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رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا تعداد مردان 
مبتال به HIV را بیشتر از زنان دانست و بیان کرد: 
»به  طور کلی تعداد مردان مبتال به HIV در ایران 
بیشتر است، اما در کشور ما اخیرا درصد زنان مبتال 
روند افزایشی پیدا کرده است و در سال های اخیر 
سرعت ابتال در زنان ایرانی بیشتر از مردان شده است.«
به گزارش سپید، حمید شریفی در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر اینکه باید بین ابتال به اچ ای وی و 
ایدز تفاوت قائل شد، اظهار کرد: »وقتی ویروس 
اچ آی وی به هر دلیل از جمله تزریق، روابط جنسی 
و مادر به جنین وارد بدن انسان شود به فرد، مبتال 
به اچ ای وی می گویند. اما ایدز مراحل انتهایی ابتال 
است که سلول های دفاعی بدن کاهش می یابد و 
بدن سیستم ایمنی خود را از دست می دهد. حال 
اگر این شحص زود شناسایی و تحت درمان قرار 
گیرد می تواند فاز ایدز را به تعویق انداخته و حتی 

مثل انسان عادی به زندگی خود ادامه دهد.«
 HIV وی با بیان این مطلب که در شناسایی بیماران
در کشور و دنیا مشکل داریم، اظهار کرد: »پیش بینی 
می شود که در ایران تقریبا حدود ۶۰ تا ۶1 هزار نفر 
مبتال به HIV داشته باشیم که ما فقط حدود 22 
هزار و ۴۰۰ نفر آنها را شناسایی کردیم یعنی کمتر 
از ۴۰ درصد موارد مبتال به HIV شناسایی شده اند.«
و  اچ ای وی  مراقبت  تحقیقات  مرکز  رییس 
عفونت های آمیزشی که به  عنوان مرکز همکار سازمان 
جهانی بهداشت در زمینه مراقبت اچ آی وی در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان فعال هستند ادامه داد: »طبق تعهد کشورها 
باید تا سال 2۰2۰، 9۰ درصد مبتالیان به اچ ای وی 
شناسایی شوند، 9۰ درصد افراد شناسایی شده تحت 
درمان قرار گیرند و 9۰ درصد از افراد شناسایی شده، 
ویروس در بدن آن ها سرکوب شود. همان گونه که 
شاهد هستید، مهم ترین خال در این میان، شناسایی 
موارد مبتالیان است. کشور خوشبختانه در قسمت 
درمان بیماران موفق تر بوده است اما نیاز اصلی برای 
درمان، شناسایی موارد مبتال است. با وجود اینکه 
کلیه مراحل تشخیص و درمان اچ ای وی در کشور 
رایگان است اما بنا به دالیلی افرادی که رفتارهای 
پرخطر جنسی یا تزریقی دارند برای آزمایش به 
مراکز درمانی تعیین شده مراجعه نمی کنند تا شناسایی 
شوند و این مهم یکی از مشکالت کشور ماست.«
وی در ادامه درباره الگوی ابتال به HIV در کشور 
 HIV نیز اظهار کرد: »در گذشته الگوی ابتال به
در کشور از روش های تزریقی بود اما در سال های 
اخیر الگوی جنسی از الگوی تزریقی سبقت گرفته 
است و در ۶ ماهه اول امسال بیشتر موارد شناسایی 
شده، به دلیل روابط جنسی کنترل نشده بوده است.«
این اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
درباره وضعیت زندگی مبتالیان به HIV در کشور 
نیز گفت: »تا کنون در کشور ایران بیش از ۴2 هزار 

فرد مبتال به HIV را تشخیص داده ایم که بیش از 
19 هزار نفر آن ها فوت کرده اند و حدود 22 هزار 
و ۴۰۰ نفر آنها زنده هستند که تعداد زیادی از آن ها 

تحت درمان قرار دارند.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه 
خاورمیانه و شمال قاره آفریقا در ادامه به الگوی ابتال در 
کشورهای دیگر اشاره و اظهار کرد: »در دنیا فاز جنسی 
ابتال به این بیماری بیشتر از تزریقی است اما الگوی 
هر کشور با کشور دیگر متفاوت تر است؛ به طور 
مثال، بیشتر کشورهای خاورمیانه زنان تن فروش، 
شرکای جنسی این زنان و مردان هم جنس گرا و 

شرکای جنسی آنها به HIV مبتال شده اند.«
شریفی با اشاره به اینکه باید به فاز تزریقی نیز 
اهمیت داد و به همه ابعاد بیماری توجه شود، 
افزود: »در دنیا برآورد می شود که حدود 38 میلیون 
نفر به HIV مبتال هستند. در سال 2۰19 برآورد 
شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به HIV مبتال 
شده اند و حدود ۶9۰ هزار نفر نیز به دلیل ابتال به 
HIV فوت کرده اند. در کل دنیا حدود ۶8 درصد 
مبتالیان شناسایی شده اند که این نشان دهنده این 
است که در مقایسه با عدد کمتر از ۴۰ درصد کشور 
ما، وضعیت دنیا بهتر بوده و الزم است در کشور 

بیشتر کار کنیم.«
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بیان کرد: »در تمامی کشورهای دنیا تقریبا آمار اعالمی 
موارد مبتال به HIV با واقعیت متفاوت است و 
در بیشتر کشورهای منطقه آمار درستی ندارند که 
این یا مانند کشورهای عراق، سوریه و افغانستان به 
دلیل عدم وجود زیرساخت های بهداشتی است یا 
مانند بسیاری از کشورهای دنیا، تمایلی برای اعالم 
گزارش مبتالیان واقعی وجود ندارد تا مشخص شود 

که وضعیت کشورشان در این زمینه چگونه است.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا تاکید کرد: 
 HIV وضعیت ایران در زمینه شناسایی و درمان«
در کشورهای منطقه از نظر سیستم بهداشتی و 
درمانی و شناسایی منحصر به فرد است و ایران 
بهترین سیستم ها نسبت به کشورهای منطقه حتی 
بهتر از کشورهایی مثل امارات و عربستان که از 

وضعیت مالی خوبی بهره می برند، دارد.«
وی تعداد مردان مبتال به HIV را بیشتر از زنان 
دانست و بیان کرد: »به  طور کلی تعداد مردان مبتال 
به HIV در ایران بیشتر است اما در کشور ما اخیرا 
درصد زنان مبتال روند افزایشی پیدا کرده است و 
در سال های اخیر سرعت ابتال در زنان ایرانی بیشتر 

از مردان شده است.«
شریفی با بیان اینکه HIV هیچ درمان قطعی ندارد، 
تصریح کرد: »درمان های فعلی خوشبختانه به گونه ای 
است که باعث سرکوبی ویروس شده و جلوی رشد 
و تکثیر ویروس آن را در بدن فرد مبتال می گیرند و 
حتی برخی از این داروها سبب می شود که ویروس 
موجود در بدن فرد مبتال از طریق خون و مایعات 
جنسی دفع نشده و در نتیجه اگر فرد روابطی هم 

داشته باشد باعث ابتالی فرد مقابل خود نشود.«
شریفی از شیوع کرونا در جهان و مشکالتی که 
برای افراد مبتال به HIV در این دوران بوجود 
آمد، سخن به میان آورد و اظهار کرد: »خوشبختانه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، 
برنامه  خوبی برای مبتالیان به HIV داشت تا 
درب  محرمانه  به صورت  افراد  این  داروهای 
خانه های آنها تحویل داده شود اما طبیعتاً این افراد 
در این دوران کرونایی نیز آسیب هایی دیده اند و با 

مشکالتی در این دوران مواجه شده اند.« این استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: 
»متاسفانه بیشتر افراد مبتال به HIV از قشرهای 
پایین جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی هستند و 
در دوران کرونا ضربه های سنگینی متحمل شدند، 
به طوری که طبیعتا در مراجعه آنها به مراکز درمان 
و دریافت خدمات دیگر دچار مشکالتی شده اند 
و باید مدنظر داشت که سیستم ایمنی بدن این افراد 
ضعیف تر از سایر مردم است و شاید نیاز این افراد 

به مراقبت های بهداشتی بیشتر باشد.«
وی با بیان این مطلب که آماری از تعداد افرادی 
که در کشور وارد فاز ایدز شده اند نداریم و شاید 
آماری وزارت بهداشت داشته باشد که ما در اختیار 
نداریم، در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا همه 
افراد مبتال به HIV وارد فاز ایدز می شوند؟ گفت: 
»فرد مبتال می تواند سال ها در همان فاز HIV بماند 
و خیلی از موارد داریم که فرد تا بیش از 2۰ سال در 
فاز HIV باقی مانده است؛ لذا اگر سبک زندگی 
فردی سالم باشد و داروهای خود را منظم مصرف 
کند می تواند ورود به فاز ایدز را به تاخیر بیندازد.«
شریفی در مورد عمر این افراد عنوان کرد: »کسانی 
که بیماری آنها زود تشحیص داده شود و درمان های 
مناسب دریافت کنند، می توانند همانند یک انسان 
عادی زندگی کنند اما طبیعتا این افراد ممکن است 

مشکالت روحی و روانی داشته باشند.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا، انگ ناشی از 
HIV را یکی از مشکالت این بیماران دانست و 
بیان کرد: »انگ را در سه سطح داریم که یکی از 
آنها انگی است که مردم عادی دارند به طوری که 
همسایه با همسایه خود حاضر به صحبت کردن 
نباشد که در اینجا باید اعالم کنم که HIV از طریق 
مراودات روزانه منتقل نمی شود و این بیماری از 
طریق مادر به جنین، روابط جنسی، تزریق، نفوذ 
جسم برنده آلوده مانند تیغ آرایشگاه به بدن افراد 
را مبتال می کند.« این استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان طرد بیماران و سیستم بهداشت 
و درمان را از دیگری مشکالت بیماران مبتال به 
 HIV برشمرد و افزود: »مهم ترین مشکل HIV
در دنیا و در کشور ما انگ ناشی از HIV است. 
HIV  خودش یک بیماری است اما طرد فرد توسط 
خانواده و جامعه، سیستم بهداشتی و سایر ساختارها 
مشکلی به مشکل بیماری آنها اضافه کرده است.«

وی ادامه داد: »این انگ ممکن است به دلیل آگاهی 
و سواد سالمت کم افراد باشد و فرد مبتال را به 
عنوان یک گناهکار تلقی می کنند اما در بسیاری 
مواقع اینگونه نیست و ممکن است فرد مبتال به 
HIV یک قربانی باشد و بسیاری از افراد نیز آگاهی 
ندارد و تصور می کنند که فرد با دست دادن یا غذا 
خوردن و ... با فرد بیمار ممکن است مبتال شوند.«
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سرعت ابتال به اچ آی وی در زنان ایرانی 
بیشتر از مردان


