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در تقویم سالمت جهانی، اول 
دسامبر مصادف با 10 آذر به عنوان 
ایدز«  با  »مقابله  جهانی  روز 
نامگذاری شده است تا اهمیت 
توجه به افراد HIV مثبت و مبتالیان به ایدز همچنین 
جان باختگان این بیماری مدنظر قرار گیرد. برنامه 
مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز این روز را 
در سال جاری بر ریشه کنی فوری نابرابری هایی که به 
همه گیری ایدز و سایر بیماری های همه گیر در سراسر 
جهان متمرکز دانسته است. اگر اقدامات جدی در برابر 
نابرابری ها صورت نگیرد، نمی توان انتظار دستیابی به 
اهدافی از جمله پایان بخشیدن به ایدز تا سال2030 
میالدی، مقابله با همه گیری کووید-19 و گذر از 
بحران های اجتماعی و اقتصادی فراگیر را داشت. 

»ایدز«؛ همچنان چالش جدی 
سالمت بشری

40 سال از ارائه اولین مورد ابتال به ایدز می گذرد 
اما ویروس HIV همچنان جامعه جهانی را تهدید 
می کند که به نظر می رسد تالش و تعهد برای پایان دادن 
به ایدز تا سال 2030 میالدی محقق نشود. عدم  موفقیت 
در این زمینه به دلیل کمبود دانش یا ابزارهای مقابله با 
ایدز نیست، بلکه نابرابری های ساختاری دستیابی به 
راه حل های موثر پیشگیری و درمان این بیماری را با 
مشکل روبرو کرده است. اگر قرار است که ایدز تا 
سال 2030 میالدی ریشه کن شود، باید نابرابری های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در کوتاه ترین 
زمان ممکن پایان داده شود و قوانین سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی باید از حقوق همه انسان ها حمایت کند 
و نیازهای جوامع محروم بیش از پیش موردتوجه 
باشد. مقابله با نابرابری وعده جدیدی نیست اما لزوم 
توجه سریع  تر در این زمینه افزایش یافته است. در 
سال 2015 میالدی، همه کشورها متعهد شدند که 
نابرابری ها در سطح ملی و بین المللی به عنوان بخشی 
از اهداف توسعه پایدار کاهش یابد. از همین رو، 
پایان بخشیدن به نابرابری ها جزء برنامه های استراتژی 

جهانی ایدز درنظر گرفته  شده است. 
آمار جهانی در مورد HIV و ایدز

شمار افراد آلوده به ویروس HIV طی سال 2020 
میالدی، 37/7 میلیون نفر در دنیا گزارش شد که در 
این سال، 1/5 میلیون مورد جدید ثبت شده است. 
همچنین طی این سال 680 هزار نفر جان خود را 
به خاطر این بیماری از دست داده اند و 27/5 میلیون 
نفر از درمان های ضدویروسی بهره   مند شدند. از زمان 
شیوع کروناویروس، افراد آلوده به HIV با عوارض 
بسیار جدی تر کووید-19 به  خصوص طی دوران 
پیش از واکسیناسیون مواجه بودند. مطالعات صورت 
گرفته نشان می دهد فوت ناشی از کووید-19 در 
افراد HIV مثبت دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی 
است. دو سوم افراد HIV مثبت در کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند اما واکسن 
برای محافظت از کووید-19 با تاخیر در دسترس 
آنها قرار گرفت؛ به طوری که تا اواسط تابستان سال 
جاری، کمتر از 3درصد این مناطق تنها یک دوز 
واکسن دریافت کردند. تعطیلی بسیاری از مراکز و 

سایر محدودیت ها ناشی از شیوع کووید-19 باعث 
شد تا آزمایش های تشخیص HIV اختالل پیدا 
کند و حتی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش 

شدید موارد تشخیص و درمان است. 

»ایدز« را بشناسیم
ویروس نقص ایمنی انسانی )HIV( سلول های 
سیستم ایمنی را موردهدف قرار می دهد و عملکرد 
دفاعی بدن در برابر بسیاری از عفونت ها و انواعی 
از سرطان را تضعیف می کند که در حالت طبیعی 
بدن فرد سالم به خوبی قدرت مقابله با این عوامل 
بیماری زا را دارد. با تخریب و تضعیف عملکرد 
سلول های ایمنی توسط ویروس، به تدریج فرد آلوده 
در معرض ابتال به بیماری های مختلف قرار می گیرد. 
مرحله پیشرفت ویروس HIV، نشانگان نقص ایمنی 
اکتسابی )ایدز( نام دارد که ممکن است با توجه به 
شرایط عمومی فرد سال ها بدون عالئم باقی بماند. 

این مرحله به عنوان شروع آمادگی بدن برای ابتال 
به بعضی سرطان ها، عفونت ها یا تظاهرات بالینی 

شدید درازمدت تعریف می شود.

عالئم هشدار ابتال به »ایدز«
عالئم مربوط به ویروس HIV با توجه به مرحله 
پیشرفت بیماری متفاوت است. با اینکه بسیاری از 
افراد آلوده به ویروس HIV طی ماه  های نخست 
آلودگی قدرت سرایت باالی ویروس را دارند اما 
بسیاری از آنها تا مراحل پیشرفت بیماری از مشکل 
خود اطالعی ندارند. طی هفته های نخست آلودگی 
به ویروس، فرد ممکن است کامال بدون عالمت 
بالینی باشد یا دچار عالئم شبیه آنفلوانزا مانند تب، 

سردرد، آبریزش بینی و درد گلو شود. 
به تدریج که ویروس سیستم ایمنی را ضعیف می کند، 
عالئم دیگر مانند تورم غدد لنفاوی، کاهش وزن، تب، 
اسهال و سرفه ظاهر می شوند. در صورتی که فرد تحت 

 درمان های الزم قرار نگیرد، مستعد ابتال به بیماری های 
جدی تر نظیر سل، مننژیت، عفونت های باکتریایی حاد 

و برخی سرطان ها مانند لنفوم خواهدبود. 

ویروس HIV منتقل می شود اما...
ویروس HIV قابلیت انتقال از طریق مایعات بدن 
فرد آلوده مانند خون، شیر مادر، اسپرم و ترشحات 
واژن را دارد. همچنین این ویروس می تواند طی 
دوران بارداری و زایمان از مادر به جنین منتقل شود 
اما برخالف نگرانی که نزدیکان و خانواده بسیاری 
از مبتالیان به این بیماری دارند، ویروس از طریق 
رفتارهای معمول روزمره مانند بوسیدن، دست دادن، 
در آغوش گرفتن یا استفاده از ظروف مشترک منتقل 
نمی شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است 
که افرادی HIV مثبت که از درمان های ضدویروسی 
استفاده می کنند و بار ویروسی آنها سرکوب شده است، 
ویروس را به شریک جنسی خود منتقل نمی کنند. از 
همین رو، اطمینان از دسترسی به درمان    های ضروری 
و حمایت از بیمار برای ادامه روند درمان نه تنها 
برای سالمت آلوده به HIV بلکه برای جلوگیری 

از انتقال ویروس ضروری است. 
تشخیص آلودگی به ویروس با تست های سریع

ویروس HIV از طریق تست های سریع که نتیجه آن 
طی 24 ساعت اعالم می شود، قابل تشخیص است. 
انجام این تست برای افرادی که به هر دلیلی احتمال 
می دهند آلوده به ویروس شده اند، ضروری است تا 
در کوتاه ترین زمان ممکن از مشکل خود مطلع شده 
و تحت مراقبت ها و درمان های الزم قرار گیرند. 
البته معموال با یک نوبت انجام آزمایش نمی توان 

تشخیص قطعی داد و نیاز به تکرار خواهدبود. 
در اکثر آزمایش های رایج HIV، آنتی بادی های 
بدن فرد به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی به ویروس 
شناسایی می شود زیرا در اکثر موارد، آنتی بادی های 
ضدویروس HIV طی 28 روز از انتقال ویروس 
در بدن تولید می شود. در این مرحله، آنتی بادی ها 
به اندازه ای نیستند که با تست های معمول مشخص 
شود و حتی فرد هیچ عالئم بالینی ندارد درحالی که 

امکان انتقال به دیگران وجود دارد. 

پس از اینکه تست HIV مثبت اعالم شد، الزم است 
آزمایش برای نوبت دوم تکرار شود و سپس درمان ها 
و مراقبت های خاص صورت گیرد. گرچه تشخیص 
آلودگی به ویروس در سنین نوجوانی و بزرگسالی ساده 
و موثر است اما در مورد نوزادانی که از مادران آلوده 
به HIV مبتال شده اند، مشکل تر خواهدبود. تا پیش 
از 18 ماهگی، تشخیص سرولوژیک برای تشخیص 
آلودگی کافی نیست و غربالگری ویروسی از زمان 
تولد تا شش هفته بعد باید صورت گیرد. البته امروزه 
با تکنیک های نوین امکان انجام تست و تشخیص 
نتیجه قطعی طی یک روز وجود دارد تا روند درمان 

و مراقبت ها در کوتاه ترین زمان ممکن آغاز شود.

»ایدز« هنوز درمان قطعی ندارد
بیمار مبتال به ایدز از طریق روش های درمانی 
مبتنی بر مصرف سه نوع داروی ضدویروسی یا 
بیشتر تحت درمان قرار می گیرد. درحال حاضر، 
هیچ یک از درمان های ضدویروسی به طور قطعی 
بیماری را بهبود نمی دهند اما به طور فعال تکثیر 
ویروس را در بدن سرکوب می کند و به سیستم 
می دهد  بهتر  عملکرد  و  تقویت  امکان  ایمنی 
تا توانایی مقابله با عفونت های فرصت طلب و 

بعضی سرطان ها را داشته باشد. 
از سال 2016، سازمان بهداشت جهانی درمان 
مبتال  افراد  همه  برای  مادام العمر ضدویروسی 
و  مختلف  سنین  در  را   HIV ویروس  به 
کرده است.  توصیه  بالینی  از وضعیت  صرفنظر 
از ژوئن سال 2021 میالدی، 187 کشور این 
توصیه را اجرا کردند که موجب پوشش درمانی 
99درصد مبتالیان در دنیا شده است. عالوه بر 
استراتژی های درمانی برای همه بیماران، سازمان 
بهداشت جهانی ارائه درمان های الزم برای همه 
افراد آلوده به ویروس حتی از زمان تشخیص 
کشور   82 زمان  این  از  داده است.  پیشنهاد  را 
فقیر و کم درآمد این سیاست را اجرا کردند و 
حدود نیمی از جمعیت هدف تحت درمان های 

الزم قرار گرفتند.
WHO:منبع

به مناسبت 1 دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز«

پایاننابرابری،پایانایدز،پایانهمهگیری
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دردنیاگزارششدکه

دراینسال،1/5میلیون
موردجدیدثبتشدهاست.
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شیوعکروناویروس،افراد
آلودهبهHIVباعوارض
بسیارجدیترکووید-19
بهخصوصطیدوران
پیشازواکسیناسیون

مواجهبودند

تقویم سالمت شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزاروچهارصد6

از سال 1992 میالدی، سازمان ملل متحد 3 دسامبر 
مصادف با 12 آذر را به عنوان روز جهانی »معلوالن« 
نامگذاری کرد. هدف از این اقدام، ارتقای درک 
و شناخت مسائل مربوط به معلولیت و تالش 
و  حقوق  انسانی،  کرامت  حفظ  برای  همگانی 

رفاه حال افراد دارای معلولیت مطرح شد. 
زندگی بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت: به نظر می رسد بیش 
از یک میلیارد نفر در دنیا با نوعی از معلولیت زندگی می کنند که حدود 
15درصد جمعیت جهان را شامل می شود. 190 میلیون نفر در سنین 15 
سال و باالتر نیز دچار اختالالت عملکردی جدی هستند که غالبا نیاز 
به مراقبت  های سالمت دارند. شمار افراد مبتال به معلولیت های مختلف 
روبه افزایش است که می تواند ناشی از سالمندی جوامع و افزایش ابتال 
به بیماری های مزمن باشد. معلولیت انواع مختلف مانند کم توانی ذهنی، 
نابینایی، ناشنوایی، ناتوانی و محدودیت حرکتی، اوتیسم و اختالالت 
رشد و یادگیری را در برمی گیرد. گرچه بعضی انواع معلولیت به حدی 
شدید است که فرد قادر به ادامه زندگی بدون کمک و مراقبت نیست 
اما بعضی دیگر فقط درجات خفیفی از معلولیت دارند و می توانند در 

بستر شرایط مساعد به زندگی خود همانند دیگران ادامه دهند. 
برخورداری از خدمات مطلوب؛ حق مسلم اما فراموش شده معلوالن

گرچه براساس بند 25 کنوانسیون حقوق معلوالن سازمان ملل متحد، 
همه افراد دارای معلولیت های مختلف حق برخورداری از خدمات و 
مراقبت های باکیفیت و بدون تبعیض را دارند اما در واقعیت تنها در 
بعضی جوامع معلوالن ار خدمات مطلوب و مراقبت های موردنیاز 
برخوردار هستند. همچنین در تعداد بسیار کمی از جوامع، اطالعات 
مربوط معلوالن به طور دقیق بررسی و جمع آوری می شود تا امکان 
تفکیک براساس نوع و میزان معلولیت در بخش بهداشت و درمان 
فراهم گردد. این مشکل به خصوص طی دوران همه گیری کووید-19 
مشهودتر است زیرا بسیاری از کشورها نتوانستند موضوع معلولیت را 
در این شرایط لحاظ کنند. بنابراین، افراد دارای معلولیت در معرض 

سه خطر جدی ابتال به کووید-19، عالئم شدید بیماری 
یا مرگ در اثر بیماری همچنین ماندگاری عالئم و 

عدم بهبود کامل هستند. 
موانع دستیابی به خدمات مطلوب معلوالن: 

افراد دارای معلولیت فقط در بعضی جوامع 
و در موارد محدود از خدمات متناسب با 
سطح مشکل خود برخوردارند و می توانند 
به بهترین نحو امور زندگی را سپری کنند. 
مهم ترین عواملی که به عنوان موانع دستیابی 

به خدمات مطلوب مطرح است را می توان 
چنین برشمرد:

هزینه های گزاف: هزینه های درمان و مشکالت حمل ونقل دو عامل 
جدی است که مانع از دسترسی معلوالن به خدمات موردنیاز در 
کشورهای کم درآمد می شود. تقریبا نیمی از معلوالن به خدمات 
مراقبت دسترسی ندارند در حالی که این مشکل در مورد یک سوم 

افراد بدون معلولیت دیده می شود. 
محدودیت خدمات: خدمات موردنیاز معلوالن با ضعف  های جدی 
ارائه همراه است. بررسی های متعدد نشان  در بخش مدیریت و 
می دهد که سطح باالیی از نیازهای مراقبتی افراد دارای معلویت 
به دلیل عدم ارائه خدمات تامین نمی شود که این مشکل به خصوص 

در مناطق روستایی و دورافتاده بیشتر است. 
موانع فیزیکی: دسترسی و تجهیزات مناسب ساختمانی در تمام مراکز 
درمانی وجود ندارد و بسیاری از این افراد برای برخورداری از خدمات 
بهداشتی و درمانی با مشکالتی نظیر سرویس بهداشتی نامناسب، پله، 
راهروهای باریک، عدم وجود تابلوهای مخصوص نابینایان و ناشنوایان 
و... مواجه هستند. همچنین بسیاری از معلوالن به خدمات تخصصی 
درمان نیز دسترسی ندارند و به عنوان مثال، زنان دچار معلولیت های 

حرکتی معموال قادر به غربالگری سرطان سینه و رحم نیستند. 
مهارت و دانش ناکافی کارکنان بهداشت در ارائه خدمات به معلوالن: 
روز خطای انسانی و عدم مهارت و دانش کافی کارکنان بهداشتی در 
مورد ارائه خدمات به معلوالن دو برابر بیشتر از دیگران است. متاسفانه 
احتمال سوءاستفاده از معلوالن نیز چهار برابر گزارش شده است و تقریبا 

امتناع از ارائه خدمات نیز سه برابر بیشتر است. 
استراتژی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نسبت به 
وضعیت معلوالن: در ژوئن سال 2019، »ترویج دستیابی به پیشرفت 
و تحول پایدار معلولیت در تمام اجزای اقدامات سازمان ملل« از 
طرف دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان استراتژی مهم مطرح شد. 
براساس این استراتژی، همه نهادهای سازمان ملل متحد باید اطمینان 
حاصل کنند که مسائل و مشکالت معلوالن به طور سیستماتیک و 
جدی در تمام جنبه های اقدامات و برنامه های آنها لحاظ می شود. 
سازمان بهداشت جهانی نیز از استراتژی معلولیت 
در سازمان ملل متحد استقبال کرده است و 
در حال حاضر روی چارچوب و برنامه 
اقدام برای معلولیت متمرکز است. این 
به سازمانی  که  متعهد شده   سازمان 
تبدیل شود که حقوق افراد دارای 
درجه  هر  و  نوع  هر  در  معلولیت 
معلولیت را به رسمیت بشناسد و 
مساله معلولیت را در تمام برنامه های 
اقدامات  سطح  در  جمله  از  خود 

کشورها لحاظ کند.

به مناسبت 3 دسامبر مصادف با 12 آذر؛ روز جهانی »معلوالن«
رهبریومشارکتمعلوالنبهسویجهانیفراگیر،پایدار
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