
      

 بيماري ايدز: 
توسط ويروسی به نام ويروس نقص سيستم ايمني انساني 
)اچ آي وي( ايجاد مي شود اين ويروس به سيستم دفاعي 
بدن انسان )گلبولهاي سفيد ( حمله كرده و باعث مي شود 

كه بدن نتواند به طور موثر در برابر عفونتها مقابله نمايد . 
ويروس در مايعات بدن مثل خون زندگي مي كند . اين 
ويروس به تدريج قدرت دفاعي بدن را كم مي كند بطوريكه 
فرد در طي سالها به انواع عفونتها وسرطان مبتال شده ، 
افرادي كه به اين ويروس آلوده شده اند ، سرانجام دچار 
بيماري ايدز مي شوند ولي اينكه چه مدت طول مي كشد تا 
فرد آلوده ، به بيماري مبتال گردد ، در افراد مختلف متفاوت 
است.از زمان آلوده شدن بدن به ويروس HIV تا بروز ايدز 
ممكن است ۶ ماه تا ده سال و يا بيش تر طول بكشد در 
اين مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر می رسد، اما ناقل 

بيماری است و می تواند افراد ديگر را آلوده كند.

: HIV/AIDS اهميت 
اچ.آی.وی/ ايدز معضلی پزشكی- بهداشتی است كه ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسيار گسترده است. 
زنان و دختران به دالئل زيستی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی بيش از مردان در معرض خطر ابتالء و آسيب 
ناشی از ايدز هستند. در كشور ايران تعداد افراد مبتالی 
ابتدای سال 1395  تا  نفر  بر 32 هزار  بالغ  ثبت شده 
گزارش شده است . بنابراين الزم است همه و به ويژه 
نوجوانان و جوانان آموزش هايی در راستای پيشگيری 
برای  قطعی  عالج  يا  و  واكسن  تاكنون  چون  ببينند 
اين بيماری كشف نشده است و در آينده نزديک نيز 

امكان پذير نيست. 

عاليم بيماري ايدز:
در زمان ورود ويروس به بدن ممكن است عاليم عمومي 
شبيه آنفلوانزا بروزنمايد .بعداز ورود ويروس به بدن تا سالها 
سيستم  وضعيت  به  توجه  ماند.)با  مي  عالمت  فردبدون 
ايمني( ودرنهايت باضعف سيستم ايمني عاليم كاهش وزن 
لنفاوي  و متورم شدن غدد  ،اسهال طوالني مدت  شديد 
بروزمي  سل  وبيماري  طلب  وفرصت  قارچي  ،عفونتهاي 
نمايدو فردباتابلوي يک بيماري عفوني و يا سرطان از بين 

خواهد رفت.

راههای انتقال: 
  ويروس اچ آی وی در مايعات داخلی و مترشحه بدن انسان 
مبتال )بجز عرق و تا حدودی بزاق( وجود دارد، اما فقط از 
راه آميزش جنسی، تبادل خون يا فرآورده های آن و از مادر 

مبتال به جنين قابل انتقال می باشد. 
ايدز  ويروس  به  مردی  يا  زن  اگر  جنسی:  *آميزش 
آلوده باشد، می تواند ويروس را از راه تماس جنسی به 
ديگری منتقل كند. تماس جنسی موقعی ممكن است 
منجر به سرايت ويروس  اچ.آی.وی شود كه يک طرف 
دچار اچ.آی.وی/ ايدز باشد و تبادل يا تماس مايعات بدن 
طرفين رخ دهد. بنابراين تماس جنسی با فرد آلوده  می 

تواند موجب سرايت بيماری شود.
* انتقال خون و فرآورده های آن اگر بدون اقدامات تشخيصی 
و ويروس زدايی انجام شود می تواند باعث سرايت اچ.آی.

وی  شود.
* راه ديگر انتقال بيماری استفاده از سرنگ و ابزارهای تزريق 

مشترک است .
* استفاده از هر نوع وسايل تيز و برنده ای كه به خون فرد 

مبتال به اچ.آی.وی مثبت آلوده باشد.)استفاده از تيغ مشترک 
درآرايشگاهها،خالكوبی ،تاتو و ....(

* انتقال از مادر آلوده به كودک )در مرحله داخل رحمي يا 
حين زايمان يا هنگام شيردهي(

راههاي پيشگيري از انتقال ويروس اچ اي وي به بدن:
* پاي بندي به اصول اخالقي و خانوادگي  .

*  استفاده از كاندوم در روابط جنسي مشكوک - عدم 
، سوزن  اصالح  تيغ  مثل  برنده  و  تيز  وسايل  از  استفاده 

خالكوبي و وسايل تزريق و ... به صورت مشترک.
* پرهيز از مصرف مواد مخدر يا محرک مثل هروئين ، 
الكل و ... كه قدرت تصميم گيري فرد را براي انتخاب روابط 

جنسي سالم مختل مي كند. 
نکته مهم : بیماری ایدز از طریق عطسه کردن، دست 
دادن، سرفه، ارتباطات اجتماعی، حمام، تلفن،مالقات 
نیش  و  عمومی  شنا،توالت  های  استخر  بیماران، 

حشرات قابل انتقال نمی باشد.
آیا میدانید طبق بررسي هاي اخیر الگوي انتقال ایدز 
از اعتیاد تزریقي به جنسي درحال تغییر است ، که این 
موضوع یعني ورود به مرحله خطر همه گیري ایدز در 

جامعه.

آيا ايدز درمان دارد ؟
متاسفانه در حال حاضر درمان قطعي كه ويروس را از بين 
ببرد وجود ندارد . با استفاده از داروهاي موجود مي توان 
بروز عفونتهاي فرصت طلب را در اين بيماران كاهش داده 
 و باعث افزايش طول عمر افراد و بهبود كيفيت زندگي شد . 
در  بيماري  اين  پيشگيري  برای  نيز  واكسني  همچنين 

دسترس نمي باشد .

روش تشخيص احتمال آلودگي به اچ آي وي:
 بعد از آلوده شدن ، يک شخص ممكن است براي سالها 
 ظاهراً سالم و بدون عالمت باشد . كه در اين مدت فرد آلوده

 مي تواند عامل بيماري را به ديگران انتقال دهد .
 تشخيص آلودگي براساس عالئم و  نشانه هاي ظاهري فرد و 
آزمايش استوار است . هركس كه رفتار مخاطره آميز )اعتياد 
تزريقي، تماس جنسي مشكوک، هرنوع سوراخ كردن پوست 
با سوزن يا وسايل غير استريل( داشته باشد بايستي با پزشک 
مشورت نمايد . همچنين مي توان به مراكز خدمات جامع 
سالمت بويژه مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري و عفوني 
مراجعه نموده تا عالوه بر آموزش ، مشاوره و ارائه وسايل 
پيشگيري ، نسبت به انجام آزمايش تشخيص آلودگي ويروس 
بصورت رايگان اقدام نمايند . ضمناً در اين مكانها افراد آلوده يا 

بيمار تحت مراقبت و درمان رايگان قرار مي گيرند .

زمان انجام تست اچ . آي . وي :
چه زماني بعد از رفتار پرخطربايستي آزمايش اچ . آي . وي 

انجام داد ؟
آزمايش ايدز براي بار اول ۶ هفته بعد از رفتار پر خطربه مراجعه 
كنندگان توصيه مي شود . ولي به دليل اينكه سرعت و ميزان 
توليد پادتن خون در بدن افراد متفاوت است و براي اطمينان 
تا ۶ ماه بعد از رفتار  پرخطربايستي آزمايش تكرار شود . نكته 
بسيار مهمي كه نبايد فراموش شود اين است كه در طي اين۶ 
ماه نبايد خود و ديگران را در معرض رفتار خطرناک قرار دهد. 
مشاوره و انجام آزمايش اچ . آي . وي) بدون معرفي خودتان 
 و دريافت تنها يک شماره كد ( در مراكز مشاوره بيماري هاي

رفتاري  رايگان و بصورت محرمانه قابل انجام است.

نقش آموزه هاي دیني در پیشگیري از ایدز
همگام با زماني كه جهانيان به وي  ژه جامعه 
پزشكي ، ريشه كني آبله را جشن گرفتند 
و كنترل بسياري از بيماريهاي واگير باعث 

/ صفحه 2كاهش شديد مرگ ...

پرسش و پاسخ ایدز
باشند  شده  آلوده  درماني  وسايل  اگر 
وبصورت  صحيح ضدعفوني نشده و مورد 
استفاده قرار گيرند، آلودگي انتقال مي يابد. 
استاندارد  احتياطی  اصول  رعايت  با  ولي 

/ صفحه 3كردن صحيح وسايل ... 

رسانی  اطالع  دانشجویی  کمپین 
ایدز و هپاتیت  

با شعار پيش به سوی دنيای بدون هپاتيت 
تا سال 1410 در حاشيه خيابان  ايدز  و 

/ صفحه 3مدرس راه اندازی شد.

پرسش و پاسخ هپاتیت
هپاتيت كه از نظر لغوی به معنای التهاب 
كبد است می تواند در اثر عوامل مختلف 
از داروها، ويروس های  از جمله بسياری 
و  ايمنی  خود  های  بيماری  مختلف، 

/ صفحه 4بيماريهای ژنتيكی پديد آيد.

ضمیمه رایگان روزنامه امـروز خراسان جنوبـی      آذرماه 1395

بر اساس نظام جامع مديريت داده های الكترونيک HIV  ) ويروس نقص ايمنی انسان ( كشور، تا پايان خرداد 1395 مجموعا32۶70 نفر مبتال به HIV شناسايی، ثبت و گزارش شده 
است، كه 84 درصد از مبتاليان را مردان و 1۶ درصد از مبتاليان را زنان تشكيل می دهند. 54درصد موارد ثبت شده در گروه سنی 21 تا 35 سال هستند. براساس اين نظام گزارش 
ادامه از صفحه2

آنچه که درباره ايدز بايد بدانيم
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زنان در برابر ویرو

از  يكی  ايدز  هنوز  های چشمگير،  پيشرفت  رغم  به 
به  است،  مانده  باقی  جهانی  های  چالش  مهمترين 

ويژه در كشورهايی  كه درآمد كم يا متوسط دارند.
 ويروس اچ آی وی سيستم ايمنی بدن را هدف قرار می دهد

و برای اولين بار در سال 1984 كشف شد.
كشورهای عضو سازمان ملل در ماه سپتامبر 2015 
تا سال  ايدز و هپاتيت  توافق كردند كه همه گيری 

2030 ريشه كن گردد.
بهداشت  سازمان  آمار  بنابر  ايدز  واقعيت   10 اما 
جهانی، صندوق كودكان ملل متحد و برنامه مشترک 

سازمان ملل عليه ايدز بدين شرح است:
1 - هم اكنون 3۶ ميليون و 900 هزار نفر مبتال به 
ايدز در جهان زندگی می كنند كه 2/۶ ميليون آنها 

كودكان هستند.
2- در سال 2014 تخمين زده می شود كه 2 ميليون 

نفر به ويروس ايدز مبتال شده باشند.
3- تاكنون 34 ميليون نفر به خاطر ابتال به ويروس 
»اچ آی وی« جان خود را از دست داده اند كه 1/2 
ميليون قربانی اين ويروس در سال گذشته بوده است.
4- تعداد مرگ و مير نوجوانان از اين ويروس طی 15 

سال گذشته سه برابر شده است.
5- ويروس ايدز اولين عامل مرگ و مير نوجوانان در 
آفريقا و دومين عامل مرگ آنها در سطح جهانی است.

۶- در آفريقای سياه كه باالترين سطح شيوع ويروس 
به كل مبتاليان جديد  را دارد، نسبت دختران  ايدز 

15 تا 19 ساله به اين ويروس 7 به 10 است.
نفر  ميليون   15 حدود   2015 سال  آغاز  در   -  7
خدمات درمان ضدويروسی عليه ايدز دريافت كردند، 
يک  حدود   2001 سال  در  رقم  اين  كه  حالی  در 

ميليون نفر بود.
8- به رغم دسترسی گسترده به آزمايش ويروس »اچ 
آی وی«، تخمين زده می شود كه تنها 51 درصد از 

مبتاليان از بيماری خود باخبر هستند.
ويروس  اين  با  مبارزه  برای  جهانی  های  تالش   -9
ايدز و  به  ابتالی 30 ميليون نفر  از  باعث جلوگيری 
سال  از  نفر  ميليون   8 به  نزديک  مرگ  از  ممانعت 

2008 تاكنون شده است.
جاری  سال  در  كه  است  كشوری  اولين  كوبا   -10
به  مادر  از  ايدز  ويروس  انتقال  كرد  اعالم  ميالدی 

جنين كاًل در اين كشور متوقف شده است.

همـه گيـری ايـدز در دنيـا
ادامه از صفحه 1

شده تعداد 8311 نفر فوت ثبت شده است 
 HIV( و 11۶94 نفر نيز وارد مرحله ايدز

پيشرفته( شده اند.
علل ابتال به HIV  در بين كل موارديكه 
ثبت  به  كشور  در  كنون  تا  سال 13۶5  از 
رسيده اند به ترتيب تزريق با وسائل مشترک 
رابطه  در مصرف كنندگان مواد )%۶8.2( 
جنسی )18.5%( و انتقال از مادر به كودک 
)1.5%( بوده است. راه انتقال در 11% از 

اين گروه نامشخص مانده است.
الزم به ذكر است كه راه انتقال 0.8 درصد 
از اين موارد مربوط به خون و فرآروده های 
خونی در سال های پيش از اجرای سياست 

توسط  سالم  خون  صدی  در  صد  پااليش 
سازمان انتقال خون می باشد.

و  انتقال  راه  الگوی  كه  است  در حالی  اين 
های  سال  در  مردان  و  زنان  ابتالی  درصد 
اخير تغيير كرده است به گونه ای كه از كل 
ماه  و كزارش شده در سه  موارد شناسايی 
اول سال جاری 34% موارد ثبت را زنان و 
۶۶% آن ها را مردان تشكيل می دهند. و 
اعتياد  موارد  انتقال در %34  راه احتمالی 
تزريقی، 42% روابط جنسی، 3% مادر به 
بيان  ابتال  احتمالی  راه  و در %21  كودک 
نشده است. ضمنا هيچ مورد ابتال جديدی 
ثبت  فرآورده های خونی  و  از طريق خون 

نشده است.

معرفی مرکزمشاوره بيماريهای رفتاری:

مراكز مشاوره بيماريهای رفتاری مراكزی هستند كه قابليت انجام خدمات 
آموزشی، مشاوره، پيشگيری، مراقبت و درمان گروههای در معرض خطر، 
پرخطر و افراد آلوده وبيمار را دارند و در برنامه هاي آموزشی برای عموم مردم 

مشاركت می نمايند. دراين مراكز 
اطالعات مربوط به بيماران كامالً محرمانه است 

كليه خدمات ارائه شده در اين مراكز رايگان مي باشد
گيرندگان خدمت در اين مراكز :

) HIV/ AIDS ( افراد مبتال به بيماری ايدز *
* خانواده افراد آلوده و يا بيمار

* مصرف كنندگان تزريقي مواد ويا سابقه تماس جنسي پرخطر
* افراد با شكايت يا عالمت بيماريهاي آميزشي 

* داوطلبين اختياري مشاوره
* كسانی كه يک رفتار پرخطر مثال تماس جنسی غيرايمن )بدون كاندوم(، يا 
تزريق مواد با سرنگ غيراستريل، خالكوبی و يا حجامت با وسايل غيراستريل 
داشته اند می توانند برای انجام آزمايش رايگان اچ.آی.وی به مراكز مشاوره 

بيماری های رفتاری مراجعه نمايند.
مركز مشاوره بيماری های رفتاری شهرستان بيرجند ضمن رعايت اصل محرمانه 
بودن اطالعات در زمينه بيماری ايدز ،اعتياد تزريقی و بيماريهای آميزشی به 

صورت رايگان در خدمت همشهريان محترم می باشد.

آدرس مرکز مشاوره در شهرستان بیرجند
فلکه دوم سجاد شهر/ بلوار غدیر

 مرکز خدمات جامع سالمت شماره 4 شهری   تلفن تماس: 32414380

پزشكي  جامعه  وي  ژه  به  جهانيان  كه  زماني  با  همگام 
از  آبله را جشن گرفتند و كنترل بسياري  ، ريشه كني 
بيماريهاي واگير باعث كاهش شديد مرگ و مير مخصوصا 
در كشورهاي در حال توسعه گرديده بود، ناگهان بيماري 
ناشناخته اي با بشر درگير شد كه در تاريخ چند هزار ساله 
پزشكي بي سابقه بود.اينک در گوشه و كنار جهان پهناور 
ما هزاران دانشمند ، تمام امكانات علمي و فني خود را براي 
مبارزه با اين ويروس تجهيز كرده اند،تا شايد از سرعت 
گسترش بيماري بكاهند و بتوانند راهي براي جلوگيري از 
 ابتال به آن پيدا كنند يا داروهايي براي درمان قربانيان بيابند. 
 با توجه به اين كه اين بيماري طبق گزارشهاي واصله 
در آغاز در مردان همجنس باز و بيماران مبتال به روابط 
اما   ، است  شده  مشاهده  غربي  جوامع  در  نامشروع 
دانشمندان  در تحقيقات  خود هرگز احتمال نمي دادند 
كه عامل اصلي اين ويروسها همان روابط جنسي نامشروع 
است كه پيامبران الهي مردم را از آن برحذر مي داشتند. 
معارف اصيل ديني و داليل عقلي و فلسفي به ما مي آموزد 
كه عامل اصلي بيماريهاي جديد و بي سابقه معلول گناهان 
جديد و بي سابقه گوناگون است كه بشريت بي بند وبار 

و عصيانگر مرتكب مي شود. )هر بنا براين درمان ايدز به 
ترک كردن آن گناهاني است كه ايدز را به وجود آورده 
است. اگر جلوي آن گناهان وناهنجاريها گرفته نشود به 
فرض اينكه ايدز درمان شود ،بشريت بايد مطمئن باشد 
كه در آينده ای نه چندان دور بدتر از ايدز پيدا خواهد 
شد.به راستي آيا اين جهالت نيست كه كسي  خود چيزي 
 را نداند و از دانايان بزرگ تاريخ هم فرا نگيرد؟ و اين گونه
جهالت خود بدترين دردهاست.                                             

از امام هفتم و هشتم نقل شده است كه فرمودند :هر چه مردم 
 گناه نو و تازه اي مرتكب شوند كه قبال مرتكب نمي شدند ،
 بالي نو به دنبال دارد كه قبال نمي شناختند.                                                          
حضرت علي )ع( فرمودند جهل بدترين دردهاست .                                                            
پيامبر اسالم حضرت محمد )ص(  فرمودند : اي انسانها ،   
مي خواهيد درد ودواهاي شما را به شما بگويم ؟ بزرگترين 
درد شما گناه و درمان شما بازگشت از گناه و توبه از گناه 
است.و در جاي ديگر مي فرمايند :زنا عمر را كوتاه ميكند 
و فسادهاي بسيار ديگري را به دنبال دارد ، همين است 
كه غرب را نابود كرده است و شرق و غرب را به هالكت 
مي كشاند.                                                                                     

نقش آموزه هاي ديني در پيشگيري از ايدز



پرسش و پاسخ ايدز      
1. براي اطالع از وضعيت ابتالي خود به اچ آي وي/ 
مورد  در  اطالعات  کسب  يا  و  آزمايش  انجام  ايدز، 

بکنيم؟ بايد  ايدز چه  اچ آي وي/ 
بايد به نزديک ترين مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري 

در شهر محل سكونت خود مراجعه كنيم.
2.اچ آي وي )ويروس اچ آی وی عامل بيماري ايدز( از 

کجا آمده است؟
دارد. مشخص  وجود  كشورها  همه  در  ويروس  اين 
نيست از كجا آمده است. مهم اين است كه با داشتن 
رفتارهاي سالم، از ابتال به اين ويروس  پيشگيري شود.
3. آيا خطر آلودگي و ابتال به ايدز در زن و مرد مساوي است؟

 خير، زنان به علت ساختار فيزيكي بدن، در معرض 
خطر بيشتري براي ابتال قرار دارند.

4.آيا شخص مبتال به ايدز را می توان از ظاهر او يا به 
طريق ديگری شناسايی کرد ؟

هيچگاه  لذا  ندارد،  مشخصی  عاليم  بيماری  اين 
برد.  پی  او  بيماری  به  توان  نمی  ظاهر شخص  از 
،عالئم  نشده  بيماری  مرحله  وارد  تا  مبتال  شخص 
ظاهری ندارد. مرحله ی قبل از ايدز را كه شخص 
فقط ناقل ويروس می باشد و عالئم بيماری در وی 
 » مثبت  وی  آی  اچ   « مرحله  است،  نشده  آشكار 

می گوييم.
5. چگونه بفهيم اطرافيانمان مبتال به اچ آی وی هستند 

يا خير؟
هيچ گاه نمي توانيد فقط با نگاه به اطرافيانتان به اين 
مورد پي ببريد. هرفرد ظاهرا سالمي را كه درمحل 
كار، مدرسه، استاديوم ورزشي، خيابان و ... مالقات 
مي كنيد ممكن است بدون آنكه حتي خود آگاه 

باشد،ناقل اين ويروس باشد. 
6. آيا کودکان هم ايدز مي گيرند؟

بله. در كودكان مبتال، عالئم بيماري ايدز زودتر از 
بالغين ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد است.
توانند مي  بدن  ترشحات  يا  و  مايعات  از  يك  کدام   .7 

اچ آي وي  را منتقل کنند؟
اثبات  به  از طريق مايعات زير  اين ويروس  انتقال 

رسيده است :
الف - خون

ب – مني) ترشحات تناسلي مردان(
پ - ترشحات واژن )ترشحات تناسلی زنان(

ت - شير مادر
 ث – هر مايع ديگري در داخل بدن كه حاوي خون باشد.
ج- مايع كيسه آب كه جنين در آن زندگي مي كند.

8. چرا تماس جنسي راه انتقال اچ آي وي محسوب مي شود ؟
مبتال،  زن  يا  و  مبتال  مرد  جنسي  ترشحات  در 
ويروس اچ آی وی  وجود دارد و ويروس قادر است 
به مخاط دستگاه تناسلي چسبيده و به داخل بدن 
راه يافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني 

»لنفوسيت هاي كمک كننده« برساند.
9. در صورت ارتباط جنسی با شخص مبتال )مرد با زن - مرد 

با مرد(، احتمال مبتال شدن کدام يك بيشتر است؟
مردان  مورد  در  وی  آی  اچ  انتقال  خطر  همواره 
غير  مردان  برابر  دو  تقريباً  و  باالتر  همجنسگرا 
بين  در  ويروس  دريافت  )خطر  است.  همجنسگرا 

مردان همجنس گرا در فرد مفعول بيشتر است(
ميزان درصد انتقال ويروس از مرد مبتال به زن سالم 
بيشتر از احتمال انتقال ويروس از زن مبتال به مرد 

سالم است. 
10. آيا خانمی که به ايدز مبتال شده است می تواند 

بچه دار شود؟
زنان مبتال به اچ آي وي بايد در مورد بچه دار شدن  با 
پزشک و مشاوران مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري 
از  الزم  مراقبت  عدم  صورت  در  نمايند.  مشورت 
مادران مبتال، از هر 3 نوزادی كه متولد می شود، 
امكان ابتالي يک نوزاد به ويروس ايدز وجود دارد. 
حدود 30 درصداز زنان مبتال به ايدز احتمال به دنيا 
آوردن نوزاد مبتال به ويروس ايدز را خواهند داشت.

و  محرك  مواد  الکلي،  مشروبات  مصرف  آيا   .11
به   ابتال  عامل  تواند  ،  مي  از جمله شيشه  روانگردان 

اچ آی وی باشد ؟ 
اين مواد باعث اختالل در قدرت تصميم گيري مي 
شود و همچنين ميل جنسي فرد را افزايش مي دهد 
و زماني كه  فرد در معرض ارتباط جنسي پر خطر 
قرار مي گيرد،  قادر به تصميم گيري صحيح جهت 
حفظ سالمت خودش نخواهد بود . اكثر تماس هاي 
جنسي به دنبال استفاده از مشروبات الكلي و ... ، 

بدون استفاده از كاندوم است.
سوراخ  و  خالکوبي  آيا   .12
انتقال  موجب  گوش  کردن 
ايدز  بيماري  عامل  ويروس 

مي شود؟
سوراخ  و  خالكوبـي  بلــه. 
بـوسيلـه  گـوش  نمودن 
آلـــوده  وسايـل  و  سوزن 
اچ آي وي  انتقال  سبــب 

مي گردد.
13. آيا ابتال به بيماري آميزشي مانند سوزاك و سيفليس 

آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي کند؟ 
بلــه. تمـــام بيماري هـــاي مقاربـــتي به علت 

آسيــب در مخــاط دستگـــاه تنــاسلي، سبب 
افزايــش خطــر انتقـــال اچ آي وي مي شـــوند.

پزشکي،  اقدامات  طريق  از  ايدز  ويروس  آيا   .14
دندانپزشکي و آزمايشگاهي منتقل مي شود؟

وبصورت   باشند  شده  آلوده  درماني  وسايل  اگر 
صحيح ضدعفوني نشده و مورد استفاده قرار گيرند، 
آلودگي انتقال مي يابد. ولي با رعايت اصول احتياطی 
استاندارد و ضد عفوني كردن صحيح وسايل، خطر 

انتقال اچ آي وي از اين راه وجود ندارد.
15. آيا مسافران بطور اتفاقي در يك كشور خارجي به 

ويروس ايدز مبتال مي شوند؟
بــا  جنسي  تمـــاس  راه  از  آلــودگي  خيــر، 
دســت  افتــد.  مي  اتفــاق  مبــتال  فــرد 
بـــه  شــدن  ســوار  عطســه،  سرفــه،  دادن، 
عمومي  تلفن  از  استفاده  و  متــرو  اتـوبــوس، 

سبب آلودگي نمي شود.
صحت  آزمايشهای  و  آپ   »چك  انجام  درصورت   .16

مزاج« ، آيا آزمايش اچ آی وی نيز انجام می گيرد؟
آزمايش ايدز به جز در موارد خاص، جزو آزمايشات 
سالمت  آپ)بررسي  چک  جهت  پزشكی  متداول 
بصورت دوره اي ( نمی باشد. بنابر اين بايد دقيقاً نام 
آزمايش اچ آی وی  در برگه ذكر شود تا آزمايشگاه 
آن را انجام بدهد. پس در صورتی كه تمايل به انجام 
آزمايش ايدز داريد بايد دقيقاً قضيه را با پزشک خود 
در ميان بگذاريد. نكته اصلي و اساسي، انجام مشاوره 

قبل و نيز بعد از آزمايش از نظر اچ آي وي است.
ازدواج در تشخيص  از  قبل  17. چرا آزمايش تشخيص 

ايدز اجباري نمي شود ؟
داشتن يک پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد مبتال 
نمي باشد، نيست و ممكن است فرد در چند ماه 
اخير مبتال شده باشد و هنوز جواب ايشان مثبت 
نشده باشد. از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر 
خطر مانند اعتياد تزريقي و آميزش با شركاء جنسي 
متعدد است، مي تواند مبتال شده باشد ولي هنوز 
پادتن در خون او ايجاد نشده باشد. از اين رو داشتن 
يک آزمايش منفي در افراد با رفتار پر خطر، قبل از 

ازدواج ضامن سالمت آنها نخواهد بود.

18. آيا افراد مبتال به ايدز اجازه كار دارند؟
آلودگي به ويروس ايدز مانعي براي كاركردن نيست، 
تا زماني كه افراد قدرت كار كردن دارند، مي توانند 

مانند سايرين كار كنند.
19. آيا تاكنون واكسني عليه بيماري ايدز ساخته شده است؟

متاسفانه خير. ولي تحقيقات براي ساختن واكسن 
ادامه دارد.

20. چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از طريق 
تماس جنسي جلوگيري نمود؟

خويشتن داري)به تاخير انداختن تماس جنسي تا زمان 
ازدواج(، داشتن فقط يک شريک جنسي )همسر(و 
پايبندي به خانواده و نيز استفاده از كاندوم در هر گونه 
تماس جنسي پر خطر با فرد مبتال و يا مشكوک و 

ناشناخته، از انتقال عفونت جلوگيري مي كند
21. درصورت اهدای خون در سازمان انتقال خون ايران، 
آيا آزمايش اچ آی وی روی آن انجام ميگيرد؟ آيا نتيجه 

آن قابل استفاده و معتبر است؟

بله و نتيجه آن معتبر است، ولي به هيچ عنوان توصيه 
نمي شود كه براي آگاهي از ابتال به اچ آی وی اهداي 

خون نمود.
22. نکاتی كه بايد دانش آموزان درباره ی ايدز بدانند تا 

از خطر ابتال به آن در امان بمانند چيست؟
  دانش آموزان حتما بايد رعايت نكات زير را فراموش نكنند:
- در برابر تعارفات خانمان سوز در خصوص سيگار، 
مواد مخدر، شركت در مجالس ناسالم، وسوسه در 
انجام كارهاي ناسالم از طرف دوستان و حتي بستگان 

» نه« بگويند.
- با ورزش ،مطالعه و انجام كارهاي هنري و علمي 

زندگي خود را پربارتر، سودمند و سالم نگه دارند. 
- به اصول و موازين اخالقي و انساني دين مبين 
اسالم و اديان الهي پايبند باشند و بدانند كه يكي از 
مهمترين داليل انتشار اين بيماري در دنيا رفتارهاي 

پرخطر و غير اخالقي ميباشد.
مواد  نوع  هر  از  استفاده  كه  كنيد  دقت   -
عدم  و  هوشياري  كاهش  باعث  الكل  و  مخدر 
را  انسان  مي تواند  پس  مي گردد.  خويشتن داري 
در برابر رفتارهاي پرخطر و به دنبال آن بيماريها 
و مشكالت ديگر قرار دهد لذا از مصرف اين مواد 

جداً خودداري كنند.

ش می دهد
سی پر خطر را افزای

شیاری احتمال روابط جن
ش ه

ف الکل با توجه به کاه
صر

ستفاده از داروهای روان گردان و م
ا

رسانی  اطالع  دانشجويی  كمپين 
ايدز و هپاتيت با شعار پيش به سوی 
سال  تا  ايدز  و  هپاتيت  بدون  دنيای 
1410 در حاشیه خیابان مدرس راه 
اندازی شد. اين كمپين با هدف اطالع 
آموزش  به  دسترسی  افزايش  رسانی، 
وی،  آی  اچ  انتقال  های  راه  زمينه  در 
دادن  و  مشاوره  پيشگيری،  های  راه 
پاسخ به سواالت مراجعين و همچنين 
محرمانه  حفظ  با  ايدز  آزمايش  انجام 
و مشاوره،  آن  انجام  بودن  داوطلبانه  و 

كمپين  اين  است.  گرديده  اندازی  راه 
طبق برنامه زمان بندی ذيل آماده ارائه 
خدمات به همشهريان گرامی می باشد.

دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 
15 لغايت 17 آذرماه 1395 در حاشيه 
از   7 مدرس  روبروی  مدرس  خيابان 

ساعت 1۶ الی20 . 
از ديگر خدمات ارائه شده در اين كمپين 
می توان به اندازه گيری شاخص توده 
بدنی، اندازه گيری قندخون و فشارخون 

افراد مراجعه كننده اشاره نمود.

کمپين دانشجويی اطالع رسانی ايدز و هپاتيت 

ویروس ایدز از چه طریق باعث مرگ انسان می شود؟
1 -تولید سم در بدن                                    2 - حمله به سیستم دفاعی بدن
3 - تخریب گلبولهای قرمز خون                            4 - ایجاد عفونت در بدن

2 - کدام یک از موارد  ذیل  جزء  راه های انتقال بیماری ایدز می باشد؟
1 -  آمیزش جنسی                             2 -  انتقال خون و فرآورده های خونی              

3 - سرنگ و ابزارهای تزریق مشترک                                     4 - همه موارد

3 - بهترین زمان انجام آزمایش اچ آی وی چه هنگام است؟
1 -6 هفته بعد از رفتار پرخطر                      2 - 6 ماه بعد از رفتار پرخطر

3 - 3 ماه بعد از رفتار پر خطر                      4 - یک سال بعد از رفتار پر خطر
4 - مخزن ویروس هپاتیت ب کدام یک از موارد زیر می باشد؟

1 - پشه                         2 - انسان                  3 - موش                       4 - آب
5 - این حدیث از کدام معصوم است؟       جهل بدترین دردهاست.

1 - پیامبر اکرم   2 - امام موسی کاظم)ع(   3 - امام علی)ع(   4 - امام رضا )ع(
6 - مهمترین راه انتقال بیماری هپاتیت ب در ایران  کدام یک از گزینه های 

ذیـل می باشد؟ 
1 - سرنگ و سرسوزن مشترک                  2 - انتقال از مادر آلوده به نوزاد

 3 -خون و فرآورده های خونی                   4 - روابط جنسی
7 - کدام یک از انواع هپاتیت به هیچ عنوان به صورت مزمن در نمی آید؟

1 - هپاتیت آ                                                 2 -  هپاتیت ب
3 -  هپاتیت سی                                         4 -  هپاتیت ای 

راهنمای ارسال پاسخ سواالت : 

ابتدا نام و نام خانوادگی - دی - نام شهر  

)پاسخ های صحيح  هر گزينه از چپ به راست (

مثال : حامد محمدی - دی - بيرجند )4123424(



      

    
1( هپاتيت چيست؟

هپاتيت كه از نظر لغوی به معنای التهاب كبد است می تواند در اثر 
عوامل مختلف از جمله بسياری از داروها، ويروس های مختلف، بيماری 
های خود ايمنی و بيماريهای ژنتيكی پديد آيد. هپاتيت » سی« نوعی 
بيماری كبدی است كه در اثر عفونت  با ويروس هپاتيت » سی« رخ  
می دهد. ويروس هپاتيت » سی« در سلولهای كبدی زندگـی می كند                
      وموجب التهاب  كبد ) هپاتيت( می شود. اين ويـروس همچنيـن  
       می تواند موجب آسيب های دائمی كبد مثل سيروز ) تنبلی كبد(، 
سرطان كبد و نارسايی كبد گردد. بسياری از بيماران تا زمانيكه دچار 
آسيب كبدی شوند، از بيماری خود بی اطالع هستند و اين امر  ممكن 
است چندين سال پس از آلوده شدن فرد به ويروس هپاتيت » سی « 
رخ دهد. بالفاصله پس از اينكه فردی به  ويروس هپاتيت » سی« آلوده 
شود، وارد مرحله كوتاه مدت و ابتدايی بيماری می گردد. در بعضی افراد 
پس از اين مرحله ويروس هپاتيت به طور دائمی از بدن پاک شده و 
هرگز مشكل كبدی پديد نمی آيد ولی حدود 85 درصد افرادی كه به 
اين ويروس مبتال می شوند وارد فاز پيشرفته و طوالنی مدت بيماری 

می شوند.
2(    مهم ترين عوامل ايجاد كننده ی هپاتيت چيست؟

مهمترين عوامل ايجادكننده آن ويروسها هستند .
3(    تاكنون چند نوع ويروس هپاتيت شناخته شده است؟

تاكنون ۶ نوع ويروس هپاتيت شناخته شده است كه شايعترين آنها 
ويروسهاي هپاتيت آ )A( ، ب )B( ، سی )C(، اي)E( و دی )D( هستند .

4(    چه عوامل ديگری غير از ويروس ها می توانند ايجاد هپاتيت نمايند؟
، مصرف  ايمني  و خود  ارثی  بيماريهاي   ، داروها  عوامل ديگري مثل 

مشروبات الكلي نيز مي توانند سبب هپاتيت شوند .
5(    چه هپاتيتی را حاد می گويند؟

اگر هپاتيت كمتر از ۶ ماه طول بكشد آن را »هپاتيت حاد« می گويند.
6(    چه هپاتيتی را مزمن می گويند؟

را »هپاتيت مزمن«  پيدا كند آن  ادامه  ماه  از ۶  بيشتر  اگر هپاتيت   
می گويند. در بسياری از موارد، ممكن است ابتال به هپاتيت با ايجاد يرقان 
همراه نباشد. به اين ترتيب شخص ممكن است هيچ گاه نفهمد كه به 
هپاتيت مبتال شده است، اما اگر اين هپاتيت به صورت مزمن در بيايد، آن 

وقت سال ها بعد، بيمار با همين عارضه از پا در خواهد آمد.
7( كدام يك از انواع هپاتيت ها می توانند مزمن شوند؟

غير از هپاتيت آ كه تقريباً در هيچ موردی به صورت مزمن درنمی آيد، ساير 
انواع هپاتيت ها می توانند مزمن شوند.

8( درصد مزمن شدن هپاتيت ها در كدام يك از انواع هپاتيت بيشتر است؟
هپاتيت سی

9(     درچند درصد مبتاليان به هپاتيت ب ، هپاتيت  مزمن ايجاد ميشود ؟ 
هپاتيت تقريباً در پنج درصد از مبتاليان نوزاد و نود و پنج درصد از افراد 

بالغ به صورت ازمان در می آيد.
10(    درچند درصد مبتاليان به هپاتيت ب ، هپاتيت  مزمن ايجاد ميشود ؟

از  بيش  هپاتيت سی   به  مبتاليان  در  مزمن  هپاتيت  ايجاد  احتمال 
85درصد است! ضمن اين كه آلودگی به ويروس  هپاتيت سی، احتمال  

مبتال شدن به سرطان كبد را هم افزايش می دهد.
11(    علت خطرناک بودن هپاتيت مزمن چيست؟

سرانجام هپاتيت مزمن، نارسايی كبد است و مثل هپاتيت حاد، تقريباً هيچ 
درمان قطعی برای هپاتيت مزمن هم وجود ندارد. گذشته از اين، بعضی 
مبتاليان به هپاتيت، اگر چه ظاهراً بهبود می يابند اما به صورت  ناقل مزمن 
در می آيند. اين افراد، خودشان مشكلی ندارند اما آلوده كننده ی جامعه و 

اطرافيان به حساب می آيند.
12(    عارضه ی خطرناک هپاتيت به نام هپاتيت برق آسا چيست؟

يک درصد از بيماران مبتال به هپاتيت حاد ويروسی به طور ناگهانی و در 
عرض چند روز، در واقع كبد خود را از دست می دهند. اين آسيب، غير 
قابل برگشت است و در اين حالت، بيمار نياز به پيوند كبد خواهد داشت.

13(    هپاتيت ب چيست؟                                                   
هپاتيت ب يک ويروس است كه كبد را درگير می كند. اين بيماری در 
اثر ورود ويروس هپاتيت ب به بدن ايجاد می شود بيشتر افرادی كه مبتال 
 می شوند مدتی بعد خوب می شوند و ويروس در بدنشان باقی نمی ماند.

در اين صورت فرد مبتال به هپاتيت حاد است. ممكن است فرد از ابتالی 
خودآگاه نباشد، چون بيماری می تواند بدون عالمت باشد يا عالئمی 
خفيف مانند آنفلوآنزا داشته باشد. در اين صورت فرد بدون اينكه بداند 
ويروس را به ديگران منتقل می كند. در مواردی ويروس در بدن باقی می 
ماند كه هپاتيت مزمن ناميده می شود. اين حالت در دراز مدت موجب 

آسيب كبد می شود.
14( شيرخوران و كودكان خردسال بيشتر مستعد ابتال به چه نوع هپاتيتی هستند؟

 شيرخواران و كودكان خردسال بيشتر دچار هپاتيت مزمن می شوند.
15( آلودگی به هپاتيت ب بيشتر در چه سنی رخ می دهد؟

آلودگی بيشتر در سنين 20-39 سالگی اتفاق می افتد ولی حداكثر شيوع 
مربوط به سنين 30-49 سال است . 

16(    آلودگی به هپاتيت ب در چه جنسی بيشتر ديده می شود؟
جنس مذكر از نظر ميزان ابتال،  جنس غالب می باشد.

17(    شيوع هپاتيت ب  در ايران چگونه است؟
در ايران طبق آمارهاي موجود حدود 3% افراد جامعه يا قريب به دو 

ميليون نفر ناقل هپاتيت ب هستند . 
18(    چه افرادی الزم است خود را از نظر هپاتيت چك نمايند؟
1- دريافت خون يا عضو اهدائی آلوده قبل از سال 1375

2- جانبازان عزيزی كه در جبهه زخمی شده و خون و فرآورده های خونی 
دريافت كرده اند.

3- خالكوبی، حجامت، تاتو كردن، سوراخ كردن گوش، خدمات پزشكی و 
دندانپزشكی در محل های  نامطئن و با وسايل آلوده 

4- تماس با پزشكان و كاركنان مراكز خدمات جامع سالمت با خون 
فرد آلوده 

5- در موارد نادر از مادر آلوده به هپاتيپ » سی« به نوازدش
19(    آيا واكسنی برای جلوگيری از انتقال هپاتيت» سی« وجود دارد؟

تاكنون واكسنی ساخته نشده كه بتواند در برابر  ويروس هپاتيت » سی« 
مصونيت ايجاد كند.

20(    چه مواردی در پيشگيری از انتقال ويروس نقش بسزايی دارند؟
زخم و بريدگی های پوست را خودتان پانسمان كنيد. درصورت نياز به 

كمک برای پانسمان زخم از دستكش استريل استفاده شود.
در صورتيكه به اين بيماری مبتال هستيد، خون، پالسما، اعضای بدن يا 

بافت اهدا نكنيد.
از سرنگ مشترک استفاده نكنيد. 

از ريش تراش، مسواک و لوازم آرايش يا لوازم شخصی ديگران بطور 
مشترک استفاده نكنيد. 

مواظب باشيد در داخل خانه به صورت اشتباهی از مسواک همديگر به 
صورت مشترک استفاده نكنيد. بهتر است محل نگهداری مسواک ها و 

رنگ آنها متفاوت باشد.
 بياد داشته باشيد هپاتيت » سی« واكسن ندارد و هميشه درمان كامل 
ندارد لذا پيشگيری از آلودگی  ديگران با عمل به توصيه های بهداشتی 

بر عهده شماست.
21(    درمان های جديد هپاتيت سی چيست؟

اين  با توجه به كشف داروهای جديد برای هپاتيت خوشبختانه به 
امكان ريشه كنی و درمان آن فراهم شده و 98 درصد از  افرادی كه از 
درمان های جديد استفاده می نمايند به طور كامل بهبودی می يابند.

22(    مخزن ويروس هپاتيت ب چيست؟
تنها مخزن اين عفونت انسان است.

23(    را ههای انتقال ويروس هپاتيت ب چگونه است؟
عفونت  اين  مخزن  تنها  شد  ذكر  قبالً  كه  همانطور 
سالم  افراد  به  آلوده  افراد  از  آن  انتقال  و  است  انسان 
از: عبارتند  عفونت  انتقال  راههای  می گيرد.   صورت 

1- از طريق مادران آلوده به نوزادان 
2- تماس جنسی با فرد ناقل هپاتيت 

3- استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده 
4- استفاده از وسايل غير استريل در دندانپزشكی، سوراخ كردن 
راههای  جزء  تتو   و  ، حجامت  خالكوبی  گوش،  غيربهداشتی 

احتمالی انتقال عفونت تلقی می شوند.
24(    چگونه ميتوان از انتقال هپاتيت ب توسط تماس جنسی با فرد ناقل 

جلوگيری كرد ؟
 برای ممانعت از اين امر، انجام واكسيناسيون و استفاده از كاندوم 
در تماس جنسی توصيه می شود. بعد از انجام واكسيناسيون و 
تعيين سطح ايمنی می توان بدون هيچ گونه نگرانی به زندگی 

سالم و زناشويی ادامه داد.
25(    مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در غرب چيست؟

مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در غرب ، انتقال از راه روابط 
جنسی خصوصاً خارج از چهارچوب خانواده  می باشد.

26(    مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در ايران  چيست؟
مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در ايران، انتقال از مادران آلوده 

به نوزادان است .
27(    اثر هپاتيت ب بر خانم حامله و نوزادش چيست؟

هپاتيت ب می تواند حين زايمان از مادر به نوزادش منتقل شود.
28(    از چه راههايی بيماری هپاتيت ب به انسان منتقل نمی شود؟

از راه هاي زير امكان ابتال به هپاتيت ب وجود ندارد:
- دست دادن با فرد آلوده

- در آغوش گرفتن فرد آلوده
- نشستن در نزديكي فرد آلوده

29(    آيا ظرف غذای فرد مبتال به هپاتيت ب بايد از بقيه جدا شود؟
خير- برخالف هپاتيت  آ ، ويروس هپاتيت ب از راه خون و فرآورده های 
خونی و ديگر ترشحات بدن منتقل می شود، بنابراين فرد مبتال به هپاتيت 
ب احتياجی به  جداسازی از ديگران ندارد و فقط بايد از تماس نزديک با 

خون و بقيه ترشحات او پرهيز كرد.
30(    ناقل بيماری هپاتيت ب كيست؟

ناقل بيماری هپاتيت به كسانی گفته می شود كه ويروس هپاتيت ب در 
خون آنها برای مدت بيش از ۶ ماه وجود داشته باشد، حال عمومی آنها 
خوب بوده و در بررسی آزمايشگاهی اختاللی در كار كبد آنان، مشاهده 
نشود. در چنين شرايطی ويروس به صورت مسالمت آميز در داخل بدن 

وجود دارد، ولی آسيبی به كبد وارد نمی كند. 
افراد ناقل بيماری هپاتيت ب نبايد زندگی را بر خود و ديگران حرام نمايند.  
ولی رعايت دستورات بهداشتی ضروری است. به اين افراد ناقلين سالم نيز 

گفته می شود.
31(    مهم ترين مسئله در ارتباط با ناقلين هپاتيت ب چيست؟

اين بيماران هيچ گونه عالمت، نشانه و ناراحتی ندارند، ولی در خونشان 
ويروس وجود دارد. مهم ترين مسئله در مورد اين گروه از افراد، مراجعه 
به پزشک هر ۶ ماه يک بار و بررسی آزمايشگاهی جهت تعيين وضعيت 

كبدی است. 
32(    عالئم ابتال به بيماری هپاتيت حاد ب چيست؟

عالئم بالينی هپاتيت حاد:
1- از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ. 
2-درد عضالنی و گاهی درد در مفاصل. 

 3-درد و حساسيت در ناحيه فوقانی و راست شكم )محل قرار گرفتن كبد( 
4-درد شكم و اسهال 

5-زرد شدن سفيدی چشم و رنگ پوست 
۶-تغيير رنگ ادرار و مدفوع به طوری كه رنگ ادرار شبيه چای و رنگ 

مدفوع سفيد و شيری رنگ می شود.
33(    سه مشکل بالينی بعد از ابتال به هپاتيت ب چيست؟

 بعد از آلوده شدن به ويروس هپاتيت ب سه مشكل بالينی رخ می دهد:
1. فرد مبتال هيچ گونه عالمتی را نشان نمی دهد.

2. مانند هپاتيت  آ عالئم به صورت حاد يعنی ضعف، بی اشتهايی و زردی 
پيشرونده بروز می كند

 3. آنتی ژن ويروس در بدن باقی می ماند و اشكال مزمن بيماری اتفاق می افتد
و بعدا با فعاليت مجدد ويروس عالئم هپاتيت بروز می كند. 

ت
س

س عامل ایدز نی
سالم افراد دلیلی بر عدم ابتال به ویرو

ظاهر 
پرسش و پاسخ هپاتيت

منابع: دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی
با همکاری: واحدهای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان بیرجند/مدیریت  بیماری ها  و آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مرکز 

بهداشت استان / مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه / معاونت بهداشتی دانشگاه / کمیته تحقیقات دانشجویی و اعضای محترم کمیته علمی مرکز بهداشت  استان و شهرستان بیرجند

با تشکر از :  دکتر کامبیز مهدی زاده / دکتر جمشید مشایخی جم/  دکتر مهدی زنگویی مطلق
دکتر مجید شایسته / دکتر محمدصدیق فاروقی/ دکتر ضیائی استاد دانشگاه / دکتر هدیه شیرازی نیا / حمیدرضا شاملو / ذبیح اهلل محقق / فاطمه صبور

قابل توجه همشهريان گرامی
از کليه افراد دارای مدرك سيکل به باال دعوت به عمل می آيد جهت ثبت نام در 
برنامه ملی خود مراقبتی و سفير سالمت به نزديك ترين مرکز خدمات جامع سالمت 
خود  )راهنمای  رايگان  کتب  و  آموزشی  خدمات  از  و  مراجعه  خود  زندگی  محل 

مراقبتی در ناخوشی های جزئی و ...( مربوط به موضوع برخوردار گردند  


