

اجتناب از انتقالHIV از طریق تماس با 
خون )سرنگ مشترک(

اجتناب از انتقالHIV از طریق 
سایر موارد

 

کارگروهی

روش انتقال مطالب



معنی و مفهوم پیشگیری از بیماری ها چیست؟. 1
.....................................................................................................................................................

به نظر شما اهمیت پیشگیری از بیماری ایدز چیست ؟. ۲
.....................................................................................................................................................

آیا با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان از گسترش این بیماری در جامعه جلوگیری نمود؟. ۳
.....................................................................................................................................................

به نظر شما پیشگیری از ابتال به بیماری ها چه مزیتی بر درمان دارد؟. 4
.....................................................................................................................................................
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درحال حاضر بیماری ایدز هیچ گونه درمان ش��ناخته شده ای 
ندارد. هیچ واكس��نی برای آن كشف نش��ده است. بنابراین تا 
این زمان تنها راه حل مش��کل ایدز پیش��گیری اس��ت. با انجام 
اقدامات پیش��گیرانه تا ح��دی می توان انتش��ار ویروس را در 

جوامع محدود ساخت.
ه��دف آموزش بهداش��ت در ای��ن بیماری عمدت��اً براصالح 
رفتاره��ای پرخط��ر، كاه��ش خطرتم��اس و انتق��ال، كاهش 
اضط��راب روانی- اجتماعی وكمک به بیم��اران درجهت تطابق با این مراقبت می باش��د و با 
توج��ه به وجود خطر بالقوه برای همه آحاد جامعه الزم اس��ت آموزش فراگیر صورت گیرد. 
اگر دولت مردان و خانواده ها در بخش پیشگیری مداخله كنند، انحرافات اخالقی، خطر تماس 

و انتقال نیز كاهش می یابد و هزینه، منابع و تجهیزات كمتری صرف می شود.
پیشگیری به مفهوم ساده، به معنای جلوگیری از به وجود آمدن بیماری قبل از وقوع آن است. 
ضمناً پیشگیری شامل كلیه اقداماتی می شود كه از آنها برای قطع یا آهسته كردن سیر بیماری، 

استفاده می شود.
در طول تاریخ از بیماری های فراوانی به طور مؤثر پیش��گیری ش��ده اس��ت. س��ابقه پزش��کی 
پیش��گیری نوین در واقع به ق��رن هجدهم میالدی باز می گردد ك��ه در آن قرن به عنوان یک 
ش��اخه متمایز از بهداش��ت عمومی درآمد و شگفت تر آن كه پزشکی پیشگیری حتی پیش از 
شناخته شدن عوامل بیماری زا به وجود آمد. پیشرفت بعدی در پزشکی پیشگیری، روشن شدن 

راه های انتقال بیماری بود. 
در واقع هرچه علم پزشکی بیشتر پیشرفت می كند، اقدامات پزشکی نیز بیشتر ماهیت پیشگیری 

به خود می گیرد.

آنچه باید 
بدانید :
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سطوح پیشگیری

• پیشگیری از انتقال HIV از طریق تماس با خون	
كنترل خون و فرآورده های خونی -

رعایت اصول پیش��گیری و احتیاط های استاندارد شامل استفاده از ابزار یک بار مصرف و یا  -
استریل شده در مراكز بهداشتی درمانی و سایر مکان هایی كه از وسایل برنده استفاده می كنند.
پیشگیری، شامل كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از بروز، قطع یا كاهش سرعت سیر 
بیماری انجام می شود. بر پایه این مفهوم و با توجه به مراحل متفاوت سیر بیماری می توان سطوح 

متعددی برای پیشگیری قائل شد.
پیش��گیری نخس��تین یا ابتدایی )Primordial(، كه موضوع آن جلوگیری از پیدایش و . 1

برقراری عوامل خطرزای بیماری است، مانند شناسائی محیط ها و موقعیت های خطرزا برای 
ابتال به HIV، پرهیز از حضور در محل هائی كه رفتارهای پرخطر وجود دارد و یا خودداری 

از مصرف مواد مخدر كه می تواند منجر به رفتارهای پرخطر شود.
پیشگیری سطح اول )Primary(، كه بر پیشگیری از بروز بیماری در اشخاص سالم توجه . ۲

دارد، مانند جلوگیری از تماس های مشکوک جنسی و تزریق های آلوده.
پیشگیری سطح دوم )Secondary(، به كسانی كه بیماری در آنها ظاهر شده است توجه . ۳
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دارد. به عبارت دیگر به مرحله قبل از بروز عالئم بالینی مربوط است و موضوع آن كشف 
به موقع و درمان بیماری ها قبل از ایجاد عالئم و نش��انه های واضح بالینی است، مانند انجام 
آزمایش برای تش��خیص زودرس و سریع فردی كه در معرض رفتار پرخطر قرار گرفته و 

اقدام درمانی الزم برای وی.
پیشگیری سطح س��وم )Tertiary(، كه مربوط به مراحل پیشرفته بیماری یا ایجاد ناتوانی . 4

است و عبارت است از كاهش ناتوانی معلول بیماری و كوشش هایی كه برای برگرداندن 
اعمال اعضاء و دستگاه های بدن به حالت مؤثر به كار گرفته می شود، مانند درمان های موجود 

برای كاهش اثرات و معلولیت های ناشی از ابتال به بیماری ایدز.

الفبای پیشگیری از ایدز
از اواخر 1۹۸0 به این موضوع پی برده شد كه افراد می توانند از طریق مراقبت در فعالیت های پرخطر 
در كاهش و یا اجتناب از انتقال HIV نقش داشته باشند. این مراقبت ها را در قالب الفبای پیشگیری 

از ایدز به صورت زیر نوشته اند:
*ABC به راحتی HIV/AIDS اجتناب از

A=Abstain )پرهیز كردن(، B= Befaithful )پای بند بودن(، C=Candom )استفاده از كاندوم(  *

پیشگیری 
سطح سوم 
)Tertiary(

پیشگیری 
سطح دوم 

)Secondary(

پیشگیری 
سطح اول 
)Primary(

پیشگیری
نخستین یا ابتدایی 

)Primordial(

سطوح پیشگیری
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• پیشگیری از انتقال HIV از طریق بریدگی پوست	
از دریافت خدماتی مانند ختنه، سوراخ كردن گوش، خال كوبی، حجامت و...كه به روش های  -

سنتی و غیربهداشتی توسط افراد غیر مجاز انجام می شود، خودداری شود.
از مصرف سوزن، سرنگ و وسایل شخصی نظیر وسایل ریش تراش، مسواک و غیره به صورت  -

مشترک خودداری شود.
كسانی كه مواد مخدر تزریقی استفاده می كنند و قادر به ترک این مواد نیستند باید سوزن ها  -

وس��رنگ های استریل تهیه كنند و یا از چگونگی ضدعفونی كردن وسایل مربوط به تزریق 
توسط ضدعفونی كننده ها مطمئن  شوند.

در پیشگیری از سرایت از طریق سرنگ و سوزن در بین مصرف كنندگان تزریقی، موارد زیر باید در 
نظر گرفته شود:

توجه به جوانان درسطح اجتماع )آموزش مهارت های زندگی نظیر مهارت برقراری ارتباط . 1
مؤثر، مهارت »نه گفتن« و ...(

مب��ارزه ب��ا اعتیاد درس��طح جامع��ه )آموزش ها و . ۲
مداخالت مبتنی بر جامعه(

استفاده از اس��تراتژی كاهش آسیب به عنوان یک . ۳
راه���کار اساس��ی ب���رای كنت�رل بی��ماری در ای��ن 
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گروه كه شامل این موارد است:
• تشویق به ترک مواد؛	
• تش��ویق به عدم تزریق مواد و 	

استفاده از داروهای جایگزین؛
• تش��ویق به عدم اس��تفاده از 	

س��رنگ و سوزن مشترک و 
در اختیارگذاشتن ابزار تزریق 

استریل وكاندوم رایگان؛
• تشویق به ضدعفونی كردن ابزار تزریق با استفاده از وایتکس؛	
• پاكس��ازی محله از سرنگ های استفاده شده، از طریق جمع آوری و امحاء آنها توسط افراد 	

داوطلب كه در واقع راه كار اساس��ی كنت��رل HIV در مصرف كنندگان تزریقی برنامه های 
كاهش آسیب است.

• پیشگیری از انتقال HIV حوالی تولد	
زنان مبتال به ویروس بهتر است از حاملگی اجتناب كنند. این مسأله هم برای حفظ سالمت مادر و 

هم برای پیشگیری از انتقال HIV به كودک اهمیت فراوانی دارد. 

• پیشگیری از انتقال HIV از طریق رفتارهای پرخطر جنسی	
برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر موارد 

زیر باید درنظر گرفته شود:
افزایش آگاهی مردم؛ -
پای بن��دی ب��ه اص��ول اخالق��ی   -

خانواده، فرهنگ متعالی اسالم و 
باورهای دینی و تبلیغ و تش��ویق 

سنت های اصیل و ارزشمند؛
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•  ب��ا همكاران خ��ود در مورد اهمی��ت پیش��گیری از این بیماری 	

بح��ث نمایید و تهدیدات این بیماری ك��ه جامعه را در معرض    
خطر قرار می دهد بیان نمایید.  

..........................................................................................................................................  
•  دربارة روش های مختلف پیش��گیری از ابتال به HIV/ AIDS با	

همتایان خود بحث نمایید.  
..........................................................................................................................................  

•  مناب��ع و امكانات محل��ی را كه برای آموزش و مش��اوره افراد 	
در معرض خطر وجود دارند پیداكنید.   

..........................................................................................................................................  
•  روش های مختلف پیشگیری از ابتال به HIV/AIDS راكه در حال	

حاضر در كشورهای مختلف اجرا می شود بیان كنید.  
..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

تشویق به ازدواج وتحکیم مبانی خانواده؛ -
خویشتن داری و پرهیز از رفتارهای پرخطرجنسی )بی بند وباری(؛ -
وفاداری و پای بندی به زندگی زناشویی؛ -
استفاده صحیح ازكاندوم درتماس های جنسی مشکوک؛ -
درمان به موقع بیماری های دستگاه تناسلی و آمیزشی؛ -
ترغیب و تسهیل ازدواج و كاهش سن آن در بین جوانان؛ -
آموزش و مش��اوره جوانان درمعرض خطر و داوطلب ب��رای جلوگیری از انجام رفتارهای  -

مخاطره آمیز جنسی؛
عدم استفاده از موادمخدر و موادی كه قدرت تصمیم گیری صحیح را از انسان سلب می كنند. -
آموزش و اطالع رسانی مستمر به عموم مردم و آگاه سازی از عمق فاجعه ای كه جامعه جهانی  -

را تهدید می كند.



فصل سوم 
چگونه می توانید خود را از ابتال به HIV/AIDS  مصون نگهدارید؟

درس 8
برای پیشگیری از شیوع ایدز در جامعه چه باید کرد؟

با استفاده از روش بحث گروهی از گروه هدف بخواهید در مورد راه های پیشگیری از شیوع بیماری 
ایدز در جامعه، بحث و گفتگو نمایند و در ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند.

نقش آموزه های دینی برای پیشگیری از شیوع ایدز در جامعه چیست؟ . 1
 ................................................................................................................................................

برای پیشگیری از شیوع ایدز در جامعه، چه می توان كرد؟. ۲
 ................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب



در كشور چه اقداماتی برای مهار بیماری ایدز انجام می شود ؟. ۳
 ................................................................................................................................................
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  بهره گیری از آموزه های دینی �

y :تاكید بركرامت انسان و هدف داری زندگی 
خداوند انسان را دارای كرامت آفریده و او را اشرف مخلوقات قرار 
داده و با موهبتی به نام اختیار مزین فرموده است تا با گام نهادن در محیط 
تغییر و تحول )دنیا( و با دراختیار داشتن امکانات مادی، راه كمال را در 
پیش گیرد. همانگونه كه انسان قادر است عمل صحیح را ب�رگزیند، 

می تواند راه انحراف را نیز انتخاب كند اما در این صورت
آنچه از دست می دهد، انسانیت و كرامت انسان است. پس فرصت زیستن انسان در این دنیا، بزرگترین 
موهبتی است كه خداوند به او ارزانی داشته است وكفران این نعمت الهی، عوارضی جبران ناپذیر در پی 
دارد. آدمیان باید خود را دارای شرافت انسانی بدانند و از آلوده شدن به اعمالی كه باعث از دست دادن 
هویت انسانی می شود پرهیز كنند و به عبارت دیگر مفهوم اسالمی تقوا را كه در اصل رعایت شرافت 
انسانی فرد می باشد،  در زندگی خود تحقق عینی بخشند. علمای دینی با اعمال وسخنان حکیمانه خود 
به زندگی مؤمنان معنا می بخشند و تأكید دین مبین اسالم بركرامت انسان و هدف دار بودن زندگی، 

یکی از مؤثرترین روش های شکل گیری سبک زندگی مؤمنانه برای مراقبت از خود است.

y :مراقبت از خود
مراقبت از خود، مؤثرترین راه پیشگیری از HIV/AIDS است. روح انسان برای حركت در مسیر 
تکامل باید از مركب جس��م استفاده كند چرا كه بنابر اراده خداوند، جسم، وسیله اصلی انسان برای 
رسیدن به مطلوب الهی اوست. از این منظر، جسم انسانی نیز دارای مراتبی از تقدس است. پس حفظ 
سالمت جسمی، امری الزم برای قرار گرفتن در مسیر كمال است وآنچه سالمت جسمانی را تهدید 

می كند، تهدیدی برای سعادت تلقی می گردد و پرهیز از آن بر انسان واجب است.

y :حیا و عفاف
زندگی مؤمنانه عالوه بر تأمین سالمت روحی وجسمی فرد و اجتماع انسانی،  وصول به سرمنزل سعادت 
را تضمین می كند. راه كارهایی كه آموزه های دینی برای حفظ زندگی سالم مطرح می كنند، به  سه دسته 

آنچه باید 
بدانید :
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فردی)عفاف(،  اجتماعی)امربه معروف(  وسنت های الهی)نعمت وعذاب( تقسیم می شود. 
در حيطه�فردی، نیروی درونی كه فرد را به حفظ چارچوب های دینی وعدم هنجارشکنی وا می دارد، 

در�تفکر�دینی، حیا نام می گیرد. در نتیجه، حیاست كه اساس دین را نگاه بانی می كند.
در دیدگاه�توحيدی، همه عالم محضر خداست. مؤمن همه اعمال و رفتار خود را در محضر خدا 
می بیند و احساس شرم از خداوند، مانع از آن می شود كه به اعمال ناشایست روی آورد. تقویت آموزه 

»ازخدا بودن و بازگشت به سوی او« در تقویت حیا بسیار مؤثر است.
یکی از عوامل اصلی HIV/AIDS در اساس، روابط 
ناسالم اجتماعی است. حیا به عنوان یکی از آموزه های 
دینی، نقشی اساسی در جلوگیری از بروز روابط ناسالم 
در اجتماع دارد. حیا به عنوان عامل بازدارنده ذهنی، از 
انحراف در زندگی شخصی جلوگیری می كند و جامعه 
را تا ح��د زیادی از اعمال گناه آل��ود مانند بی مباالتی 
جنسی - اخالقی و اعتیاد مصون می دارد  )همان گونه 
كه قبالً ذكر شد رفتارهای جنسی نا ایمن و تزریق مواد 

از راه های اصلی شیوع ایدز می باشند(.
تأثیر محیط و گروه بر شکل دهی شخصیت، اجتناب ناپذیر است. جوانان كه به دنبال هویت یابی هستند، 
بیشتر به عضویت در گروه های مختلف و همس��االن گرایش دارند. هر گروه برای خود ارزش ها و 

هنجارهایی دارد كه اعضا مجبور به رعایت وتوجه به آنها هستند.
در نگرش دینی، نوع گروه های دوستی و سنخ هم نشینان فرد، با نحوه حركت فرد در مسیر زندگی 
ارتباط مس��تقیم دارد؛ به گونه ای كه فرد در اثر هم نشینی با انس��ان های صالح و متدین می تواند راه 
سعادت و كمال را بپیماید و به اصالح عیب ها و رذایل اخالقی خویش همت گمارد. از طرف دیگر 
هم نشینی و مصاحبت با افراد فاسق، حیا را از بین می برد و انسان را به  سوی پرتگاه های روحی و جسمی 

سوق می دهد.
ب��ا توجه به جایگاه گروه های مختلف در زندگی جوانان، نظارت بر روابط آنان با این گروه ها الزم 
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اس��ت. والدین موظفند از حضور فرزندان خود در گروه های 
پرخطر ممانعت به عمل آورند و بر روابط دوستانه فرزندانشان با 

سایر گروه ها نظارت كنند. 
با گس��ترش تکنولوژی ارتباطی، امروزه هركس می تواند به 
راحتی با گس��تره وس��یعی از افراد، ارتباط صوتی وتصویری 
برقرار كند و ب��ه مبادله اطالعات بپ��ردازد. از این رو با توجه 

به اینکه ارتباط اینترنتی، تعهد كمتری را برای طرفین به همراه دارد، می تواند به محل مناس��بی برای 
افراد منحرف در جهت به فس��اد كشاندن نسل جوان تبدیل گردد. عالوه براین، دوستی های ناسالم 
در محیط های مجازی به گونه ای راحت تر به وقوع می پیوندد. لذا افراد باید سیاست های خاصی را در 

جهت اس��تفاده مفید وهدفمند از اینترنت در پیش گیرند و از 
روابط نا سالم در محیط های پرخطر دوری گزینند.

چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ �
دید هدفمند نسبت به زندگی را در میان مردم گسترش . 1

دهیم.
 راه های پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز را در جامعه ترویج دهیم. . ۲
 مصرف مواد واعتیاد را به صورت تهدیدی جدی برای منزلت اجتماعی افراد معرفی نماییم.. ۳
لزوم حفظ حدود شرعی در تعامل بین زنان و مردان نامحرم را در محیط خانواده و اجتماع به . 4

همگان گوشزد نماییم.
پوشش مناسب زنان ومردان را در جامعه اسالمی ترویج دهیم.. 5
بر ل��زوم نظارت خانواده بر نحوة دوس��ت یابی فرزندان . ۶

تأكید كنیم.
بر لزوم آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان از جمله . 7

مهارت نه گفتن به تعارفات پرخطر برخی افراد و مهارت 
تصمیم گیری منطقی تأكید كنیم.
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به افراد در مورد تأثیر منفی هم نشینان و دوستان ناباب بر سالمت روحی و جسمی هشدار دهیم.. ۸
در مورد حفظ اصول و روابط اخالقی در رابطه با دوستان چه در محیط مجازی و چه در محیط  . ۹

حقیقی با جوانان صحبت كنیم.
افراد را از عواقب دنیوی و اخروی ورود به محیط هایی كه در آن قیود اخالقی رعایت نمی شوند . 10

آگاه  نماییم.
افراد را از وارد ش��دن به جمع هایی كه در آنها . 11

استعمال مواد امری شایع است برحذر داریم.
لزوم پاكسازی جامعه از مسائل برانگیزاننده . 1۲

ش��هوات را ب��ه م��ردم و نهاده��ای ذی ربط 
گوشزد نماییم تا جامعه به محیط مستعد برای 

گناه تبدیل نشود.
عواقب فردی و اجتماعی شیوع روابط جنسی غیرایمن را بیان كنیم.. 1۳
افراد را به پاكسازی محیط خانواده و جامعه از مواد مخدر تر غیب كنیم و در جهت ساماندهی . 14

این كار، گروه های مردمی را رهبری نماییم.
س��کوت در مورد نحوه ش��یوع بیماری ایدز از طریق مصرف مواد و انتقال آن از طریق روابط . 15

پرخطر را در میان مردم بشکنیم.
پاداش های الهی برای رفع معضالت اجتماعی و پایه گذاری س��نت های اجتماعی مفید را برای . 1۶

مردم توضیح دهیم.
در مورد امکان انتقال بیم��اری ایدز در اثرعدم . 17

رعایت بهداشت توسط تک تک افراد و كسانی 
كه با س��المت عمومی جامعه سر وكار دارند، 

آگاهی های الزم را در اختیار مردم قرار دهیم.
افرادی كه رفتارهای پرخطر داشته اند را برای . 1۸

حضور در مراكز مشاوره بیماری های رفتاری، تشویق كنیم.
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در کشور چه اقداماتی برای پیشگیری و کنترل ایدز انجام می شود؟ �
یکی از اصول موفقیت در پیشگیری و كنترل ایدز در هر كشور، همکاری و مشاركت كلیه سازمان ها، 
نهاد ها، جامعه مدنی و افراد تأثیرگذار است. برنامه كشوری پیشگیری ایدز اولین بار در سال 1۳۶۶ 
مطرح شد و در سال 1۳۸1 برنامه جامع كشوری با مشاركت كلیه سازمان های دست اندركار تدوین 

ش��د و به اجرا درآمد. این برنامه از طرف سازمان جهانی 
بهداش��ت به عنوان یکی از برنامه های مناس��ب در منطقه 

مدیترانه شرقی معرفی شد.
راه برده��ای اصل��ی ای��ن برنام��ه عبارتند از آم��وزش و 
اطالع رسانی، تشویق افراد در معرض خطر به انجام مشاوره 
و آزمایش داوطلبانه HIV و فراهم كردن امکانات الزم 

برای درمان، كاهش آسیب و...
سیاست كاهش آسیب، یک سیاست جهانی است. مبنای 
این سیاس��ت بر این است كه همیشه امکان پرهیز از خطر 
وج��ود ندارد، پس چه كنیم كه افراد و یا جامعه كمترین 
آسیب را ببینند. نمونه بسیار ساده، استفاده از كمربند ایمنی 
در خودرو است كه جلوی تصادف را نمی گیرد ولی جان 

فرد را حفظ می كند. 
در حقیقت اعتیاد یک بیماری صعب العالج است و بسیاری 
از این بیماران علیرغم اقدام به ترک، دچار بازگش��ت به 

اعتیاد می شوند. از طرف دیگر HIV در بین مصرف كنندگان مواد مخدر تزریقی به صورت  همه گیر 
درآمده و این خطر وجود دارد كه همه گیری از طریق برخی رفتارهای پرخطر در جامعه فراگیر شود. 

بنابراین ضروری است اقدامات پیشگیری هر چه بیشتر در جامعه گسترده شود. 
در این راستا یکی از برنامه هایی كه فوراً باید در كشور گسترش یابد، توزیع سرنگ، سوزن و كاندوم 
)غالف( رایگان در بین افراد در معرض خطر است. در حال حاضر وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی 
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 •  به نظرشما نقش ما به عنوان اعضای بسیج برای پیشگیری از شیوع بیماری 	
ایدز در جامعه چیست؟  

................................................................................................................................................................  
•  درباره اقداماتی كه در كشور برای پیشگیری و كنترل بیماری ایدز انجام 	

می شود با همتایان خود بحث كنید.   
................................................................................................................................................................  

•  ش��ما به عنوان یكی از اعضای بسیج، چگونه می توانید دید هدفمند نسبت 	
به زندگی را در میان مردم گسترش دهید؟  

................................................................................................................................................................  
•  چگون��ه می توان مصرف مواد و اعتی��اد را به صورت تهدیدی جدی برای 	

منزلت اجتماعی افراد معرفی نمود؟  
................................................................................................................................................................  

•  ب��ر لزوم آم��وزش مهارت های زندگی به نوجوان��ان از جمله مهارت نه 	
گفت��ن به تعارفات پرخط��ر برخی افراد و مه��ارت تصمیم گیری منطقی    

تأكید نمایید و در مورد آن بحث كنید.  
................................................................................................................................................................  

•  چ��ه خطراتی در محیط زندگی می شناس��ید كه اف��راد جامعه می توانند 	
نقش��ی در كاهش احتمال وقوع آن داش��ته باش��ند؟ فهرستی از خطرات    
و نق��ش اعضای جامع��ه در جلوگی��ری و كاهش احتمال وق��وع خطرات    

تهیه و در مورد آنها بحث و گفتگو كنید.  
................................................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

و برخی سازمان های غیر دولتی فعالیت هایی را در این امر مهم آغاز كرده اند. در همین راستا قوه قضائیه 
نیز از سیاس��ت و برنامه های كاهش آس��یب در زندان ها حمایت كرده است. جالب توجه است كه 
بسیاری از معتادان قدیمی كه درمان شده یا تحت درمان هستند به صورت داوطلب و با اهداف انسان 

دوستانه، وزارت بهداشت را در این مهم یاری می كنند.



فصل سوم 
چگونه می توانید خود را از ابتال به HIV/AIDS  مصون نگهدارید؟

درس 9
راه تشخیص ابتال به HIV/AIDS  در گروه های در معرض خطر چیست؟

با اس��تفاده از روش بحث گروهی از گروه هدف بخواهید در مورد راه های  تش��خیص ابتال به 
HIV/AIDS در گروه های در معرض خطر، بحث و گفتگو نمایند و به س��ؤاالت زیر پاس��خ 

دهند.
تشخیص ابتال  به HIV/AIDS  چگونه انجام می گیرد؟. 1

................................................................................................................................................
به نظر شما تشخیص زودهنگام ابتال  به HIV چه اهمیتی دارد؟. ۲

................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب



چه زمانی پس از رفتار پرخطر بایستی آزمایش HIV داد؟. ۳
................................................................................................................................................
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آنچه باید 
بدانید :

تنها راه تش��خیص ابتال بهHIV، انجام آزمایش خون اس��ت. وقتی 
HIV وارد بدن می شود، سلول های سفید خون با تولید مواد شیمیایی 
به نام پادتن، واكنش نشان می دهند. بدن برای مقابله با ویروس، پادتن 
می س��ازدكه این پادتن از طریق آزمایش خون قابل شناسایی است. 

ایجاد این پادتن بین ۲ هفته تا ۶ ماه طول می كشد.
فاصل��ه بین انتقال ویروس و پیدایش پادتن كه همان فاصله بین ابتال 
و مثبت ش��دن آزمایش اس��ت دوره پنجره )Window period( نام دارد. افرادی كه دراین دوره 
هستند، مبتال  به HIV شده اند ولی آزمایش HIV آنها منفی است. بنابراین اگر فرد در ۳ ماه قبل 
رفتار مخاطره آمیزی داشته و نتیجه آزمایش وی منفی است، آزمایش وی باید ۳ ماه بعد تکرار شود. 
دوره پنجره ممکن اس��ت بین دو هفته تا ش��ش ماه طول بکشد و در این دوره شخص، مبتال است و 
می تواند دیگران را نیز مبتال كند ولی ممکن است هیچ نوع عالمت بالینی و آزمایشگاهی نداشته باشد. 
تست استاندارد جهانی برای تشخیص ابتال به HIV، تست »االیزا*« می باشد. االیزا آزمایشی نسبتاً ارزان 

و بسیار دقیق است )حساسیت این تست ۹۹/۹٪ است(.

ELISA  *
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بنابراین به طور خالصه:
وقتی به فردی HIV مثبت گفته می شود یعنی:  �

شخص به HIV مبتال شده و بدن وی پادتن تولید كرده است.  
وقتی آزمایش HIV مثبت باشد بدان معنی نیست که: �

فرد بیماری ایدز دارد.. 1
الزاماً ایدز نمی گیرد )گرچه احتمالش بسیار زیاد است(.. ۲
وقتی آزمایش منفی باش��د به معنی آن است كه  �

هیچ گونه پادتنی در خون شخص هنگام آزمایش 
یافت نشده است.  بنابراین:

یا ویروس به بدن فرد منتقل نشده است.. 1
یا اینکه مبتال شده ولی هنوز پادتن در بدن وی . ۲

به وجود نیامده است.
وقتی آزمایش منفی باشد بدان معنی نیست که: �

همه چیز به خوبی و خوش��ی گذشته است و . 1
شخص مشکلی ندارد بلکه ممکن است به HIV مبتال باشد.

فرد نسبت به HIV ایمن است )تاكنون ثابت نشده است كه فردی نسبت به HIV ایمن باشد(.. ۲
اگر آزمایش فردی از نظر وجود پادتن مثبت باشد، برای تأیید تشخیص، آزمایش دیگری باید انجام 

شود. آزمایش های دیگری نیز وجود دارد كه بر روی بزاق دهان یا ادرار انجام می شود.
در ۹7٪ افراد در طی ۳ ماه پس از ابتال  به HIV، نتیجه آزمایش مثبت می شود و در موارد بسیار نادر، 

مثبت شدن تست HIV ممکن است تا ۶ ماه به طول انجامد.

• 	HIV فواید تشخیص زود هنگام ابتال به
به تأخیر انداختن پیشرفت بیماری: شروع درمان ضد ویروسی موجب تأخیر در بروز عوارض ابتال . 1

به HIV می شود و زمان عفونت بدون عالمت را طوالنی می كند.
پیشگیری از عفونت های فرصت طلب: وقتی سیستم ایمنی آسیب شدیدی می بیند، عالوه بر . ۲
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داروی ض��د ویروس باید از دارویی كه از عفونت ه��ای فرصت طلب جلوگیری می كند نیز 
استفاده كرد.

حفظ سالمتی بیمار از طریق آموزش ومشاوره با بیمار: یکی از بخش های مهم مبارزه با بیماری، . ۳
آموزش بیمار می باشد. بیماران آموزش دیده قادر خواهند بود با تجدید نظر در رفتارهای خود،  
مانع انتقال ویروس به دیگران ش��وند و از طرفی عالئم عفونت های فرصت طلب و یا عوارض 

جانبی داروها را به خوبی بشناسند و به موقع به پزشک خود اطالع دهند.

امی��د برای درمان: درحال حاضر هیچ درم��ان كامل و قطعی برای HIV وجود ندارد ولی . 4
اس��تفاده از داروهای ضد ویروس باعث افزایش كفایت ایمنی وپیش��گیری از عفونت های 

فرصت طلب  می شود.
شناسایی تغییرات همه گیری درسطح جامعه: تشخیص، مشاوره وپیگیری زودرس تماس های . 5

فواید تشخیص 
زودهنگام

HIV

ایجاد فرصت 
برای پزشكان

افزایش امید به 
زندگی

تأثیرگذاری 
بر روی برخی 

تصمیمات

تأخیر در 
پیشرفت 

بیماری

پیشگیری از 
عفونت های 
فرصت طلب

امكان 
آموزش و 
مشاوره به

 بیمار

جلوگیری از 
همه گیری 

بیماری

تنها راه مطمئن جهت تعیین ابتال به HIV انجام تس��ت آنتی بادی HIV می باشد و از 
روی عالئم بالینی نمی توان ابتال به HIV را تشخیص داد.
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جنسی فرصت خوبی برای به حداقل رساندن انتقال این ویروس فراهم می كند.
ایجاد فرصت تأثیر مثبت از سوی پزشکان: تشخیص زودرس به پزشکان امکان تأثیر مثبت . ۶

درسیر بیماری، حالت روانی بیمار وكاهش احتمال انتقال بیماری به دیگران را می دهد.
تأثیرگذاری بر روی برخی تصمیمات آینده زندگی مثل تشکیل خانواده.. 7

 
•  آی��ا هم��ة ش��ما اهمی��ت و فوای��د تش��خیص زود هن��گام این 	

بیماری را می دانید؟  
..........................................................................................................................................  

•  مناب��ع و امكانات محلی را كه برای آموزش و تش��خیص افراد 	
درمعرض خطر وجود دارند پیداكنید. وگروه های در معرض    

خطر را به آن مراكز راهنمایی كنید.  
..........................................................................................................................................  

•  شما می توانید برای رفع مشكالت موجود منطقه خود از كمیته 	
اجرایی -آموزش��ی شهرس��تان جهت معرفی مراكزمش��اوره    

و تشخیص این بیماری كمک بگیرید..  
..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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آزمون فصل سوم

در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف ش��ما مطالب آموزشی را به خوبی 
فراگرفته و به خاطر سپرده اند و از آنها به شکل صحیحی استفاده می كنند، الزم است  

مطمئن شوید كه پس از انتقال مطالب :
■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

• راه های پیشگیری ازانتقال HIV ازطریق خون، بریدگی پوست، حوالی 	
تولد و رفتارهای پرخطر را توضیح دهند.

• راه های تشخیص بیماری ایدز را توضیح دهند.	
• اهمیت تشخیص زود هنگام ابتال  بهHIV را بیان كنند. 	
• اقدامات الزم جهت پیشگیری از شیوع بیماری را توضیح دهند.	

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
• مشاركت در تهیه پوستر و یا عکس دربارة اهمیت پیشگیری از این بیماری به مناسبت سالروز جهانی 	

مبارزه با ایدز. 
• تش��ویق گروه های هدف در زمینه تبلیغ  سنت های اصیل و ارزش��مند، پای بندی به اصول اخالقی 	

وخانواده، فرهنگ متعالی اسالم و باورهای دینی در جامعه.
• توصی��ه به گروه های هدف در مورد اس��تفاده صحیح ازكاندوم و خ��ودداری از تماس های پرخطر 	

مشکوک.
• مد نظر قرار دادن درمان به موقع سایر بیماری های دستگاه تناسلی وآمیزشی و پرهیز از رفتارهای پرخطر 	

)بی بند و باری( درآموزش به سایر گروه های هدف.
• راهنمایی كردن جوانان درمعرض خطر وداوطلب به مراكز آموزشی و مشاوره  برای جلوگیری از انجام 	

رفتارهای مخاطره آمیز.
• تمایل و اشتیاق به انتقال مطالب به سایر  یاوران بسیجی سالمت كه در كالس حضور ندارند.	

در خاتمه، آموزش شما مؤثر بوده است اگر گروه هدف:
• در زندگی روزمره خود راه های پیشگیری از انتقال این بیماری را مد نظر قرار دهند؛ 	
• برای پیشگیری از شیوع این بیماری در جامعه، با استناد به آموزه های دینی مرتبط با این بیماری، امر به 	

معروف و نهی از منکر نمایند؛
• این بیماری را به عنوان یک عامل تهدید برای خود وجامعه جدی بگیرند؛ 	
• مشتاقانه قصد داشته باشند به افرادي كه در كالس حضور ندارند مطالب را منتقل كنند.	
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فصل چهارم 
 آیا ابتال به HIV/AIDS پایان زندگی است؟ 

درس 10
درمان ایدز چگونه است؟ 

از گروه بخواهید با اس��تفاده از روش بحث گروهی در مورد اقدامات درمانی این بیماری  بحث و 
گفتگو نمایند و در ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند. 

آیا تاكنون واكسنی كه مردم را در مقابل HIV مصون كند كشف شده است؟. 1
................................................................................................................................................

آیا تاكنون درمان قطعی برای HIV و ایدز پیدا شده است؟. ۲
................................................................................................................................................

داروهای موجود چگونه عمل می كنند؟ تغذیه چه نقشی در درمان یا پیشرفت بیماری ایدز دارد؟. ۳
................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب
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امروزه واكسنی كه مردم را در مقابل این ویروس مصون كند وجود 
ندارد وآنچه مسلم است این است كه تاكنون هیچ درمان قطعی نیز 

برای بیماری ایدز در دسترس نمی باشد.
درحال حاضر چندی��ن داروی ضد وی��روس در این بیماری مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد كه باید به صورت تركیب چند دارو مصرف 
شود. این داروهای ضد ویروس زمان پیشرفت بیماری به سمت مرحله 
ایدز را طوالنی تر می كنند )جریان تکثیر HIV را كندتر می كنند تا شخص دیرتر به مرحله ایدز برسد( 
و باعث افزایش امید به زندگی در افراد مبتال می گردند از س��وی دیگر درمان های جدید فوق العاده 
پرهزینه هستند و تنظیم مقدار و زمان مصرف آنها دشوار است )۲0 قرص یا بیشتر در زمان معین( و 
اغلب دارای عوارض جانبی نامساعدی می باشند.HIV نیز با تغییرشکل های مکرر نسبت به اثر داروها 
مقاوم می ش��ود. درمان هایی نیز برای پیش��گیری یا درمان عفونت ها و بیماری های وابسته به ایدز در 

دسترس می باشد كه به افزایش 
بیم��اران كمک  عم��ر  طول 

می كند.
ب��ا مص��رف داروه��ای ضد 
در  وی��روس  تع��داد   ،HIV
خون كاهش می یابد، سیستم 
ایمن��ی بهبود پی��دا می كند و 
قرار  كنت��رل  تح��ت  بیماری 
می گیرد. با وجود این، ویروس 
از بدن ریشه كن نخواهد شد و 
به محض قطع درمان یا مقاوم 
ش��دن ویروس ب��ه داروهای 
تجویز ش��ده، عالئ��م بیماری 

آنچه باید 
بدانید :
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• با پرسش از اعضای بسیجی حوزه و پایگاه محله خود از اطالعات 	
ودانش آنها درباره درمان این بیماری اطالع پیدا كنید.

....................................................................................................................................................  
• آموزش وپیش��گیری از رفتارهای پرخط��ر را به عنوان تنها راه 	

پیشگیری از ابتال به اچ ای وی، به جامعه بشناسانید.
)ش��ما می توانید برای رفع مش��كالت موجود در منطقه خود از 

كمیته اجرایی - آموزشی شهرستان كمک بگیرید(.
....................................................................................................................................................  

• اس��تراتژی های درم��ان در بیماری ای��دز را در گروه به بحث و 	
گفتگو بگذارید.

..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

مجدداً  برگشت می كند.

رژیم غذایی:
سوء جذب، سوخت و ساز تغییر یافته و كاهش وزن در بیماران مبتال به ایدز شایع هستند. تغذیه باید 
كافی و مناسب باشد و از خوردن تخم مرغ خام، شیر غیرپاستوریزه یا سایر مواد غذایی بالقوه آلوده 

خودداری شود.
هرچند ایدز یک بیماری قابل پیشگیری است، آموزش عمومی كه مردم را از چگونگی دوری از 
ابتال  آگاه سازد، مؤثرترین روش پیشگیری است. توسعه سیستمی برای پیگیری همه گیری، برنامه های 
پیشگیری وكنترل و خدمات برای افرادی كه با HIV/AIDS زندگی می كنند و برای افراد سالم، 
همچنین گسترش آزمایش خون، همه كمک خواهند كرد كه شرایط موجود را تحمل كنیم و برای 

آینده برنامه ریزی نماییم.



فصل چهارم 
آیا ابتال به HIV/AIDS پایان زندگی است؟ 

درس 11
ابعاد اجتماعی و روانی ابتال به ایدز چیست؟

 با استفاده از روش بحث گروهی از گروه هدف بخواهید در مورد ابعاد اجتماعی و روانی ابتال به ایدز  
بحث و گفتگو نمایند و در ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند.

به نظر شما شناخت مشکالت جسمی و روانی- اجتماعی بیماری ایدز چه اهمیتی دارد؟. 1
.....................................................................................................................................................

به نظر ش��ما مشاوره درحل مشکالت جس��می و روانی- اجتماعی بیماران مبتال به ایدز چه . ۲

بحث گروهی

روش انتقال مطالب



نقشی می تواند داشته باشد؟
....................................................................................................................................................

۳. به نظر شما خانواده و اجتماع در كاهش مشکالت روانی - اجتماعی و حمایت های روانی از  
بیماران مبتال به ایدز چه نقشی می توانند داشته باشند؟

....................................................................................................................................................
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آنچه باید 
بدانید :

ای��دز وحضور بیم��اران مبتال به ایدز ی��ک واقعیت در زندگی 
امروز تمام جوامع اس��ت. چه بس��ا ممکن اس��ت هركدام از ما 
درمعرض ابتال به این بیماری قرار بگیریم و یا با یکی از مبتالیان 
به آن س��روكار داشته باشیم. ابتال به بیماریی كه حداقل تاكنون 
العالج باقی مانده اس��ت، تأثیرات قابل توجهی بر ابعاد مختلف 

زندگی مبتالیان دارد.
افرادی كه در آنها ابتال به HIV تش��خیص داده ش��ده اس��ت، درهر گروه یا طبقه ای باشند، 
درنهایت هم مشکالت جسمی وهم مشکالت روانی- اجتماعی خواهند داشت. این دو بخش 
از مش��کالت، معموالً دو موضوع مرتبط به یکدیگر هس��تند و درجه اهمیت آنها متناس��ب با 

»ترس از نادانسته ها« كم و زیاد می شود.
زمان��ی كه ابتال به HIV به بیم��اری ایدز تبدیل 
می ش��ود، مش��کالت جس��می و روان��ی عموماً 
افزای��ش می یابد. بعضی از مبتالیان به ایدز دچار 
افسردگی می شوند. برخی نه تنها باید با حقیقت 
بیم��اری خود روبرو ش��وند، بلکه باید ازدس��ت 
دادن دوستان نزدیک و شركای زندگی خود را 
نیز تحمل كنند. خطر خودكشی در میان مبتالیان 

به ایدز از مردم معمولی بیشتر است.
شکل روانی بیماری ایدز تحت تأثیر عواملی است كه سطح قبلی تطابق فرد وحمایت اجتماعی 
و بین فردی را مشخص می كند. وجود اختالل شخصیتی در مصرف كنندگان تزریقی مواد یا 
اختالل عمده روانی قبلی، مس��ئول عالئم شدید روانی ناسازگاری بیمار در برابر استرس ناشی 

از بیماری است.
بیم��اران مبتال به ایدز در مقابل طرد ش��دن آس��یب پذیرند و از اینکه رفتاره��ای آنان )به ویژه 
رفتار پرخطر( دیگران را به مخاطره می اندازد، احساس گناه می كنند. احساس پروراندن یک 
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قابل س��رایت در  عامل 
باعث می شود كه  بدن 
بیم��ار، خ��ود را فردی 
ران��ده ش��ده و مطرود 
به دلی��ل  تلق��ی كن��د. 
پی���ش داوری نس���بت 
به ای��ن اف��راد و ترس 
بیم��اری،  س��رایت  از 
این بیم��اران در موارد 
شغل،  مسکن،  انتخاب 

مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند. ترس غیرمنطقی و واكنش 
منفی اجتماع، س��بب بروز مشکالتی برای بیماران وخانواده ها و گروه های حمایت كننده آنان 

می شود.
بیماران با بروز هر عالمت جدید دچار هراس بیش��تری خواهند ش��د زیرا ممکن است عالمتی 
از پیشرفت بیماری باشد. در این بیماران عالئم اضطراب ممکن است به شکل حمالت پانیک 
)ترس(، بی قراری، بی خوابی، احس��اس تپش و اضطراب، بی اش��تهایی و افزایش ضربان قلب 
بروز كند. عالئم افس��ردگی در این بیماران به صورت احس��اس غمگینی، ناامیدی و احساس 
عدم حمایت تغییر می كند. احس��اس گناه، كاهش اعتماد به نفس، بی ارزش��ی و سوگواری با 
طرد اجتماعی و انزوای بیمار ش��ایع است. با پیشرفت بیماری، عقیده خودكشی در بسیاری از 

بیماران به ویژه آنها كه شاهد مرگ دوستان خود در اثر ایدز بوده اند، تقویت می گردد. 
دس��تیابی به حمایت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت زیرا بیمار نیازمند حمایت 
فیزیکی و اجتماعی اس��ت. ممکن است معتادین تزریقی در حالی با بیماری خود مواجه شوند 
كه از حمایت كمتری به ویژه از طرف خانواده دلس��رد خود برخوردار هس��تند و شاید اتکای 

بیمار به دوستانش در این زمینه اهمیت فراوانی داشته باشد. 
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در حقیق��ت ب��ا پیش��رفت بیم��اری، ممکن اس��ت 
حمایت ابتدایی به ص��ورت بحرانی برای گروه های 
 HIV/AIDS حمایت كنن��ده و دیگر مبتالی��ان به
درآید. شکل اصلی فش��ار روانی، اشتغال فکری در 
م��ورد بیماری اس��ت كه می تواند به س��رعت فرد را 
ب��ه كام مرگ ف��رو برد، همانند حالتی كه در س��ایر 

حوادث كشنده مثل سرطان ها دیده می شود.
به دلیل ش��یوع ع��وارض عصبی، روان��ی و اجتماعی 
ایدز، همه بیماران باید به كاركنان اجتماعی دسترسی 
داش��ته باش��ند تا برای حمایت فیزیکی و مالی از آنها 
برنامه ریزی ش��ده، به مراكز محلی درمان ایدز ارجاع 

داده ش��وند و مش��اوره روانی برای پایش وضعی��ت روانی، روان درمانی و درم��ان دارویی )در 
صورت وجود عالئم روانی( انجام شود. مشاوره، همچنین حمایت مورد نیاز را برای تغییر رفتار 
پرخطر و حفظ تغییرات ایجاد ش��ده فراهم می كند. مش��اوره به اف��راد مبتال كمک می كند كه 
با مشکالتشان به صورت فعال برخورد 
نماین��د و از زندگی خ��ود لذت ببرند. 
آنان می توانند ب��ا یادگیری روش حل 
مش��کالت و تصمیم گیری، بر زندگی 

كنترل داشته باشند. 
ایدز واقعیتی اس��ت كه بیماران و س��ایر 
اف��راد جامعه با آن مواجهن��د. از این رو 
الزم اس��ت نحوه برخورد صحیح با این 

واقعیت را بدانند و به كار بندند. 
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• عوامل اجتماعی مثل باورها و سنت های رایج در منطقه خود را كه 	
بر نحوه برخورد با مبتالیان به ایدز تأثیر می گذارند پیدا كنید.

..........................................................................................................................................  
• منابع و امكانات محلی را كه برای مشاوره و حمایت اجتماعی از 	

افراد درمعرض خطر وجود دارند پیدا كنید.
..........................................................................................................................................  

• خانواده ه��ای نیازمند و فقیر را شناس��ایی كنید و در رس��اندن 	
كمک های افراد و ارگان های خیریه، نقش مؤثری ایفا نمایید.

..........................................................................................................................................  
• بیماران نیازمندی را كه متحمل درد و رنج هستند و با سازمان های 	

درمانی حمایت گر آشنایی ندارند، راهنمایی كنید و روند درمان 
آنان را تسریع بخشید.

..........................................................................................................................................  
• شما می توانید برای رفع مشكالت موجود منطقه خود از كمیته 	

اجرایی - آموزشی شهرستان كمک بگیرید.
..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری



فصل چهارم 
آیا ابتال به HIV/AIDS پایان زندگی است؟ 

درس 12
در تعامل با گروه های دارای رفتار پرخطر چه می توان کرد؟

با اس��تفاده از روش بحث گروهی از گروه هدف بخواهید در مورد نحوه تعامل با گروه های دارای 
رفتار پرخطر بحث و گفتگو نمایند و در ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند.

به نظر ش��ما چگونه می توان افراد را از رابطه با گروه هایی كه در آن خطر انتقال بیماری ایدز . 1
وجود دارد محافظت نمود؟ 

....................................................................................................................................................
پس از اینکه جداسازی از گروه های در معرض خطر ایجاد شد )گروه زدایی(، چگونه می توان . ۲

بحث گروهی

روش انتقال مطالب



جایگزینی برای این خالء به وجود آمده در افراد ایجاد نمود؟
.....................................................................................................................................................

به نظر شما چگونه می توان از طریق فقرزدایی و پشتیبانی از نهادهای حمایتی به افراد با رفتار پر . ۳
خطر كمک نمود؟

.....................................................................................................................................................
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• گروه زدایی:	
ب��ا توجه به این امر كه بیماری ایدز از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شود، می بایست ارتباطات بین افراد در گروه های مختلف را  
مدنظ��ر قرار داد. برای جلوگیری از ابتالی افراد به این بیماری، 
الزم اس��ت در وهله اول فرد را از رابطه با گروه هایی كه در آن 

خطر انتقال HIV وجود دارد محافظت نمود.
برای تحقق این ام��ر باید ابتدا فرد را متوجه 
خطرات ناشی از رفتارهای گروهی پرخطر 
نمود و عواقب ناش��ی از رفتارسوء گروهی 
را ك��ه در آن قرار دارد به او گوش��زد كرد. 
همچنی��ن باید ب��ه فرد خاطرنش��ان نمود كه 
انتهای مس��یری ك��ه می پیماید به از دس��ت 
دادن اصلی تری��ن س��رمایه زندگ��ی یعن��ی 
فرص��ت حی��ات او منجر می گ��ردد و باید 
بداند كه در برابر این هزینه س��نگین چیزی 
كه به دس��ت می آورد جز لذتی زود گذر و 

ناپایدار نمی باشد.
در مرحل��ه بعد، باید ف��رد را از برقراری رابطه با اعضای گروهی كه فرد را به س��وی رفتارهای 
پرخط��ر جهت دهی می كنند منع كرد؛ چرا كه فش��ارهایی كه از جانب گروه بر یک فرد وارد 
می شود، خود عامل مهمی در پذیرش قالب های رفتاری گروه است. برای این كار می توان فرد 
را از هویتی كه در اثر عضویت در چنین گروه هایی برای او به وجود می آید جدا نموده و به او 

متناسب با محیطی جدید و سالم، هویتی جدید بخشید. 

• گروه سازی:	
پ��س از گروه زدایی)ك��ه بیرون آوردن فرد از محیط گناه و خطر محس��وب می ش��ود( باید به 

آنچه باید 
بدانید :
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فک��ر جایگزینی برای این خأل ایجاد ش��ده 
باش��یم. در صورتی كه به این مس��ئله توجه 
كافی صورت نگی��رد، فرد به راحتی تمایل 
به بازگشت به گروه قبلی و عضویت در آن 

خواهد داشت. 
گروه سازی، برنامه ریزی و سازمان دهی برای 
ورود فرد به گروه هایی اس��ت كه توانایی 
اصالح و تأثیرگذاری ب��ر رفتار را دارند و 
براساس معیارهای زندگی سعادتمندانه در 
پرتو تعالیم دینی تش��کیل شده اند. از طریق 
پای��گاه اجتماعی و ش��خصیت دینی خود 

می توان در روند وارد كردن این گونه از افراد به گروه های سالم نقش مؤثری ایفا كرد. به طور 
مثال، وارد نمودن این گونه افراد به جمع های دوس��تانه ای كه در محیط های دینی شکل گرفته 
اس��ت، خألهای عاطفی را پر می كند و محیط اجتماعی مناس��بی ب��رای فعالیت ایجاد می كند. 
گروه های مختلفی كه در پایگاه های بسیج مساجد و هیئت ها شکل گرفته اند، نمونه ای دیگر از 

گروه های سالم مذهبی هستند كه توانایی تأثیرگذاری بر رفتار فردی را دارند.

• فقرزدایی:	
در محیط هایی كه فقر ریش��ه دوانیده، به علت فش��ار ناشی از برآورده نشدن نیازهای اولیه افراد 
برای ادامه زندگی، شرایط برای بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی فراهم می شود؛ چرا كه از 
یک طرف، با سس��ت ش��دن پایه های اخالقی و اعتقادی در اجتماع، زمینه بروز روابط ناهنجار 
ب��ه وجود می آید و از س��وی دیگر، افراد ب��رای برآوردن نیازهای حیاتی خود، ممکن اس��ت 
قربانی فرصت طلبی و س��ودجویی دیگران ش��وند. در این مورد، زنان و كودكان بیش از همه 

آسیب پذیرند و باید بیشتر مورد حمایت واقع شوند.
پدیده های اس��فناكی مانند كودكان و زنان خیابانی، تج��اوز، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر را 
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می توان رفتارهای ناس��الم و پرخطری 
دانست كه ریش��ه در فقر دارند. ایدز، 
یکی از تبعات این گونه رفتارهاس��ت 
كه سالمت فرد و نسل آینده را تهدید 
می كن��د؛ چرا ك��ه در پ��ی رفتارهای 
پرخطر جنس��ی و معضل اعتیاد، شیوع 
روز افزون ای��دز امری قابل پیش بینی 

است.

تأسیس و پشتیبانی از نهادهای حمایتی:
وجود نهادها و مؤسسات حمایت گر و مردمی در جامعه یکی از راه كارهای تخفیف معضالت 
اجتماعی و حركت عمومی برای حل آنهاس��ت. تعاون و همکاری مس��لمانان در نیکوكاری و 
حل مش��کالت افراد جامعه اسالمی از اموری اس��ت كه در متون دینی مورد تأكید قرار گرفته 
است. این گونه مؤسسات می توانند به عنوان چتری برای حمایت از افراد آسیب دیده اجتماعی 
و افراد آسیب پذیر مانند كودكان و زنان بی سرپرست و... عمل نمایند و آنان را از افتادن در دام 

انحرافات اجتماعی باز دارند. 
مؤسسات حمایتی می توانند با بسیج امکانات موجود در جامعه و جمع آوری كمک های مردمی 
و جهت دهی آنان به س��مت اقش��ار و گروه های آسیب پذیر، از به وجود آمدن زمینه رفتارهای 

پرخطر جلوگیری نمایند.
نهاده��ای مدنی با حمایت از افرادی كه نیازمند خدمات اجتماعی هس��تند، جامعه را به س��وی 
همبستگی و مسئولیت پذیری اجتماعی سوق می دهند و هنجارهای دینی را در محیط اجتماعی 

تقویت می نمایند.
نهادهای حمایتی می توانند با جهت دهی امکانات موجود در دس��ت مردم به س��وی تأس��یس 
این گونه نهادها، امکان تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از افراد نیازمند را فراهم نمایند. 
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• عوامل اجتماعی مثل باورها و س��نت های رایج در منطقه را كه 	
بر نحوه برخورد با گروه های دارای رفتار پرخطر به شما كمک 

می كند پیدا كنید.
....................................................................................................................................................  

• گروه های مذهبی و نهادهای اجتماعی محله خود را شناسایی و 	
شرح فعالیت ها و كارهای آنها را توضیح دهید و نحوه آشنایی با 

این گروه ها را مشخص كنید.
....................................................................................................................................................  

• مناب��ع و نهادهای حمایتی محلی را كه برای مش��اوره و حمایت 	
اجتماعی از افراد درمعرض خطر وجود دارند پیدا كنید.

....................................................................................................................................................  
• با درخواس��ت از افراد خّیر و استفاده از وجوهات شرعی با اذن 	

مجتهد و یا وكیل او، به تامین حداقل نیاز های افراد برای زندگی 
بپردازید.

..........................................................................................................................................  
• روحیه تالش وپشتكار را در فرد تقویت كنید و ناپسند بودن اتكا 	

به دیگران را در برآوردن نیازهای زندگی شخصی، برای افراد 
یادآور شوید.

..........................................................................................................................................  
• ب��رای برط��رف كردن معض��الت و مش��كالت محل��ه، از افراد 	

تاثیرگذار استفاده كنید.
..........................................................................................................................................  

• شما می توانید برای رفع مشكالت موجود منطقه خود از كمیته 	
اجرایی-آموزشی شهرستان كمک بگیرید.

..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری



فصل چهارم 
آیا ابتال به HIV/AIDS پایان زندگی است؟ 

درس 13
در تعامل با مبتالیان به ایدز چه می توان کرد؟

ابتدا از گروه هدف بخواهید در مورد نمونه هایی از نحوه برخورد و نگرش جامعه با افراد مبتال به 
HIV/AIDS و نحوه زندگی مبتالیان به ایدز مطالبی تهیه نمایند. سپس با استفاده از روش بحث 
گروهی از آنان بخواهید  درزمینه علل موفقیت یا شکست این رفتارها و نگرش ها صحبت نمایند و در 

ادامه به سؤاالت زیر پاسخ دهند. 
نگرش جامعه به مبتالیان به ایدز چگونه باید باشد؟. 1

................................................................................................................................................

روش انتقال مطالب

کار عملی



چگونه می توانیم به فرد مبتال امید بدهیم؟. ۲
................................................................................................................................................

برای كنار آمدن مبتالیان به ایدز با بیماری خود، چه توصیه هایی باید كرد؟. ۳
................................................................................................................................................

نحوه برخورد بیماران مبتال به ایدز  با بیماری خود چگونه باید باشد؟. 4
 ................................................................................................................................................

نحوه برخورد ما با بیماران مبتال به ایدز چگونه باید باشد؟. 5
................................................................................................................................................
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ش��اید بتوان اصلی ترین مشکل مبتالیان به ایدز را یأس و ناامیدی 
دانس��ت. یاس، فرد را به س��وی انزوا سوق می دهد و نهایتاً باعث 
به ه��در رفتن نیروی او برای ادامه زندگ��ی و خدمت به اجتماع 
می ش��ود. خانواده و افراد وابسته به فرد مبتال، از ناامیدی او دچار 
آسیب های متعددی می ش��وند و ادامه زندگی خانوادگی آنها با 

مشکالت جدی روبرو می گردد.

• چگونه می توانیم به فرد 	
مبتال امید ببخشیم؟

توجه ب��ه رحمت واس��عه الهی و 
توسل به معصومین )ع( بابی است 
گش��وده بر روی افراد پریشان كه 

هیچ گاه بسته نخواهد شد.
بیماری ایدز ممکن است بیمار را 
تا مدت ها گرفت��ار كند. پس فرد 
بیمار را باید نس��بت به باقی مانده 

زندگی اش امیدوار كرد. فرصت زیستن و استفاده از موهبت الهی در جهت رشد و تعالی روحی، 
مسئله ای است كه باید برای او به صورت امری پذیرفته شده درآید. رشد و پیشرفت علوم بشری 
از دیگر مظاهر رحمت الهی اس��ت كه نویدبخش گشایش دریچه های جدیدی برروی نوع بشر 
است و هر لحظه امکان كشف راه درمان قطعی برای این بیماری وجود دارد. الزم و ملزوم بودن 
سختی و آسایش در تفکر اسالمی)ان مع العسر یسرا( افراد را به سمت صبر پیش می برد و صابران 

نیز به رحمت الهی بشارت داده می شوند.

• بازگرداندن بیمار به جامعه:	
در یک جامعه اس��المی كه نوع روابط بر اس��اس برادری دینی سازمان یافته است، پیوستگی و 

آنچه باید 
بدانید :
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روابط آحاد این مجموعه، نقش��ی تعیین كننده در سرنوش��ت افراد جامعه اسالمی دارد. مبتالیان 
به ای��دز در یک بحران روحی- روانی قرار دارند كه موج��ب درون گرایی و انزوای اجتماعی 
می شود. باید توجه داشت در صورتی كه زمینه های پذیرش اجتماعی برای فرد ایجاد نشود، بیمار 

دچار افکار یأس آوری می شود كه ضررهای اجتماعی نیز در پی دارد. 
ش��ما می توانید با پذیرش اجتماعی فرد مبتال در گروه های دینی كوچک مانند مس��اجد، هیئت 
و دیگ��ر كانون های دینی وحتی محله، این احس��اس را در او ایج��اد كنید كه می تواند با وجود 
بیماریش فردی مؤثر و مفید باش��د. گریز از دام تفکرات مخرب، فقط با توس��ل به نیروی قوی 

معنویت ممکن است. 

• تغییر نگرش جامعه به مبتالیان:	
در صورت مخفی نگه داش��تن بیماری از 
سوی فرد مبتال به دلیل فشارهای ناشی از 
نوع نگرش جامعه، ش��یوع بیماری شتاب 
فراوانی به خود می گیرد. از س��وی دیگر 
بس��یاری از مشکالت به وجود آمده برای 
فرد بیم��ار، به خاطر تلقی نادرس��ت افراد 
جامعه از ش��خصیت بیمار و نوع بیماری 
او می باش��د. مادامی كه این بیماری ننگ 
اجتماع��ی به هم��راه دارد، مبتالیان به آن 
حت��ی از حقوق قانون��ی كارآمد محروم 

می شوند. همچنین ترس كاذب از انتقال بیماری از طریق ارتباط روزمره با این افراد، باعث شده 
است كه این افراد از خدمات مورد نیاز درمانی و برخورداری كامل از خدمات اجتماعی محروم 

شوند.
اولین وس��یله پیشگیری از تبعیض نس��بت به مبتالیان به ایدز پیش از توسل به قانون، آموزش و 

فرهنگ سازی در این مورد است.
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بیمار مبتال به ایدز یک بیمار اس��ت نه یک مجرم.  با فرهنگ سازی در این مورد، او خود را در 
برابر انتقال بیماری به دیگران مس��ئول می داند و متقاباًل افراد جامعه نیز حقوق وی را به رسمیت 

می شناسند.

• بیماران مبتال به ایدز برای کنار آمدن با بیماری خود باید به توصیه های زیر 	
توجه نمایند.

رژیم غذایی آنها سرش��ار از پروتئین و كربوهیدرات باشد زیرا بدن آنها برای بازسازی، . 1
كسب انرژی ودفاع درمقابل عفونت ها به غذا نیاز دارد؛

به منظورحفظ س��المت، تا حد امکان فعالیت بدنی را حفظ كنند و خواب منظم داش��ته . ۲
باش��ند. ورزش برای جلوگیری از افس��ردگی واضطراب به آنه��ا كمک كرده و نوعی 

احساس خوب بودن و سالمت و مقاومت كلی را در آنها تقویت می كند؛
تا حد امکان به كار ادامه دهند؛. ۳
خودشان را با فعالیت های سرگرم كننده مشغول كنند؛. 4
هر نوع هیجان بدنی و عاطفی را كنار بگذارند؛. 5
با دوس��تان و فامیل معاشرت كنند و در مورد مراقبت برای حفظ سالمت همسر خود از . ۶

كاندوم بطور صحیح استفاده كنند؛
درباره بیماری وتشخیص آن با فردی آگاه صحبت كنند؛. 7
برای حل مشکالت مربوط به سالمتی بدنبال خدمات پزشکی رفته وتوصیه های مراقبتی . ۸

از جمله خدمات مشاوره ای واجتماعی را پیگیری كنند؛
با شناس��ایی عوامل اس��ترس زا میزان فش��ارهای روانی را كاهش دهند و درباره مسائل . ۹

محتاط باشند؛
در مصرف س��یگار زیاده روی نکنند. سیگار برای همه زیان آور است و به ریه ها و سایر . 10

اعضای بدن آسیب می رساند و آنها را مستعد عفونت می سازد. نوشیدن الکل نیز عالوه 
بر حرمت شرعی، به بدن خصوصاً كبد آسیب می رساند و از هوشیاری خواهد كاست. 
در ای��ن صورت فرد در معرض روابط جنس��ی نامطمئن و یا بیماری های آمیزش��ی قرار 
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خواهد گرفت.
مراقب ابتال به سایر عفونت ها باشند.. 11
قبل از تصمیم به حاملگی باید به توصیه های پزش��کی برای حفظ س��المتی خود توجه . 1۲

كنند، چون در غیر این صورت ممکن است فرزند آنها مبتال به HIV شود؛
از منزوی شدن پرهیز كنند؛. 1۳
از داروه��ای غیرمجاز اس��تفاده نکنند و پی��ش از مص��رف دارو، از توصیه های مراقبان . 14

بهداشتی در مورد دارو بهره بگیرند؛
در برابر سالمتی خود احساس مسئولیت كنند.. 15

• نحوه برخورد بیماران مبتال به ایدز  با بیماری خود :	
برخورد افراد مبتال به HIV، به  نگرش خود آنها، فرهنگ و محیط زیس��تی كه در آن بزرگ 
ش��ده اند و همچنین تجربیات ایش��ان و واكنش های اطرافیان مثل خان��واده، اجتماع، همکاران، 

دوستان و... وابسته است. اگر 
امنیت كند  فرد مبتال احساس 
و مورد حمایت اطرافیان قرار 
ابتال  گیرد، راحت تر می تواند 
به HIV و یا بیماری را تحمل 
نمای��د و به دیگر اف��راد مبتال 
اگرافراد  ول��ی  نماید.  كمک 
مبتال به HIV به علت برخورد 
نامناسب اطرافیان منزوی شوند 

و در هراس زندگی كنند، ممکن اس��ت دلیل كمی برای مراقبت از خود داشته باشند و بیماری 
را از اطرافیان، خانواده و ش��ریک جنس��ی خود پنهان كنند. باید به خاطر داشت كه افراد مبتال به 
HIV، قبل از اینکه بیمار شوند، سال ها زندگی می كنند و عامل سرایت به دیگران هستند. اگر 
این افراد طرد شوند و مورد حمایت قرار نگیرند، از دیگران مراقبت نخواهند كرد و ممکن است 
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غیرمسئوالنه رفتار كنند و بیماری را در سطح جامعه گسترش دهند.

• نحوه برخورد ما با بیماران مبتال به ایدز:	
خود را یک فرد مبتال به HIV تصور كنید و در برخورد با آنها به موارد زیر توجه كنید:

زمانی كه دوس��ت ش��ما به طور جدی بیمار باشد و احس��اس می كنید كاری از دست شما  -
ساخته نیست، سعی كنید به او آرامش ببخشید.

دوست خود را لمس كنید. یک فشار ساده دست و یا در آغوش كشیدن وی به او می فهماند  -
كه ش��ما به این موضوع اهمیت می دهید. ش��ما می توانید به فرد مبتال به HIV/AIDS به 
وس��یله رفتاری كه دقیقاً همانند رفتارتان با دیگران اس��ت، كمک كنید. )در آغوش گرفتن 

وگفتگو كردن موجب انتقال HIV از یک فرد به دیگری نمی شود(.
به احساس��ات دوست خود پاس��خ مثبت دهید. زمانی كه گریه می كند، با او گریه كنید و  -

زمانی كه می خندد ش��ما نیز بخندید. س��هیم ش��دن در این اعمال دوستانه و صمیمی، عین 
سالمت است.

به فردی كه از بیمار 
می كن��د،  مراقب��ت 
در  و  بزنی��د  س��ری 
نیاز جای او  صورت 
بتواند  ت��ا  بگیرید  را 

نفسی تازه كند.
درب��اره  - پرس��ش 

ندارد  مانعی  بیماری 
اما دقت كنید آیا دوس��ت ش��ما مایل به سخن گفتن درباره آن هس��ت یا خیر. می توانید با 
پرس��یدن )آیا می خواهی درباره احساست حرف بزنی؟( تمایل او را درک كنید اما زمانی 

كه پاسخ منفی بود دوست خود را تحت فشار نگذارید.
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• برخورد اشتباه با بیماران مبتال به ایدز:	
متأسفانه درزمینه HIV/AIDS برخی از حقوق انسانی مبتالیان نقض می شود. برای مثال، افراد 
مبتال به HIV/AIDS اغلب بدنام می ش��وند یا مورد تبعیض قرار می گیرند. بخش��ی از حقوق 

انسان های مبتال طبق قانون اساسی و شرع مقدس اسالم عبارتند از:
• حق بهره مند شدن از عدم تبعیض وتساوی در برابر قانون؛	
• حق بهره مند شدن از بهداشت و درمان؛	
• حق بهره مند شدن از زندگی خصوصی؛	
• حق بهره مند شدن از كار؛	
• حق بهره مند شدن از امنیت اجتماعی؛	
• حق بهره مند شدن از دسترسی برابر به آموزش؛	
• حق بهره مند شدن از ازدواج وتشکیل خانواده؛	
• حق بهره مند شدن از محافظت در برابر ظلم، رفتار تحقیركننده یا غیرانسانی یا تنبیه بدنی؛	
• حق برخورداری از همه موارد حقوق كودک. برای نمونه حق بهره مند شدن از آموزش؛  	
• حق بهره مند ش��دن از حفاظت در برابر جداس��ازی از خانواده یا حق بهره مند ش��دن از 	

باالترین سطح بهداشت و مراقبت پزشکی.
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• عوامل اجتماعی مثل باورها وس��نت های رایج در منطقه را كه بر 	
نحوه برخورد با مبتالیان به ایدز تأثیر می گذارند پیدا كنید. 

............................................................................................................................................  
• ب��ه اطرافیان بیم��اران، نحوه برخورد صحیح با آنه��ا را آموزش 	

دهید.
...........................................................................................................................................  

• بیماران را با اجتماعات دینی آش��نا نموده و در ایجاد رابطه بین 	
فرد بیمار با این اجتماعات پیش قدم شوید.

............................................................................................................................................  
• با بیماران رفتار ترحم آمیز نداش��ته و در حفظ اسرار آنها كوشا 	

باشید.
............................................................................................................................................  

• با به كارگیری منابع و امكانات مالی حمایتی و شبكه سازی خّیران، 	
در جهت رفع برخی مشكالت درمانی گام بردارید.

............................................................................................................................................  
• ب��رای تغییر نگرش جامعه به مبتالیان، در فرهنگ س��ازی جامعه 	

مشاركت كنید.
............................................................................................................................................  

• ش��ما می توانید برای رفع مش��كالت موج��ود در منطقه خود از 	
كمیته اجرایی-آموزشی شهرستان كمک بگیرید.

............................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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من احیاء الناس کانما احیا الناس جمیعا

هرکس فردی را احیاء کند مثل این است که همه مردم را زنده 
کرده است.



فصل چهارم 
آیا ابتال به HIV/AIDS پایان زندگی است؟ 

درس 14
مشاوره و انجام آزمایش HIV در بیماران مبتال به ایدز چگونه است؟

به نظر شما هدف از انجام آزمایش و مشاوره در ابتال  به HIV چیست؟. 1
................................................................................................................................................

فواید انجام آزمایش و مشاوره در ابتال  به HIV چیست؟. ۲
................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب
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اهداف انجام آزمایش ومشاوره در HIV به دو گروه تقسیم می شوند: 
اول، كمک به افراد غیر مبتال  به منظور ایجاد و اس��تمرار رفتاری كه 
احتمال آلوده شدن آنها را كاهش دهد.  دوم، كمک به افراد مبتال  به 
HIV برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد. عالوه بر این، 
آزمایش و انجام مشاوره با افراد مبتال  به ویروس این امکان را می دهد 
كه قبل از پیش��رفت بیماری به مرحله ایدز، از مراقبت های پزشکی 

بهره مند  شوند.
فواید انجام آزمایش عبارتند از رفع بال تکلیفی و 
پیشگیری از انتقال HIV به سایرین. در صورت 
مثبت بودن نتیجه آزمایش، بیمار می تواند قبل از 
اینکه بیماری ایدز پیشرفت كند، از دریافت سریع 
مراقبت های پزشکی س��ود ببرد. انجام آزمایش 
به زنان درمعرض خطركه تصمیم دارند بچه دار 

شوند نیز كمک  می كند. 
اگر بیمار، در۶ هفته گذشته  در معرض HIV قرار 
گرفته باشد، نتیجه آزمایش احتماالً منفی خواهد 
بود و باید به وی توصیه كرد كه آزمایش را سه تا 

شش ماه بعد مجدداً تکرار نماید.
عالوه بر آموزش بیمار از نظر مفهوم نتیجه منفی آزمایش و زمان انجام آن، باید درباره مفهوم نتیجه 
مثبت آزمایش HIV نیز وی را راهنمایی كرد. بنابراین باید به وی گفته شود كه ممکن است با ویروس 
مبتال  شده باشد و  می تواند ویروس را به سایرین انتقال دهد.  به مراقبت های پزشکی و برنامه ریزی برای 
امور بهداشتی - جنسی نیاز دارد و برحسب سرعت پیشرفت عفونت، برای زندگی كردن چندین سال 
فرصت دارد. این اطالعات در آماده سازی بیمار از نظر روانی برای مواجهه با آزمایش مثبت كمک 
كننده است. جلسه مشاوره قبل از انجام آزمایش زمان مناسبی برای بررسی مهارت های مواجهه بیمار و 

آنچه باید 
بدانید :
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واكنش های احتمالی وی در مقابل آزمایش مثبت یا منفی وتسهیل طراحی یک برنامه با نتایج آزمایش 
محسوب می گردد.

ممکن است الزم باشد بیماران را به آوردن یک فرد حامی در جلسه مشاوره پس از آزمایش تشویق نماییم. 
مشاوره در ایدز یا ابتال به HIV دو هدف عمده دارد:

ارائه حمایت روان شناختی به كسانی كه زندگی شان تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته است.
پیشگیری از بیماری ایدز ) عفونت نارسایی ایمنی انسانی( و انتقال آن به افراد دیگر.

حمایت روان ش��ناختی كه از طریق مش��اوره ارائه می شود، س��بب افزایش احساس مسئولیت فردی 
موردنیاز، برای پذیرش اطالعات جدید و تغییر س��بک زندگی می گردد. مش��اوره به افراد كمک 
می كند كه  ماهیت مش��کالتی را كه با آن مواجه هس��تند، مشخص نمایند و به طور واقع بینانه ای در 
مورد روش های كاهش فشار حاصل از این مشکالت، برخورد دوستان و خانواده تصمیم گیری كنند. 

كمک به افراد برای تغییر سبک زندگی، یک بخش جدایی ناپذیر از فرایند مشاوره است.

• 	HIV/ دربارة فواید انجام آزمایش ومشاوره برای بیماران مبتال به
AIDS به اعضای بسیج و مردم محله خود توضیح دهید.

..........................................................................................................................................  
• اف��رادی را كه به هر دلیلی در دام رفتارهای پرخطر افتاده اند، 	

طرد نكنید و به آنها در پرهیز از این خطرات كمک كنید.
..........................................................................................................................................  

• 	 HIV/AIDS منابع و امكانات محلی برای انجام آزمایش ومشاوره
را شناسایی كنید و بیماران را به آن مراكز معرفی نمایید.

..........................................................................................................................................  
• ش��ما می توانید برای رفع مش��كالت موجود در منطقه خود از 	

كمیته اجرایی-آموزشی شهرستان كمک بگیرید.
..........................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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آزمون فصل چهارم

در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف ش��ما مطالب آموزشی را 
به خوبی فراگرفته و به خاطر سپرده اند و از آنها به شکل صحیحی استفاده 

می كنند، الزم است  مطمئن شوید كه پس از انتقال مطالب :
■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

• ابعاد اجتماعی و روانی ابتال به بیماری HIV/AIDS را به طور 	
خالصه شرح دهند.

• چگونگی تعامل با گروه های دارای رفتار پرخطر را توضیح دهند.	
• چگونگی تعامل با مبتالیان به ایدز را شرح دهند.	
• توصیه هایی كه بیماران باید در زندگی خود به كار ببرند، به طور خالصه بیان كنند.	
• چند نمونه از برخوردهای اشتباه با بیماران را نام ببرند.	
• فواید انجام آزمایش و مشاوره در بیماران مبتال به HIV/AIDS را توضیح دهند.	

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
• برقراری ارتباط مؤثر با سایر گروه های هدف.	
• تمایل و اشتیاق به انتقال مطالب، چگونگی تعامل با گروه های دارای رفتار پرخطر و مبتالیان 	

به سایر گروه های هدف در موقعیت ها وزمان های مناسب.
• آشنا نمودن افراد با گروه هایی كه بر رفتار آنها تأثیر مثبت داشته باشند.	
• هدایت افراد معتاد به نهاد های بازپروری و اصالح.	
• راهنمایی بیماران نیازمند به سازمان های درمانی حمایت گر.	
• مشاركت درتوسعه آموزش و فرهنگ سازی در جامعه.	

در خاتمه، آموزش شما مؤثر بوده است اگر گروه هدف:
• در ایجاد رابطه بین فرد مبتال با اجتماعات دینی پیش قدم شوند.	
• در اصالح روحیه فرد مبتال و امید بخشی به او پیش قدم شوند.	
• مشتاقانه قصد داشته باشند به افرادي كه در كالس حضور ندارند مطالب را منتقل كنند.	
• در ایجاد نگرش جدید در جامعه و نحوه رفتار صحیح با مبتالیان تالش كنند.	
• در بازگرداندن بیماران به جامعه تالش كنند.	



من اعطی االستغفار لم یحرم المغفره

به هرکه نعمت استغفار داده شد از آمرزش محروم نگردید

نهج البالغه-حکمت 135
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بخش دوم
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• چگونه مطالب و پیام های خود را به دیگران منتقل کنیم؟	
در یک برنامه مش��اركتی مثل برنامه یاوران بسیجی سالمت كه بر مشاركت و اقدام خود بسیجیان 
متکی است بدون شناخت نیازها و توانائی هایشان، نمی توان انتظار همکاری داشت. برای انتقال مؤثر 
مطالب و برنامه ریزی مناسب، ضروری است قبل از شروع جلسه بحث، اطالعاتی دربارة نیازهای 
محلی، عوامل اجتماعی و امکانات و منابع محلی در رابطه با موضوع بهداش��تی موردنظر به دست 
آورید. در بخش اول این راهنما، شما با موضوع درس و آنچه باید منتقل شود آشنا شدید. براساس 
الگوی مشاركتی باید اجازه شركت فعال در برنامه ها به فراگیران داده شود تا آنها بتوانند با فرهنگ 
جامع��ه ای كه می خواهند در آن خدمت كنند ارتباط برقرار نمایند. این بخش می خواهد توضیح 

دهد شما چگونه باید پیام های خود را به دیگران منتقل كنید.  

• سخنی با شما	
ممکن است شما در مورد سالمت، مطالب زیادی بدانید ولی روش مناسب انتقال پیام  برای دستیابی 
به اهداف و انتقال مطالب، نیاز به تجربه دارد. غالباً انتخاب روش مناسب انتقال پیام براساس میزان 
دستیابی فراگیران به مطالب و بهره گیری آنها تعیین می شود. به خاطر داشته باشید كه روش انتقال 
پیام باید با توجه به وظایف انتقال مطالب، اطالع رسانی و وظایف مدیریتی شما در برنامه های ارتقاء 
س��المت انتخاب ش��ود. چنانچه روش انتقال پیام، متناسب با موضوع موردنظر و نیاز جامعه هدف 
انتخاب ش��ود،  شما به اهداف خود دسترس��ی پیدا می كنید و با انتقال مناسب اطالعات، احساس 

رضایت خواهید كرد. 

• انتخاب پیام های مناسب 	
مس��ائلی را كه در حوزه ش��ما وجود دارد، یادداشت كنید. درباره شدت و اهمیت هر مسئله بحث 

كنید. چه تعداد از افراد حوزه و پایگاه با آن مسئله روبرو هستند؟ كدام یک خطر بیشتری دارند؟
س��پس درباره مس��ایلی كه یادداشت كرده اید، رأی گیری كنید. ده مس��ئله ای را كه بیشتر از همه 
برسالمت افراد حوزه شما اثر مي گذارد را به ترتیب اهمیت در جدول فرم شماره )الف( یادداشت 

كنید. توجه داشته باشید كه مسائلي را لیست نمایید كه با آموزش سالمت قابل حل باشد. 
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فرم شماره )الف(

مسائل�سالمت��به�ترتيب�اهميت�شماره�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*برای آشنایی با نحوه تکمیل فرم ها به دستورالعمل اجرایی مراجعه نمایید.

سپس برای حل هر مسئله برنامه ریزی كنید. ابتدا به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
• چرا این مسئله سالمتي به وجود آمده است؟	
• این مسئله، سالمت چه افرادي را به خطر مي اندازد؟	
• چرا این افراد در معرض خطر سالمتي هستند؟	

)توجه داشته باشید اگر افراد به دلیل نداشتن آگاهي یا انگیزه و یا نداشتن مهارت، رفتاري انجام دهند 
كه منجر به خطر در آنها شود وسالمت آنان را تهدید نماید، همان كساني هستند كه شما براي آنها 
برنامه ریزي خواهید كرد و ما آنها را گروه هاي هدف می نامیم. اگر نبود امکانات دارویي یا پزشکي 
در منطقه منجر به بروز مسئله سالمتي  شده باشد اقدام شما آموزش به مردم و انتقال پیام به آنان نخواهد 
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بود؛ در این موارد گزارش به كمیته اجرایی- آموزشي شهرستان راه گشا خواهد بود (.
• پیام هاي سالمتي كه منجر به آگاهي گروه هاي هدف خواهند شد كدامند؟	
• رفتارهایي كه از گروه هاي هدف براي حل مسئله سالمتي انتظار دارید چه هستند؟	
• بهترین روش انتقال پیام سالمتي در این مسئله براي گروه هاي هدف شما  چیست؟	
• بهترین زمان جهت انتقال پیام سالمتي در این مسئله از نظر گروه هاي هدف شما چیست؟ 	
• چه كار دیگری جز آموزش برای رفع این مس��ائل می توان انج��ام داد؟ نتیجه بحث ها را در 	

جدول زیر به طور خالصه بنویسید.

فرم شماره )ب(

اره
مسئله�شم

سالمت���

روي�چه�کساني�
تاثير�مي گذارد؟�
)گروه هاي�هدف(

پيام�سالمتي�براي�
افزایش�آگاهي�

رفتارهاي�سالمتي�
این�کار�چه�زمانی�مورد�انتظار

انجام�خواهد�شد؟ عنوان�
پيام�

روش�
ارائه�

عنوان�
رفتار�

روش�
ارائه

     *برای آشنایی با نحوه تکمیل فرم ها به دستورالعمل اجرایی مراجعه نمایید.
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*چند پیام سالمتي مورد انتظار:
• ایدز، یک بیماری ویروسی واگیرداراست. 	
• ویروس مولد بیماری ایدز HIV نامیده می شود.	
• بیماری ایدز به معنی »نقص ایمنی اكتسابی« است. 	
• دوره كمون یا دوره بدون عالمت این بیماری به طور متوسط 10 سال طول می كشد. 	
• در دوره كم��ون بیماری، فرد مبتال به ویروس، ظاهراً س��الم ب��وده ولی می تواند عامل انتقال 	

ویروس به دیگران باشد. 
• در بیماری ایدز با كاهش تدریجی نیروی دفاعی بدن، شخص وارد مرحله دوم یا بروز عالیم 	

بیماری می ش��ود وعالمت مش��خص آن، بزرگ شدن غدد لنفاوی به ابعاد نیم تا دو سانتیمتر 
است كه بعد از چند ماه خود به خود كوچک تر می شوند.

• عوارض مش��خص مرحله س��وم این بیماری عبارت است از: اس��هال وتب بیشتر از یک ماه، 	
كاهش وزن به میزان ده درصد، تعریق شبانه وخستگی و بی حالی.

• در مرحله چهارم این بیماری به دلیل نقص كامل نیروی دفاعی بدن، عفونت های فرصت طلب 	
و سرطان ظاهر شده و شخص از پای در می آید. 

• در برخ��ی ازبیماران، یکی دو هفت��ه بعد از ورود ویروس به ب��دن، عالئم عفونی مانند تب، 	
گلودرد، بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل، سردرد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی، اسهال و 

استفراغ ظاهر شده و بعد از۲-1هفته خود به خود از بین می رود.
• تشخیص ابتال به HIV  فقط با انجام آزمایش خون میسر است. 	
• از زمان ورود ویروس تا زمانی كه شواهد آزمایشگاهی ظاهر شود چند هفته و حتی ۶ ماه طول 	

می كشد كه به آن دورة »دریچه ای« یا »پنجره ای« گفته می شود.
• اغلب افرادی كه حامل HIV هستند ظاهراً سالم به نظر می رسند.	
• هنوز دارویی مؤثر، درمان یا واكسنی قطعی جهت پیشگیری از ایدز كشف نشده است.	
• مهمترین راه انتقال بیماری، تماس جنسی و تزریق آلوده است.	
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• بهترین راه پیش��گیری از ایدز پای بندی به اصول اخالقی، خانوادگی و اجتناب از بی بند و 	
باری جنسی است.

• از استفاده مجدد سرنگ های یک بار مصرف مطلقاً خودداری شود.	
• قبل از به كار بردن هرگونه وس��یله سوراخ كننده پوس��ت باید از استریل بودن آن اطمینان 	

حاصل شود.
• هرگز از مسواک و تیغ مشترک استفاده نشود.	
• بیماری ایدز از سه طریق )تماس جنسی، خون و فرآورده های خونی و تزریق با سرنگ های 	

آلوده و از طریق مادر به طفل( منتقل می شود.
• ویروس ایدز از طریق تماس های عادی مانند نشس��تن در كنار هم، دست دادن، كار كردن 	

در محل كار، نیش حشرات، حمام، وسایط نقلیه عمومی، ظروف غذاخوری، توالت، سرفه، 
عطسه و حتی روبوسی انتقال داده نمی شود.

• هیچ گونه عالمت و نش��انه ظاهری در ش��خص مبتال به HIV دیده نمی شود، حتی ممکن 	
است انسان از بیماری خودش هم بی خبر باشد. 

• ابزار پزشکی ودندان پزشکی، لوازم حجامت، سوراخ كردن گوش، ختنه، خال كوبی، طب 	
سوزنی و تیغ سلمانی اگر خوب استریل نشوند، ممکن است به دلیل آلودگی احتمالی با عث 

انتقال ویروس گردند.
• در حال حاضر تنها سالح مؤثر در برابر انتشار ایدز، آموزش عمومی و مشاوره است. 	
• كس��ب آگاه��ی در زمینه كنت��رل و پیش��گیری از ایدز ج��زء ضروریات آموزش��ی تمام 	

كشورهاست.
• شعارهای روز جهانی ایدز:	
من مراقبم، تو چطور؛ �
فعالیت  جهانی مبارزه با ایدز در ارتباط با كودكان و جوانان؛ �
پیشگامی، توانمندسازی، تحقق بخشی و ...؛ �
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در برابر گسترش ایدز پیشگام شو؛ �
گوش دادن، آموختن، زندگی كردن؛ �
یک جهان، یک امید؛ �
حقوق مشترک،  مسئولیت های مشترک. �

* چند رفتارسالمتي مورد انتظار :
• از تماس جنسی مشکوک و تزریق آلوده حتماً خودداری شود. 	
• بیم��اران را با اجتماعات دینی آش��نا نموده و در ایجاد رابطه بی��ن فرد بیمار با این اجتماعات 	

پیش قدم شوید.
• افراد و خانواده های نیازمند و فقیر را شناسایی كنید و در رسا ندن كمک های افراد و ارگان های 	

خیریه، نقش مؤثرایفا نمایید. 
• بیماران نیازمندی را كه متحمل درد و رنج هستند و با سازمان های درمانی حمایت گر آشنایی 	

ندارند، راهنمایی كنید و روند درمان آنان را تسریع ببخشید. 
• با استناد به آیه مبارک 104 از سوره آل عمران، از طریق امر به رعایت اسباب سالمت و نهی 	

از مقدم��ات منکر به عنوان دعوت به خیر، مردم و جوام��ع را برای انتخاب و طی پیمودن راه 
سالمت توانمندكنید.

• با ش��ركت كنندگان دربارة چگونگی ترویج رفتار سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در 	
جامعه بحث كنید.
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ضمیمه 

فرم شماره 1:  فرم گزارش فعالیت های آموزشی ماهانه مربیان بسیج در حوزه/ پایگاه بسیج 

 نام استان:                            نام شهرستان:                                   نام حوزه/ پایگاه:                           

تاریخ�ردیف
برگزاری�

موضوع�
آموزش

روش�
آموزش

مدت�زمان�
آموزش�
)به�دقيقه(

آموزش�
گيرنده

تعداد�
افراد�
آموزش�
گيرنده

آیا�جلسه�
آموزشی�
ارزشيابی�

شده�است؟�*

نام�و�نام�
خانوادگی�
مربی

خيربلی

*در صورت بلی همراه با مستندات مربوطه ارائه گردد.

تاریخ تکمیل فرم:
نام ونام خانوادگي و امضاء فرمانده  حوزه /پایگاه:

تذکر: روش آموزش مانند بحث گروهي، داستان گویي، كار عملي، پرسش و پاسخ، سخنراني و...
آموزش گیرنده: مانند  گروه بس��یج دانشجویي، گروه بس��یج دانش آموزي، خانم هاي بسیجي 

خانه دار، خانواده های بسیجی و...
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فرم شماره2: جدول گزارش فعا لیت هاي آموزشي 6 ماهه کمیته اجرایی – آموزشی 

شهرستان 

 نام دانشگاه/ دانشکده:                                                           نام شهرستان:

تعداد�جلسات�موضوع�آموزشردیف
تعداد�جلسات�آموزشی�تعداد�کل�آموزش�گيرندگانآموزشی�

ارزشيابی�شده

تاریخ تکمیل فرم:
نام و نام خانوادگی و امضاء كارشناس مسئول آموزش سالمت: 

نکته: فرم فوق در دانشگاه هایي كه بیش از یک شهرستان دارند ابتدا توسط كمیته اجرایی – آموزشی 
شهرس��تان تکمیل و به كمیته اجرایی - آموزشی ستادي دانشگاه/ دانشکده ارسال مي شود و پس از 
نهایي شدن همراه با مستندات به كمیته كشوری ارسال می گردد و اما در دانشگاه هایي كه داراي یک 
شهرستان مي باشند فرم نهایي فوق به همراه مستندات آن مستقیماً از كمیته اجرایی - آموزشی ستادي 

دانشگاه/دانشکده به كمیته كشوري ارسال مي گردد. 
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