پیشگیری از  HIVو بارداری
ّ٘چ وذام اس تزًاهِ ّإ پ٘ؾگ٘زٕ اس  HIVتِ اًذاسُ تزًاهِ ّإ
پ٘ؾگ٘زٕ در سًاى تاردار هَفك ًثَدُ اعت 90 .درفذ اس هـَارد
تـ٘ـوارٕ اٗـذس در وـَدواى تـِ دل٘ل اًتمال آى اس ىزٗك هـادر -
 7000وَدن اس
فـزسًـذٕ رٍٕ هٖ دّذ .در آهزٗىا عاالًِ
ىزٗك هادراى هثـتـال تـِ  HIVهتَلذ هٖ ؽًَذٍ ،لٖ تؼذاد
ًادرٕ اس اٗي وَدواى حاهل ٍٗزٍط اٗذس ً٘غتٌذ .در وؾَرّإ
در حـال تـَعـؼـِ اٗـي تــؼذاد تغ٘ار تغ٘ار ت٘ؾتز اعت .در
خالل تاردارٕ ٗـا ساٗـوـاى اگـز درهاى ّإ هٌاعثٖ فَرت
ًگ٘زدٍٗ ،زٍط  HIVهٖ تَاًذ در ت٘ؼ اس ٗـه عـَم هَارد اس
هـادر تِ فزسًذ اًتمال ٗاتذ.
در عال ّإ اخـ٘ز هؼالدات دارٍٗـٖ در خقـَؿ هثــارسُ تا
HIVهَارد ه٘شاى اًتمال ت٘وارٕ را واّؼ دادُ اًذٗ .ه دارٍٕ
خاؿ تِ ًام ٗ AZTاٍ ، ZIDOVUDINEلتٖ ّن تِ هادر
تاردار ٍ ّن تِ وـَدن تـاسُ تـِ دً٘ا آهذُ دادُ هٖ ؽَد ،هٖ
تَاًذ تِ ه٘شاى  8درفذ اًتمال ت٘وارٕ را واّؼ دّذ .دارٍّإ
دٗگز ً HIVـ٘ـش هـوـىي اعـت هـؤثز تاؽٌذ ٍلٖ در اٗي
خقَؿ هيالؼات وافٖ فَرت ًگزفتِ اعت.
سًاى تاردار تـاٗذ تـغت  HIVرا حتواً اًدام دٌّذ ٍ اس هؾاٍرُ
فح٘ح در اٗي سهٌِ٘ تزخَردار گزدًذ .سًــاًٖ وِ هثتال تِ
ّHIVغتٌذ تاٗذ اىالػات وافٖ در هــَرد خـلَگ٘ــزٕ اس
تــاردارٕ ،خيز اًــتمـال ٍٗــزٍط  HIVاس هادر تِ فزسًذ ٍ ،تِ
وارگ٘زٕ دارٍّـــإ مـذ اٗذس خْت واعتي احتوال اًتمال ،اس
پشؽه خَد وغة ًواٌٗذّ .وـچٌـ٘ـي تـزإ سًـاى هـثــتال تِ
HIVتخقَؿ وغاًٖ وِ ؽَّزؽاى  HIVهٌـفـٖ ّغـتـٌـذ
السم اعت تا هؾاٍرُ إ فحـ٘ـح در هـَرد رفـتـارّإ
اگز لقذ تاردارٕ دارًذ،
خٌــغٖ اٗـوي درٗافت وٌٌذٍ ،
خاٗگشٗي ّإ آه٘شػ هحافظت ًؾذُ را ت٘اهَسًذ.
ت٘ؾتز هَارد راُ ّإ اًتمال ٍٗزٍط  HIVهٖ تـَاًذ تـِ ىزق
هخـتلف تـِ رفـتـار تؾز هزتَه گزدد؛ هاًٌذ هَاد هخذر ٍ
فؼال٘ت ّإ خٌغٖ.
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در حالٖ وـِ اٗـي گًَِ رفتارّا در تـزخٖ اس خَاهغ رٍاج
تغ٘ارٕ ٗافتِ اعت ،اغلة آًْا را هٖ تـَاى تــا آهَسػ ٍ هؾاٍرُ
هٌـاعة تـغ٘ـ٘ز داد ٗا افـالح ًـوـَد .چـٌذٗي وؾَر اس لث٘ل
تاٗلٌذ ٍ اٍگاًذا تَاًغتِ اًذ تا عؼٖ تغ٘ار در اٗي سهٌِ٘ ،تا
هَفم٘ت ه٘ـشاى اًتؾار اٗــي تـ٘ـوارٕ را واّؼ دٌّذ.
در وؾَرّاٖٗ وِ دارٍّإ مذ اٗذس اس لث٘ل  AZTتِ عادگٖ
در دعتزط اعت تزًاهِ ّإ پ٘ؾگ٘زٕ در سًاى تاردار در واّؼ
تؼذاد وَدواى هثتال تِ  HIVواهالً هَفــك تــَدُ اعـت .اٗي
ٍمؼ٘ت در وؾـَرّإ درحال تَعؼِ تغ٘ار تـذ اعت چـزا وـِ
فـمـذاى هـٌـاتــغ  ،دعتـ٘اتٖ تـِ دارٍّـإ مذ اٗذس را هحذٍد
وزدُ ٍ اهىاى اًدام تغت ّإ هزتــَه تِ  HIVرا واّؼ دادُ
اعت.
راه های پیشگیری از سرایت  HIVچیست؟
اعتزاتشٕ هماتلِ تا اٗذس تا تثل٘غات ٍع٘غ در عزتاعز دً٘ا
ABCاعت ٗؼٌٖ:
 Abstainپزّ٘ش ٍتِ تاخ٘ز اًذاختي اٍل٘ي راتيِ خٌغٖ– (Be Faithfulپاٗثٌذٕ ٍ ٍفادارٕ) اٗوي تز تالٖ هاًذى اس
ىزٗك پاٗثٌذٕ تِ ٗه ؽزٗه خٌغٖ ٗا اس ىزٗك واّؼ
تؼذاد ؽزوإ خٌغٖ
– (Condomiseاعتفادُ اس واًذم) اعتفادُ فح٘ح ٍ هذاٍم اس
واًذٍم تزإ خَاًاًٖ وِ اس ًظز خٌغٖ فؼالٌذ ٗا سٍخْاٖٗ وِ
ٗىٖ اس آًْا  HIVهثثت اعت ٬رٍعپٖ ّا ٍ ؽزوإ
خٌغ٘ؾاى ٍ ّز وِ تواط خٌغٖ تا فزدٕ وِ در هؼزك
 HIVتَدُ داؽتِ اعت.
نتیجه
تزإ غلثِ تز
تـا ًـثـَدى ٍاوغـي ٍ درهاى ليؼٖ ،تالػ ها
ت٘وارٕ هغـزٕ  HIVتـاٗـذ رٍٕ پ٘ؾگ٘زٕ اس آى توزوش ٗاتذ.
چـِ اػـوـال خـٌـغٖ تـاؽـذ ،چـِ هـقـزف هـَاد هخـذر ٍ
چِ رفتارّإ دٗگزٕ وِ فزد را در هؼزك خيز اتتال لزار دّذ؛
فح٘ح تزإ
السم اعـت هـزدم اس آهَسػ ّا ٍ هْارت ّإ
هحافظت اس خَدؽاى تْزُ هٌذ گزدًذ.
منبع:
تبیان

http://www.beytoote.com
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در حالٖ وِ ٍارد ّشارُ خذٗذ ؽذُ اٗنٍٗ ،زٍط اس ت٘ي تزًذُ
ع٘غتن اٗوٌٖ تذى اًغاى ٗا ّواى  HIVتِ اٗفإ ًمؾٖ
تـزخغتـِ در تـِ خـيز اًـذاختـي عـالهتٖ تؾز در عزاعز
خْاى اداهِ هٖ دّذ.
آهـارّـإ ارائـِ ؽـذُ اخـ٘ز اس عَٕ عـاسهـاى هـلل ًـؾاى هٖ
دّـذ وِ تمزٗثاً  34ه٘لَ٘ى ًفـز اس هزدم خْاى تِ اٗي ت٘وارٕ
هثتال ّغتٌذ ٍ ّز عالِ تؼـذاد  5.6ه٘لَ٘ى ًفز تِ اٗي تؼذاد
افشٍدُ هٖ گزدد .فاخؼِ اًغاًٖ هزتَه تِ اٗذس تٖ هاًٌذ اعت.
ت٘ؾتز هَارد راُ ّإ اًتمال ٍٗزٍط  HIVهٖ تـَاًذ تـِ ىزق
ٍ
هخـتلف تـِ رفـتـار تؾز هزتَه گزدد؛ هاًٌذ هَاد هخذر
فؼال٘ت ّإ خٌغٖ .در حالٖ وـِ اٗـي گًَِ رفتارّا در تـزخٖ
اس خَاهغ رٍاج تغ٘ارٕ ٗافتِ اعت ،اغلة آًْا را هٖ تـَاى تــا
آهَسػ ٍ هؾاٍرُ هٌـاعة تـغ٘ـ٘ز داد ٗا افـالح ًـوـَد.
چـٌذٗي وؾَر اس لث٘ل تاٗلٌذ ٍ اٍگاًذا تَاًغتِ اًذ تا عؼٖ
تغ٘ار در اٗي سهٌِ٘ ،تا هَفم٘ت ه٘ـشاى اًتؾار اٗــي تـ٘ـوارٕ را
واّؼ دٌّذ.
اعــتفــادُ اس ٍعاٗل پ٘ؾگ٘زٕ ،اػوال خٌغٖ اٗوي ٍ پزّ٘ش اس
رفتارّإ پـزخــيز دٗـگز« ،اعتاًذاردّإ ىالٖٗ» راّثزدّإ
پ٘ؾگ٘زٕ اس اٗذس هحغَب هٖ ؽـًَذ در وؾـَر آهـزٗـىا تـا
اٗـي وِ رفتارّإ هخاىزُ اًگ٘ش در تزخٖ اس گزٍُ ّا ّـواًـٌـذ
هــزداى ّودٌظ گزا تِ ىَر لاتل تَخـْـٖ وـاّؼ ٗـافـتـِ
اعـت ،گشارػ ّإ اخ٘ز حاوٖ اس ىغ٘اى هدذد اٗي ت٘وارٕ هٖ
تاؽٌذ .اٗي تدذٗذ فؼال٘ت ليؼاً تِ فـَرت چٌذ ػاهلٖ تَدُ ٍ
تخؾٖ اس آى تِ دل٘ل حواٗت ػوَهٖ ٍ ع٘اعٖ هتشلشل هٖ
تاؽـذ .رٍػ ّـإ هـثـارساتٖ ػـوــذُ تزإ تغ٘٘ز دادى رفتارّا
در ىَل سهاى دارإ ًتاٗدٖ هتغ٘ز ٍ هتٌالل تَدُ اعت .تِ
ػالٍُ تَاى تالمَُ پشؽىاى ( ٗا هتخققاى تالٌٖ٘ ) در خْت
تأث٘ز گذارٕ تز اػوال ٍ رفـتار تـ٘ـواراى ،هتأعفاًِ ػوذتاً
فزاهَػ ؽذُ اعت .تزخالف وؾ٘ذى ع٘گار ،هؾاٍرُ ٍ اىالع
رعاًٖ درتارُ پ٘ؾـگ٘ـزٕ اس اٗـذس در وـوـتـز اس ٗـه درفـذ
هـَارد هـزاخؼِ تـ٘ـواراى تـِ پـشؽـه ػـوَهٖ خـَد ارائـِ هٖ
گزدد .در ًْاٗت ،دعت٘اتٖ ػلن پشؽىٖ تِ هؼالدات خذٗذ ،وِ
تاػث حفظ خاى ٍ عالهتٖ ٍ خلَگ٘زٕ اس اتتال تِ تغ٘ارٕ اس
ت٘وارٕ ّإ ٍٗزٍعٖ هٖ ؽَد ًـ٘ـش هـوـىي اعـت تـزط اس
دچـار ؽـذى تِ اٗذس را واّؼ دّذ .هتـأعـفاًِ اٗي رٍػ ّإ
درهاًٖ تزإ ّوِ خَاب ًذادُ ،اًداهؾاى هؾىل تَدُ ٍ هٌَه
تِ داؽتي پتاًغ٘ل پادسّزٕ ٍ ػَارك تلٌذهذت خَاّذ تَد.
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اس آًداٖٗ وِ احتوال تَل٘ذ ٗه دارٍ ٗا ٍاوغي در آٌٗذُ ًشدٗه
ون اعت  ،تالػ تزإ واعتي ت٘وارٕ هغزٕ اٗذس تاٗذ تِ
ػـٌَاى ّذفٖ اٍلِ٘ تز پ٘ؾگ٘زٕ اس اٗي ت٘وارٕ توزوش ٗـاتذ.
پــشؽىاى ٍ ارائِ وٌٌذگاى الالم تـْذاؽتٖ تاٗذ ًمؼ ػوـذُ إ
در ارائِ هؾـاٍرُ ٍ اىالع رعاًٖ ّإ پ٘ؾگ٘زاًِ اٗفا ًواٌٗذ.
تزإ پشؽىاى هْن اعت وِ تذاًٌذ پ٘ؾگ٘زٕ اس اٗذس ً٘اسٕ تِ
هْارت ّإ هؾاٍرُ إ ٍ هذاخالت رٍاى ؽٌاختٖ گغتزدُ
ًذارد .پ٘ؾگ٘زٕ تـِ ػٌَاى تخؾٖ اس آهَسػ عالهتٖ رٍسهزُ
اعت ٍ تا تؾخ٘ـ ٍ عٌدؼ رٗغه ٍ فزاّن آٍردى اىالػات
هٖ تَاى رفتارّإ پز خيز را افالح ًوَد.
چه افرادی در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارنذ؟
گفتِ هٖ ؽَد ت٘ؼ اس ٗه ه٘لَ٘ى ًفز در آهزٗىا هثتال تِ اٗذس
ّغتٌذ ٍ ّز عالِ ت٘ي  40تا ّ 80شار ًفز تِ اٗي تؼذاد امافِ
هٖ ؽَد .تِ ىَر لاتل تَخْٖ هالحـظِ ؽذ وِ در تـ٘ـي
هـزداى ّـوـدٌظ گزا ٍ هؼتاداى تشرٗمٖ ّوچٌاى وِ ت٘وارٕ
هغزٕ اٗذس گـغتـزػ ٗافتِ ،گزٍُ ّإ در هـؼـزك خـيـز ٍ
راُ ّـإ اًـتـمـال تـغـ٘٘ز ٗـافـتِ اعت .سًاى ،خَاًاى ٍ
ًـَخـَاًـاى ٍ الــل٘ت ّـإ ًضادٕ ،عزٗغ تزٗي خوؼ٘ت در
حال گغتزػ هثتـال تـِ ٍٗـزٍط اٗـذس تِ ؽوار هٖ رًٍذ.
هْن تزٗي ٍ عزٗغ تزٗي ػاهل اًتمال ٍٗزٍط  HIVاس ىزٗك
رفتارّإ هخاىزُ اًگ٘ش خٌغٖ هٖ تاؽذ؛ در حالٖ وِ هَارد
ت٘وار تِ فَرت عٌتٖ در هزاوش ؽْـزٕ هتوـزوـش ؽـذُ ٍ تِ
تـذرٗح در حال اًتمال تِ حَهِ ؽْزّا ً٘ش هٖ تاؽذ.
خيز اٗي
تٌاتزاٗي در خَاب عؤال «چِ افزادٕ در هؼزك
ت٘وارٕ لزار دارًذ؟» در ٗه ولوِ پاعخ اٌٗغت ّ-وِ! پشؽىاى
فزك را تـز اٗي هٖ گ٘زًذ وِ تواهٖ ت٘واراًؾاى ًَ -خَاًاى ٍ
خَاًاى  -در هؼزك خيز اتتال لزار دارًـذ .آًـْا اس ّـز وـذام
عـؤاالتٖ خاؿ درتارُ رفتارّإ خٌغٖ ٍ رفتارّإ پز خيز
دٗگز هٖ پزعٌذ ٍ ،تز اٗي اعاط هؾاٍرُ ٍ آهَسػ خَد را ارائِ
هٖ ًواٌٗذ .تقَر اٗي وِ فزدٕ در خيز اتتال لزار ًذاردٗ ،ه
فىز خيزًان ٍ گوزاُ وٌٌذُ اعت.
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پیشگیری از  HIVو رفتارهای جنسی
تِ هٌظَر ارائِ هؾاٍرُ ٍ آهَسػ هؤثز در هَرد اٗذسٗ ،ه پشؽه
اتتذا تاٗذ تتَاًذ اس عاتـمـِ ٍ گـذؽتِ خٌـغٖ فـزد تِ فـَرتٖ
خـاهغ ٍ فزاگ٘ز آگاّٖ حافل ًواٗذ .اٗي ّذف سهاًٖ ػولٖ
هٖ گـزدد وِ هثاحث هزتَه تِ هغائل خٌغٖ تِ راحتـٖ
هـيزح ؽـَد ،تـفـاٍت ّإ فزدٕ هحتزم ؽوزدُ ؽَد ،اس ٍاصُ
ّإ ػاه٘اًِ لاتل فْن تَعو ّوِ ت٘واراى اعتفادُ ؽَد ٍ
عؤاالتٖ ٍامح در هَرد رفتـارّـإ تـخقَؿ پزع٘ذُ ؽَد ًِ -
اٗي وِ فمو عؤال ؽَد« ،آٗا رٍاتو خٌغٖ داؽتٖ؟»
مبانیHIV
لـزار
ٍٗزٍط  HIVاس ىزٗك ػول خـٌغٖ تا در هـؼـزك
گـزفتـي غؾـاءّـإ هـخـاىٖ آلت تٌاعلٖ هزد ،دّاى ،هْثل ٍ
همؼذ تا هٌٖ هثتال تِ ٍٗزٍط اٗذس ،پ٘ؼ اًشال ،تزؽـح ّـإ
هـْثـلٖ ٗـا خـَى اًـتـمال هـٖ ٗـاتذ.
پیشگیری از  HIVو مواد مخذر
گفتِ هٖ ؽَد ٗه عَم هثتالٗاى تِ  HIVهؼتاداى تشرٗمٖ
ّغـتـٌـذ .اٗـي آهار ؽاهل تـؼـذاد افـزادٕ وـِ ّـن سهـاى تا
اػت٘اد تِ هَاد هخذر (تشرٗمٖ ٍ غ٘ز تشرٗمٖ) ٗـا الـىـل ،اس
 HIVهٖ ؽًَذ،
ىزٗك رفتارّإ پز خيز خٌغٖ دچار
ًوٖ گزدد.افزادٕ وِ آلَدُ تِ هَاد هخذر ّغتٌذ تاٗذ ًىات سٗز
را رػاٗت ًواٌٗذ:
پزّ٘ش ولٖ اس هقزف هَاد هخذرهزاخؼِ تِ تزًاهِ ّإ درهاى ٍ تزن اػت٘اداعتفادُ اس عزًگ ّإ تو٘ش ٍ خَددارٕ اس تِ وارگ٘زٕؽزاوتٖ عزًگ
دٍرٕ اس ارتثاه خٌغٖ خيزًان ٗا ّز ًَع ػولٖ وـِ دٗـگزاىرا در هـؼـزك خـيــز لزار دّذ.
ت٘واراى خ٘لٖ اٍلات هـاٗـل ٗـا لـادر تـِ تغ٘٘ز دادى اػوال ٍ
رفتار ،پـذٗـزػ درهـاى ٗــا دعتـ٘اتٖ تــِ خـذهات تـِ
وارگ٘زٕ رٍػ ّإ هٌاعة ً٘غتٌذ .اس آًداٖٗ وِ اٗي عٌارَٗ
اغلة تىزار هٖ ؽَد ،راّثزد پ٘ؾگ٘زٕ اس  HIVت٘ؾتز ؽثِ٘
ٗه هذل واّؼ آع٘ة هٖ تـاؽـذ .اٗي هذل هٖ پذٗزد وِ
اعتفادُ اس هَاد هخذر ٍخَد داؽتِ ٍ اتفاق هٖ افتذ ،اهـا عــؼٖ
در تِ حذالل رعاًذى پٖ آهذّإ هنز آى رفتار هٖ ًواٗذ.
لالَ ػلٌٖ ػلِِ٘ الغَّالمُ  :وـَن هِي ؽَََِْٓ عاػٍَٔ اٍَرَثـَت حُشًاً ىـََٗالً.
ػلٖ ػلِ٘ الغالم فزهَدُ اعت :چِ تغا ٗه عاػت واهزٍاٖٗ ٍ
ؽَْت ،اًذٍُ ىَالًٖ تِ تار هٖ آٍرد ٍ غن ٍ غقِ ٕ فزاٍاى اس
پٖ دارد.
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