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 اخالق و همكاران/ 56

  .56-59صفحات : 2 شماره ،6 دوره ،1389تخصصي اپيدميولوژي ايران؛   مجله
  مروريمقاله 

  2008مروري بر گزارش جهاني اپيدمي ايدز در سال 
  1سيد علي آذين

  پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهيگروه پزشكي اجتماعي، عضو هيئت علمي  ،متخصص پزشكي اجتماعي 1

 aazin@ihsr.ac.ir، پست الكترونيك: 021- 66404249لفن: ت ،45تهران، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري شماره  ، نشاني:سيد علي آذين: نويسنده رابط

  3/11/1388پذيرش: ؛ 28/9/1388: تاريخ دريافت

  مقدمه
هـاي   سريع در خصوصيات اپيدميولوژيك بيمـاري  تحوالت نسبتاً

هـا را بـراي دسـت     آخرين وضـعيت ايـن بيمـاري   عفوني، آگاهي از 
بويژه اگـر ايـن بيمـاري     سازد؛ ناپذير ميران سالمت اجتناب اندركا

گيـري (پانـدمي) مطـرح     مچون مشكل ايدز به عنوان يك جهـان ه
باشد و كنترل آن نيز يك عزم جهاني را طلب نمايد. در ايـن ميـان   

هاي مختلفي  آوري داده هاي سازمان بهداشت جهاني با جمع گزارش
متمركز فراهم د اطالعات ذيقيمتي را بطور نتوان از سراسر جهان مي

ها بـراي همـه افـراد     د. از آنجايي كه مطالعه كامل اين گزارشننماي
تـرين منـدرجات آخـرين     نجا به قسمتي از مهـم در اي ،ميسر نيست

  پردازيم. در خصوص اين بيماري مي گزارش

  2008نكات مهمي از گزارش سال 
دهـد كـه    اين گزارش در مورد اپيدمي جهـاني ايـدز نشـان مـي    

هـايي نائـل شـده     در پاسخ به اين بيماري به موفقيت بالخره جهان
تنها معدودي از كشورها دسترسي عمـومي   2008است، اما تا سال 

به داروهاي ضد رتروويروس و خدمات پيشگيري از انتقال مادر بـه  
اند و البته ساير كشورها در حال تالش بـراي   كودك را فراهم آورده

ل روند ابتال به ايدز، هر روز رسيدن به اين اهداف هستند. به هر حا
گـذارد. ايـن تنهـا آغـاز راه      در كشورهاي بيشتري رو به كاهش مي

سال بعد از شروع اين اپيدمي، هنوز به ازاي هر دو نفري  27است. 
شود، پـنج نفـر بـه     ها داروي ضد رتروويروس شروع مي كه براي آن

بـه  شوند. رسيدن به اهداف دسترسي عمومي  اين ويروس آلوده مي
خدمات و اهداف برنامه توسعه هزاره بـه ترتيـب بـراي سـال هـاي      

  مد نظر قرار گرفته است. 2015و  2010
هاي مقابله با ايدز  شش برابر شدن بودجه تامين شده براي برنامه

ــه     ــايج اولي ــه نت ــا درآمــد كــم و متوســط، از جمل در كشــورهاي ب
ري از هــا در راه كنتــرل ايــن بيمــاري اســت و البتــه بســيا فعاليــت

كشورها در كاهش موارد مرگ ناشي از ايدز و ابـتال مـوارد جديـد،    
ها هنـوز متـوازن    اند. اين پيشرفت هاي قابل توجهي داشته پيشرفت
  آينده اين اپيدمي هنوز نامشخص است. از اين رونيست و 

اين نكته بسيار حائز اهميت است كه اگرچه مبـارزه بـا بيمـاري    
ي اهداف توسـعه هـزاره اسـت، بطـور     ايدز خود يكي از بندهاي اصل

مستقيم و غير مستقيم بر ساير اهداف آن (از جمله ريشه كني فقر 
هـاي اوليـه، برابـري جنسـيتي و      و گرسنگي، دسترسي به آمـوزش 

ثير أتوانمندسازي زنان و كاهش مرگ و مير مـادران و كودكـان) تـ   
 است.) سويه گذارد (و البته اين تاثير دو جدي مي

هاي بيست و پنجگانـه برنامـه    به شاخص 2008ل در گزارش سا
مربوط به بيانيه تعهد نسبت به مقابله با ايدز اشاره شده اسـت كـه   

مين خـون  أهاي مختلفي همچون اقدامات در سطح ملـي، تـ   حيطه
سالم، دسترسي به درمـان دارويـي، پيشـگيري از انتقـال مـادر بـه       

م احتمالي و هاي پيشگيري و همچنين سرپرستي ايتا كودك، برنامه
پذير، ايجاد تغيير در دانش و رفتـار مـردم و بالخـره     كودكان آسيب

هايي كه بهبـود قابـل    شود. شاخص دستاوردهاي برنامه را شامل مي
اند. در اين گـزارش ايـران در    اند به وضوح بيان شده توجهي نداشته

زمره كشورهايي ذكر شده است كه كه هنوز به يك يا چند جـزء از  
(در جريــان  نشســت  2000ريح شــده در تعهــد ســال مــوارد تصــ

 –اختصاصي مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد در مـورد ايـدز       
UNGASS UN General Assembly Special Session on 
HIV/AIDS    186) توجه كافي نكرده است كه در مقايسه بـا سـاير 

اميدوار كننده و در همين حال هشدار دهنده اسـت.   ،كشور متعهد
بندي در زمره كشـورهاي بـا    اسالمي ايران در اين تقسيم جمهوري

  % قرار گرفته است. 1/0-5/0شيوع 
در يك نگاه كلي ايـن گـزارش وضـعيت فعلـي اپيـدمي ايـدز در       

  كند: جهان را به شكل زير خالصه مي
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 57/ 2008مروري بر گزارش جهاني اپيدمي ايدز در سال   

زنـدگي   HIVدرصد بزرگساالني كه در كل جهان با عفونت  -
  ت.به سطح ثابتي رسيده اس 2000كنند از سال  مي

ــداد  2007در ســال  - ــد و  7/2تع ــودگي جدي ــون آل  2ميلي
 ميليون مرگ ناشي از بيماري اتفاق افتاده است.

هـاي جديـد در كشـورهاي متعـددي رو بـه       ميزان عفونـت  -
تحـت   ،كاهش است، ولي در بعد جهاني اين رونـد مطلـوب  

ــرار    ــر ق ــتال در برخــي كشــورهاي ديگ ــزايش اب الشــعاع اف
 گيرد. مي

هاي موجود طي ده سـال اخيـر،    درمان با دسترسي بهتر به -
 مرگ و مير ساليانه ايدز كاهش يافته است.

ــال  - ــان در  67، 2007در سـ ــتال، كماكـ ــاران مبـ % از بيمـ
% از 75كننـد و   كشورهاي آفريقاي تحت صحرا زندگي مـي 

مرگ و ميرها مربوط به همين منطقه بـوده اسـت، اگرچـه    
ــزايش  ــده اف ــران كنن ــد در   اي نگ ــتالي جدي ــوارد اب در م

كشورهاي پرجمعيتي در ساير مناطق جهان مثل اندونزي، 
فدراسيون روسـيه و برخـي كشـورهاي پردرآمـد در حـال      

  گيري است. شكل
با وجود آن كه در سطح جهان، نسبت زنان مبـتال چنـدين    -

%) 50سال است كه در حد ثابتي باقي مانده است (حـدود  
م زنـان مبـتال در حـال    ولي در كشـورهاي متعـددي، سـه   

  افزايش است.
بجز در ناحيه آفريقاي تحت صحرا، هنوز هم بيمـاري ايـدز    -

بــه نســبت بســيار بيشــتري در معتــادان تزريقــي، مــردان 
و شاغلين در حيطه تجارت جنسـي مشـاهده    همجنس باز

  شود. مي
رسـد   يكي از نكات مهم قابل اشاره در اين گزارش كه به نظر مي

كيـد بـر درك رفتـار و    أطلبـد، ت  يشـتري را مـي  در كشور ما توجه ب
ثير آن بر فهـم درسـت اپيـدمي ايـدز اسـت.      أهاي جنسي و ت شبكه

هاي عمده موجـود در آسـيا بـا سـاير نقـاط جهـان،        يكي از تفاوت
تر بودن نقش اعتياد تزريقي در اين قاره است. نزديـك بـه    برجسته

اال بـه  ، احتمـ 2006نيمي از موارد ابتال در كشور چـين طـي سـال    
علت ابزار تزريقي آلوده ايجاد شده است. در ويتنام نيـز اسـتفاده از   
سرنگ مشترك و در همين حال، تماس جنسي با ساير معتـادان و  
شركاي جنسي، به شدت يافتن اپيدمي منجر شده است. در كشـور  
مالزي نيز بيش از دو سوم از موارد ايدز به اعتيـاد تزريقـي مربـوط    

سهم بيشتري از زنـان بـه اعتيـاد تزريقـي و      شود. كشيده شدن مي
ها به روابط جنسي بـه ازاي دريافـت پـول، بـه      سوق پيدا كردن آن

% از زنـان معتـاد در   56كنـد (بـيش از    گسترش اپيدمي كمك مـي 

هـاي مشـابهي از    اي در يك شهر در كشور چـين). گـزارش   مطالعه
شـهر  پاكستان و هند منتشر شده است. تاثير دراز مدت موضوع در 

معتـاد   40000جاكارتا (يك ابرشهر در كشور اندونزي بـا بـيش از   
مستند شده است. در حالي كه اپيدمي در اين شـهر   تزريقي) كامالً

 15در ميان معتادان تزريقي خودنمايي كرد، در يك رونـد   در ابتدا
ساله امروزه ديگر معتادان تزريقي اكثريت مبتاليـان بـه ايـدز را در    

دهنــد. ايــن پديــده موضــوعي اســت كــه   مــيآن شــهر تشــكيل ن
انـد و   متخصصين كشور ما نيـز در خصـوص آن بارهـا هشـدار داده    

  نيازمند توجه بيش از پيش است.
ــه   2008گــزارش ســال  بــه محــدود بــودن اطالعــات مربــوط ب

كنـد، امـا در همـين     كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا اشاره مي
ن، اپيدمي ايـدز در ايـن   كند كه بجز در كشور سودا حال عنوان مي

منطقه در مقايسه با ساير مناطق جهان به نسبت از شدت كمتـري  
  برخوردار است.

در اين گزارش به شيوع قابل توجه ابتال در معتـادان تزريقـي در   
ايران اشاره شده است و به نقل از مطالعه زماني و همكاران، شـيوع  

اجعه كرده بودند عفونت در معتادان تزريقي كه به مراكز درماني مر
درصد عنوان شده اسـت. در ايـن قسـمت بـه ابعـاد       23تا  15بين 

انتقال جنسي در برخي از كشـورهاي ايـن منطقـه پرداختـه شـده      
است، ولي هيچ ذكري از اطالعات مربـوط بـه كشـور مـا مشـاهده      

شود. اين سوال مطرح است كه آيا گزارشي در اين مـورد ارائـه    نمي
ضعيت پژوهش بر روي ايـن ابعـاد از انتقـال    و شده است و يا اصوالً

  بيماري در ايران چگونه است؟
هاي سالمت، توجه ويژه به عوامـل اجتمـاعي    همچون ساير جنبه

تـر از قبـل    موثر بر اپيدميولوژي ايدز در اين گزارش بسـيار پررنـگ  
ها  است. مسائلي همچون برابري جنسيتي و رفع بسياري از تبعيض

و زنان، برخورد مبتني بر حقـوق افـراد در    و بويژه آموزش دختران
هـاي فنـي و اقتصـادي از     مواجهه با ايـدز، انـگ زدايـي و حمايـت    

هاي افراد مبتال و جلوگيري از به حاشيه رانـده شـدن    تشكيل گروه
هـا از جملـه ايـن     ها در برنامـه  اجتماعي اين افراد و سهيم شدن آن
ب پـذيري  ) و آسـي Risk( خطـر موارد است. درك مفـاهيمي مثـل   

)Vulnerability     در اين حوزه مرتبط با سـالمت نيـز مثـل برخـي (
  گشا خواهد بود. موضوعات ديگر بسيار راه

توجه به پيشگيري از مبـتال شـدن افـراد     2008در گزارش سال 
جديد به عنوان كليدي براي معكوس كـردن رونـد اپيـدمي مـورد     

  مله:كيد قرار گرفته و نكاتي كليدي مطرح شده است از جأت
هـاي بهتـر در    گسترش دسترسي به درمان، بدون پيشرفت -

پيشــگيري از ابــتالي مــوارد جديــد، پايــدار و قابــل ادامــه 
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 آذين/ 58

  نخواهد بود.
پيشـگيري موجـود خـوب اسـت، ولـي       راهبردهايكارايي  -

مشكل اين است كه به ويژه در كشـورهاي بـا شـيوع بـاال،     
 خطـر هاي پيشگيري واقعا بسياري از افراد در معرض  برنامه

دهنـد.   باال مثل معتادان تزريقي را تحت حمايت قرار نمـي 
(به نظر نگارنده در كشور ما عـالوه بـر معتـادان تزريقـي و     
شاغلين جنسي، گروه ديگر در معـرض خطـر، نوجوانـان و    
جوانان داراي رفتار پرخطر جنسي هستند كـه نـه تنهـا از    

رد نظر ابزاري بلكه حتي به لحاظ آموزشي و مهارتي نيز مو
اند. اين در حالي است كه گـزارش   عنايت كافي قرار نگرفته

% از 45كنـد كـه    سازمان بهداشت جهاني نيز تصـريح مـي  
سال سن دارنـد   24تا  15موارد جديد ابتال در بالغين، بين 

در زمينه آگاهي و  2010و كشورها متعهد شده اند تا سال 
در هـاي پيشـگيري از آن    دانش كافي در مورد ايدز و روش

 .درصد دست يابند) 95جوانان به پوشش بيش از 

هــاي چشــمگيري در ارائــه  طــي دو ســال اخيــر پيشــرفت -
خدمات مراقبتي و جلوگيري از انتقال بيمـاري از مـادر بـه    

گذاري و تعهد  جنين مشاهده شده است. احتماال با سرمايه
بيشتر، اين نحوه انتقال بيماري در آينده نقش كم رنگتـري  

 خواهد داشت.

هاي مرتبط با پيشگيري بايـد بطـور اسـتراتژيك بـر      تالش -
ها متمركز  موضوع شركاي جنسي و بويژه تعدد همزمان آن

 شود.

هاي پيشگيري براي تاثير مناسب بايد توسـط ارتقـاء    برنامه -
  ها اشاره شد تقويت شوند. عوامل اجتماعي كه قبال به آن

، جنس بـاز همعالوه بر معتادان تزريقي، شاغلين جنسي و مردان 
پذير ديگر را نيز مورد توجـه قـرار    اين گزارش دو گروه بالقوه آسيب

هـا نگهـداري    داده است. كارگران مهـاجر و افـرادي كـه در زنـدان    
عليـرغم برجسـته بـودن     بيشتري مواجه هسـتند.  خطرشوند با  مي

نقش اعتياد تزريقي در گسترش بيماري در زندان ها، مطالعـات در  
هـا   اطالعـاتي در مـورد شـيوع ايـدز در زنـدان      همه كشورهايي كه

هـاي ابـتال    دهند كه زنان زنداني ميـزان  منتشر نموده اند نشان مي
اند. در اين گزارش قيد شده است كه خدمات جامع  بيشتري داشته
) و درمان براي معتـادان تنهـا در   harm reductionكاهش آسيب (

  شوند. ئيس ارائه ميهاي جمهوري اسالمي ايران، اسپانيا و سو زندان
تامين خون سالم در حفاظت از افراد در برابـر ابـتال بـه بيمـاري     

انـد كـه سيسـتم     كشور گـزارش نمـوده   91نقش مهمي دارد. تنها 
  اند. غربالگري مناسب و با كيفيتي را فراهم نموده

در ادامه، اين گزارش به دو نكته ديگر در مورد پيشگيري از ايدز 
ها نبايد تنها بر افراد مجرد متمركـز   كه برنامهپردازد. نخست آن  مي

مثبـت را   HIVهاي پيشگيري بايد افـراد   شوند و ديگر آن كه برنامه
نيز مورد توجه خاص قرار دهند. چرا كه با رواج استفاده از داروهاي 

ها، طول عمر و همچنين كيفيت زندگي اين  جديد ضد رتروويروس
هـا   ت و رفتارهاي پرخطر آنافراد افزايش چشمگيري پيدا كرده اس

  تواند بسيار حائز اهميت باشد. نيز مي
 2008هاي الزم، گزارش سال  در مورد گسترش درمان و مراقبت

تا حد زيادي نويدبخش است. شمار افـرادي كـه در كشـورهاي بـا     
درآمد متوسط و كم به داروهاي ضـد رتروويـروس دسترسـي پيـدا     

بعـالوه تحقيقـات    بر شده است.سال اخير ده برا 6اند تنها در  كرده
هاي بهتر درمـاني كماكـان ادامـه دارد و در كنـار آن      در مورد رژيم
) به ويژه در حيطـه  Palliative Careهاي تسكيني ( بايد به مراقبت

  سالمت رواني اجتماعي نيز پرداخته شود.
خوشبختانه ابعاد اين اپيدمي در كشور ما هنوز تا اين حد وسـيع  

ثير جدي روي اقتصاد كالن كشـور داشـته باشـد،    نشده است كه تا
ولي گزارش سازمان بهداشت جهاني بطور مفصل به اين موضوعات 
در كشورهاي با شيوع باال پرداخته است. در برخي كشـورها دامنـه   
اپيدمي، ساختار اجتماعي و حتي نيروهاي مسلح و امنيت كشور را 

  به مخاطره جدي انداخته است.
شـود، تـداوم    ي كه در اين گزارش احساس مييكي از نگراني هاي

ها و لـزوم ادامـه تعهـد كشـورها و تـامين منـابع الزم بـراي         برنامه
هـايي تاكيـد    ها است. در همين حال با ذكر نمونـه  پايداري موفقيت

هـا و اختصـاص منـابع در     هـا و سياسـتگذاري   شـود كـه برنامـه    مي
ش بـر روي  كشورهاي مختلف بايد مبتني بر شواهد حاصل از پژوه

  هاي مختلف اپيدمي ايدز باشد. جنبه
ها و ضمائم، آمار و ارقام تفصيلي درج شده اسـت كـه    در پيوست

تـري از ابعـاد اپيـدمي بـه كارشناسـان و       مي توانـد تصـوير روشـن   
  سياستگذاران مربوطه ارائه نمايد.

   گيري نتيجه
هاي قابل توجـه در كنتـرل    اين گزارش در كنار اشاره به موفقيت

كند.  ن بيماري، هنوز در خصوص برخي جنبه ها اظهار نگراني مياي
ها بايـد   دهند از ميان اين دغدغه شواهدي وجود دارد كه نشان مي

  به برخي در كشور ما عنايت بيشتري شود از جمله:
بـه پيشـگيري از ابـتال مـوارد جديـد       "همه جانبه "توجه  -

 بيماري

ب اطالعـات  هاي انتقال جنسي و كس درك رفتارها و شبكه -
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 مبتني بر شواهد از راه پژوهش هاي به دور از سوگيري

در رابطـه بـا رفتـار پرخطـر      "كاهش آسـيب "قبول مفهوم  -
جنسي همانگونه كه در مورد سوء مصرف مواد بالخـره بـه   
رسميت شناخته شد و بازنگري در روش و پوشش آمـوزش  

 جنسي

هـاي اجتمـاعي سـالمت در     توجه به نقـش و سـهم مولفـه    -
 يولوژي اين بيمارياپيدم

هـاي تسـكيني و فرهنـگ     و بالخره لزوم توجه بـه مراقبـت   -
  سازي با هدف انگ زدايي
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