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*S11O26  :مورد  كباريدو سال  يو يخدمات مراقبت و درمان موارد مبتال به اچ آ يبسته جامع دستورالعمل ها
 رديقرار گ ينيبازب

  

  

  :استراتژيكشناسنامه كتاب در برنامه 
برنامه استراتژيك نوشته  يازدهم استراتژي   26هدف نيل به  ياين مجموعه د ر راستا 

مراقبت و درمان استراژي و از زير ساخت هاي الزم براي رسيدن به اهداف .شده است
  . است هفتم

تعيين استانداردهاي با هدف  مراقبت و درمانتوسط گروه تخصصي  مجموعه حاضر
تخصصي توسط كميته    1396 پاييزتهيه و در  ن افراد مبتال به اچ آي وي و درما مراقبت

در اختيار شبكه متخصصين و پزشكان درمانگر جهت بهره برداري  تاييد و مراقبت و درمان 
  ايدز قرار گرفته است
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  تقدير وتشكر
بدينوسيله از كليه عزيزاني كه در تهيه پيش نويس، تكميل و تصويت متن حاضر همكاري داشته اند شامل اعضا كميته كشوري مراقبت و درمان 

HIVگردد مسئول بازبيني دستورالعمل ها تشكر و قدرداني مينويسندگان  ، گروه مشاورين، و گروه.  
  

  :ف الفباودر بالغين به ترتيب حر HIVمشاوره و تشخيص گروه نويسندگان مسئول بازبيني دستورالعمل 

  درمان و آموزش پزشكي, وزارت بهداشت, رئيس آزمايشگاه مرجع سالمت  دكتر سيامك سميعي
  اصفهان درماني بهداشتي خدمات دانشگاه علوم پزشكي وفوكال پوينت و   HIVفلوشيپ   دكتركتايون طايري
  تهرانعلمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  تاعضو هي  دكتر الدن عباسيان
  تهراندرماني علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ت اعضو هي  دكتر مينو محرز

 هاي واگير مركز مديريت بيماري ،ايدزكنترل اداره ،  HIVهاي  مسئول پايش و ارزشيابي برنامهكارشناس دكتر هنگامه نامداري تبار

  
 به ترتيب حروف الفبا HIVفهرست اعضا كميته علمي مراقبت و درمان 

  درماني شهيد بهشتي بهداشتيت علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات اعضو هي  دكتر شهناز آرمين
  تهراندرماني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي   عبدالباقيدكتر محبوبه حاج 
  تهراندرماني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي   دكتر آذر حدادي

  تهراندرماني  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  دكتر مهرناز رسولي نژاد
  درماني شهيد بهشتي بهداشتيت علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات اهيعضو   دكتر شروين شكوهي

  هاي واگير مركز مديريت بيماريرئيس اداره كنترل ايدز،   دكتر پروين افسر كازروني
  اصفهان درماني بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي وخدمات و فوكال پوينت   HIVفلوشيپ   دكتركتايون طايري
  درماني شهيد بهشتي بهداشتيت علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات اعضو هي  دكتر پيام طبرسي

  تهراندرماني  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  دكتر الدن عباسيان
  تهراندرماني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي   دكتر حميد عمادي كوچك

  واحد علوم پزشكي تهران -انشگاه آزاد اسالميعضو هيات علمي د  دكتر بهنام فرهودي
  درماني شهيد بهشتي بهداشتيت علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات اعضو هي  دكتر ركسانا قناعي

ايـران، رئـيس مركـز مـديريت     درمـاني   عضو هيات علمي دانشگاه علـوم پزشـكي وخـدمات بهداشـتي      دكترمحمد مهدي گويا
  بيماريها

  تهراندرماني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي   دكتر مينو محرز
  درماني شهيد بهشتي بهداشتيعلمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات  عضو هيات  دكترمسعود مرداني
  درماني شهيد بهشتي بهداشتيعلمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات  عضو هيات  نيا دكترداود يادگاري

  
 :حروف الفبا گروه مشاورين به ترتيب

  علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تاعضو هي  دكتر علي دهقان منشادي
  علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز تاعضو هي  دكتر آناهيتا سنايي نسب

 كرمانشاهوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اطفال دانشگاه عل HIVفوكال پوينت مراقبت و درمان  دكتر كيقباد قديري  
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  ايراندرماني  بهداشتي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدماتاعضو هي  دكتر سعيد كالنتري
  

  ويراستار
  هاي واگير مركز مديريت بيماري ،ايدزكنترل اداره ، پايش و ارزشيابيكارشناس   سعيده اناركي

  

  

   



ص  اچ آی وی.۴  شاوره و 
  

 

۴ 

 

  اختصارات
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

CITC Client initiated testing and counseling 

DBS Dried spot blood sampling 

ELISA Enzyme‐Linked Immunosorbent Assay 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

HTC HIV Testing and Counseling   

HTS  HIV Testing services  

IgG Immunoglobulin G 

IgM Immunoglobulin M 

MSM Men who have Sex with Men 

NAAT Nucleic Acid Amplification Test 

PCR polymerase chain reaction 

PITC provider initiated testing and counseling

PLHIV people living with HIV and AIDS 

PMTCT prevention of mother to child transmission

VCT Voluntary counseling and testing 

WB Western Blot 
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  7  شگفتاريپ

  9  رهنمود نيا ياهداف آموزش

  9  يو ياچ آ شيانجام مشاوره و آزما يو مبان اتيكل:فصل اول 

  9  يو ياچ آ شياصول پنجگانه آزما. 1

  10  خاص يتيجمع يدر گروه ها  يو يموارد اچ آ يشناسائ يها استيس-2

  11  يو درمان يدر مراكز بهداشت شيانجام  آزما يموجود برا يكردهايرو-3

  12  يو ي، مراقبت و درمان اچ آ صيانواع  مشاوره در چرخه تشخ-4

  16  يو يمجدد اچ آ شيموارد لزوم انجام آزما-5

Pبه انجام تست  هيتوص - يمشاوره مقدمات:فصل دوم  I T C  18  

Vداوطلبانه  شيمشاوره و آزما - يانيمشاوره سطح م:فصل سوم  C T  22  

  22  مشاور ه قبل از آزمايش

  23  مشاوره بعد از آزمايش

  24  از يك نتيجه منفيمشاوره بعد 

  25  مشاوره بعد ازيك نتيجه مثبت

  26  مراقبت و درمان – شرفتهيمشاوره پ:فصل چهارم 

  26  يزشيمشاوره انگ

  (  28		Patner notification كياعالم به شر(مشاوره افشاء 

  30  تشخيص آزمايشگاهي اتيفصل پنجم كل
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  HIV  30هاي تشخيصي  انواع آزمايش

  32  كاذب يموارد مثبت و منف

  34  :ماه 18 يدر بزرگساالن و اطفال باالHIV صيتشخ يانجام آزمونها يكشور تميالگور 3-4

  38  :منابع
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  پيشگفتار
براي يك برنامه ملي شامل شناسايي هرچه بيشتر و زودتر HIV testing and counseling  (HTC) هدف كلي
براي اجراي  . رمان و ماندگاري بر درمان استو اتصال موفقيت آميز آنان به خدمات مراقبت و د HIVمبتاليان به 

HTC   مدلهاي مختلفي به صورت جامعه مدار)community based ( و امكانات مدار)facility based (
ميتواند ما را به هدف دسترسي عمومي به خدمات پيشگيري،  HTCاستفاده از مدلهاي مختلف براي انجام . وجود دارد

  .نزديكتر كند HIVآزمايش، مراقبت و درمان 

هرگز اجباري نيست و همواره اجتناب از انگ و تبعيض  HTC. بايد حقوق فرد رعايت شود HTCدر تمام مدل هاي 
تمام تالش بايد انجام شود كه فرد مراجعه كننده از اختياري بودن انجام آزمايش و رازداري در . گيردرا بايد در نظر 

انجام شود بايد موارد رضايت، اطمينان خاطر، مشاوره، روش  HTCبه هر روشي كه . باره نتيجه آزمايش، اطمينان يابد
  . رد توجه قرار گيرددقيق آزمايش و اتصال به مراكز مراقبت و درمان براي هر فرد مو

 مراقبتي،باليني  بخشي از مجموعه رهنمودهايي است كه براي ارائه خدمات  هدف از تدوين اين دستورالعمل كه
، معرفي استاندارهاي است كه در مشاوره اچ آي تدوين شده استزمينه اچ آي وي پيشگيري وحمايتي در  درماني،

  .اين زمينه تشخيص و مراقبت و درمان و بقا بر درمان رسيد وي بايد رعايت شود تا به بهترين نتيجه در 

درصورتي كه افراد . امروزه مهمترين استراتژاي كنترل اپيدمي اچ آي وي مراقبت و درمان مبتاليان به بيماري است 
كاهش مبتال به اچ آي وي تحت درمان  استاندارد ضد رتروويروسي قرار گيرند ، با كاهش بار ويروسي ضمن آنكه با 

چشمگير عوارض بيماري  مي توانند زندگي سالم تري داشته باشند ، احتمال انتقال بيماري به سايرين نيز به حداقل 
  :لذا تخمين زده مي شود كه براي كنترل اپيدمي در جامعه بايد. ممكن مي رسد 

 90 % افراد مبتال شناسائي شوند 

 90 % افراد شناسائي شده تحت درمان ضد رترويرسي قرار گيرند 

 افراد تحت درمان ، بار ويروسي انقدر كاهش يابد كه غير قابل اندازه گيري شود % 90در
.  

بديهي است اين مهم تنها در صورتي ميسر مي گردد ، كه اين افراد از بيماري خود مطلع بوده، براي دريافت خدمات 
  .مايل داشته و به اين خدمات دسترسي داشته باشند و خدمات را به صورت مستمر دريافت دارند مراقبت و درمان ت

  :چالش هايي كه در حال حاضر  كشور مارا در دستيابي به اهداف فوق با مشكل مواجه كرده است ، عبارتند از 



ص  اچ آی وی.۴  شاوره و 
  

 

٨ 

 

 .درصد بااليي از موارد مبتال از بيماري خود مطلع نيستند  .1

اد شناخته شده براي دريافت خدمات مراقبت و درمان  تمايل نداشته و مراجعه نمي درصد بااليي از افر .2
 . كنند 

درصدي از افراد ي كه تحت  درمان ضد رتروويرسي قرار گرفته اند درمان را  به شكل مستمر ادامه   .3
 . نمي دهند

  :بديهي است يكي از مداخله هاي موثر براي رفع چالش هاي فوق عبارت است از 

 د انگيزه براي اقدام به انجام تست تشخيصي اچ آي وي ايجا .1

 فراهم كردن امكان دسترسي به تست تشخيصي  .2

 ايجاد انگيزه و نياز در افراد مبتال براي اقدام به تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مراقبت و درمان  .3

 فراهم آوردن امكان دسترسي به خدمات مراقبت و درمان براي آنها  .4

 ونياز در مبتاليان به اچ آي وي  براي باقي ماندن بر خدمات مراقبت و درمانايجاد انگيزه  .5

ايجاد انگيزه و نياز در مردم  به گونه اي كه منجر به اقدام براي دريافت خدمت مورد نظر شود  در برنامه هاي سالمت 
، اصالح رفتار اين آموزش ها كانون توجه اصلي در . محور ، مستلزم ارائه اموزش  و مشاوره هاي تخصصي است 

  .علت اصلي دشواري دستيابي به اين هدف است وجود دارد كه پيچيدگي هاي  موانع و افراد، است و در اين ميان،
تحت ) اقدام براي تشخيص ، مراقبت و درمان ( مانند بسياري از مداخالت ديگر در نظام سالمت ، تغيير رفتار مد نظر 

توانايي .اخت و تحليل اين عوامل، در كسب موفقيت اين مداخالت، نقشي كليدي داردتاثير عواملي است كه شن
نيازمند داشتن دانش و مهارت الزم در حيطه برنامه هاي و پيشگويي نتايج حاصل از تغيير در آنها شناخت اين عوامل 

از حوزه ساير علوم  يي است كه نظريه ها و الگو ها و استفاده صحيح از  " مشاوره "و  " آموزش سالمت "
اجتماعي مانند روان شناسي و جامعه شناسي به عرصه سالمت راه پيدا كرده اند و در ساليان اخير استفاده از آنها براي 

از طرف ديگر با توجه به گستردگي بيماري و لزوم . كسب، حفظ و ارتقاي سالمت جامعه مورد اقبال قرار گرفته است
در همه سطوح ،  امكان مهارت آموزي براي ارائه خدمات كامال تخصصي براي  فراهم آوردن دسترسي به خدمات

  همه ارائه دهندگان خدمات وجود ندارد 

و با در نظر گرفتن شرايط ايران متن نگاشته شدنسخه بازبيني شده در  مرور شد مقاالت كليدي در تهيه اين متن ،
اران دخيل در مراقبت بيماران به بحث گذاشته شد و پس جلساتي با حضور ساير اعضاء كميته علمي و برخي از همك

از چند بار مرور و دريافت نظرات مختلف، نسخه تكميل شده آن در جلساتي با حضور فوكال پوينت هاي مراقت 
پس از آن با در نظر گرفتن پيشنهادهاي مطرح شده در اين جلسات نسخه نهايي . ودرمان سراسر كشور ارائه گرديد
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  .دآماده گردي

  

  اهداف آموزشي اين رهنمود 
هـدف از  . مجموعه حاضر براي استفاده كليه پزشكان و درمانگران اعم از  بخش خصوصي و دولتي تهيـه شـده اسـت   

 : ارائه اين رهنمود آنست كه خوانندگان بتوانند

 .را بدانند HIVاصول انجام آزمايش  -1
 .را بشناسند HIVموارد نيازمند آزمايش  -2
 .براي ارائه آزمايش را بشناسندرويكردهاي مناسب  -3
 .را بداند) PIT(اجزا رويكرد توصيه به انجام تست  -4
 را بشناسد) VCT(اجزارويكرد مشاوره و آزمايش داوطلبانه  -5

 .با مفاهيم كلي مشاوره هاي انگيزيشي  آشنا باشد  -6
 .الگوريتم تشخيص را بشناسند و بتوانند نتايج را  تفسير كنند -7

   اچ آي ويمباني انجام مشاوره و آزمايش كليات و :فصل اول 
   اچ آي وياصول پنجگانه آزمايش  .1

مطابق قوانين بين المللي و دستورالعمل هاي  ملي  انجام تست اچ آي وي زماني بايد انجام شود كه پنج  شرط زير 
  .محقق شده باشد 

1. Consent  =آزمايش بايد به شكل كامال آگاهانه و با رضايت فرد انجام شود : رضايت آگاهانه.  
2. Counselling=دسترسي به  خدمات مشاوره  فراهم باشد :  مشاوره 

3. Confidentiality =كليه اطالعات بايد كامال محرمانه باقي مانده و : حفظ محرمانگي و رازداري
  اصل راز داري به شكل كامل رعايت شود

4. ults Correct test res=از تست هاي آزمايشگاهي معتبر و تاييد شده استفاده : تست معتبر و صحيح
 شود 

5. Connection=امكان بر قراري ارتباط با سطوح ارائه دهنده خدمات مراقبت و درمان :
 امكان بر قراري ارتباط با مراكز درمان و مراقبت تخصصي وجود داشته باشد 
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    وي  در گروه هاي جمعيتي خاص سياست هاي شناسائي موارد اچ آي-2

در ساده ترين روش ، تنها اطالع رساني به گروه هاي :  Informationاطالع رساني  .1
اين سياست معموال براي . جمعيتي مختلف  كه مي توانند براي انجام تست به كجا مراجعه كنند

روش بسيار اين .جمعيت عمومي مناسب است و در كمپين ها مورد استفاده قرار مي گيرد 
 . وابسته به ميزان تاثير گذاري برنامه اطالع رساني  است 

 

به كمك  ارزيابي خطر در  در اين حالت غربالگري Risk assessment: ارزيابي خطر .2
در اين صورت الزم . گروه جمعيتي خاصي اتفاق مي افتد مانند مادارن باردار يا مبتاليان به سل 

اعتياد ، ( ابتدا افرادي كه داراي يكي از عوامل خطر .قرار گيرندنيست همه افراد مورد آزمايش 
هستند شناسائي مي شوند و آن .... ) روابط جنسي محافظت نشده ، وجود عامل خطردر همسر و

يعني در اصل ارائه دهندگان خدمت مبتني بر پاسخ . افراد براي انجام آزمايش ارجاع مي شوند
اشكال اين روش اين است كه اغلب افراد . ارجاع دهند   بيمار انتخاب مي كنند چه كسي را

راحت از عوامل خطر مرتبط با اچ اي وي صحبت نمي كنند و بهمين علت ، عده اي كه واجد 
كشور ما  1393تا سال . شرايط بوده و احتمال ابتاليشان باالست   در تور غربالگري نمي افتند 

 .نيز از همين سياست تبعيت مي كرد 

توصيه به : Provider‐Initiated Testingاور مش توسط مايش آزصيه به انجام تو .3
در اين روش به همه افراد .انجام مي شود  Opt‐Inو   Opt‐Outانجام تست ، به دو شكل 

يك گروه جمعيتي مثال همه مادارن باردار ، همه مبتاليان به سل ، همه افراد مصرف كننده 
. ز وجود يا عدم وجود عوامل خطر توصيه مي شود تست بدهند  صرفنظر ا.... تزريقي مواد و 
                                                            

 نشا  اصوال  برای شناسائی يک بيماری در بين جمعيت ،  برای انکه ھمه افراد  جمعيت را  تحت آزمايش تشخيصی قرار ندھند ، ابتدا نشانه ھا يا
ان نشانه ھا سپس به جای بيماری اصلی اول افراد ی که . نه ھايی را انتخاب می کنند  که اگر وجود داشته باشند بيشتر احتمال  دارد  فرد مبتال باشد 

ھر چه اين نشانه ھا با بيماری ارتباط بيشتری داشته . را دارند را از بين جمعيت پيدا می کنند و اقدامات تشخيصی را فقط برای آنان انجام می دھند 
  .  نجام می شودباشند و  اگر پيدا کردن نشانه ھا امکان پذير تر باشد احتمال پيدا کردن بيماری اصلی در آن جمعيت با دقت بيشتری ا
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اما اگر فرد تمايل نداشته باشد مي تواند تست ندهد لذا در اين فرم نهايتا  خود فرد ارزيابي خطر 
براي خود را انجام مي دهد و الزم نيست از اين عوامل با توصيه كننده صحبت كند و چون 

ول انجام آزمايش اج آي وي در ان مركز با انگ و برچسب توصيه به همه انجام مي شود ، قب
در اين روش ممكن ا فرادي هم جز گروه هدف  نيستند هم راغب . خوردن همراه نخواهد بود 

نتيجه اين غربالگري بسيار وابسته است به مهارت فردي كه توصيه به . به انجام آزمايش شوند 
رد توصيه كننده حتما مشاور باشد ، اما فرد بايد انجام تست را انجام مي دهد ، الزم نيست  ف

توصيه به انجام .  دوره هاي آموزشي مرتبط را به شكل حضوري يا غير حضوري بگذراند  
در هر كشوري براي گروه جمعيتي خاصي انجام مي شود ، به عنوان مثال در كشورهايي  تست 

سال كه به هر علتي به  15باالي  همه افرادبراي  PITكه در مرحله  اپيدمي گسترده هستند ،
در حال حاضر در كشور ايران   مراكز بهداشتي درماني مراجعه مي كنند انجام مي شود 

شده  براي گروه هاي جمعيتي خاصي جايگزين سياست  غربالگري با روش  ارزيابي خطر 
 .كه در ادامه به انها اشاره مي شود است 

اين سياست معموال در اچ آي وي به صورت عام  :   Screamingغربالگري عمومي  .4
همه  افراد بال استثنا . اعمال نمي شود چون با اصل رضايت منافات دارد در اين روش  

اين روش تنها در موارد خاصي مانند اهدا كنندگان خون . قرار مي گيرند مورد آزمايش
انجام مي شود  سالمين خون انجام و نه با هدف بيماريابي بلكه با هدف غربالگري خون و تام

 .ضمنا همه اهدا كنندگان مطلع هستند كه آزمايش اچ آي وي از انها انجام مي شود .

  

  رويكردهاي موجود براي انجام  آزمايش در مراكز بهداشتي و درماني-3
 Client initiated testing and)ميتواند با رويكرد درخواست مراجع  HIVدر مراكز بهداشتي درماني، آزمايش 

counseling)   و يا پيشنهاد درمانگر (Provider-initiated testing and counseling) انجام شود .  

 راجعرويكرد درخواست م Client initiated testing and counseling (CITC) 

كه علتهاي مختلفي ممكن است  از آنجا. در اين رويكرد فرد شخصا با تقاضاي انجام آزمايش مراجعه ميكند
سازمان جهاني بهداشت ) مانند توصيه يك نفر درمانگر(انگيزه براي درخواست آزمايش را ايجاد كرده باشد، 
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در اين روش . استفاده كنيم Voluntary counseling and testing (VCT) الحپيشنهاد ميكند از اصط
  . ميشودبر ارزيابي خطر در مشاوره قبل از آزمايش تاكيد 

 رويكرد پيشنهاد درمانگر  )PITC  (Provider-initiated testing and counseling 

در اين رويكرد آزمايش و مشاوره داوطلبانه توسط يك نفر درمانگر در يك مركز خدمات سالمت به عنوان 
  . استالزامي  5Csدر اين رويكرد نيز رعايت اصول . بخشي از خدمات استاندارد الزم توصيه ميشود

  :انواع روش هاي توصيه به انجام تست 
غات يارائه يك خدمت يا تبل الكترونيك و غيره فعاليت هاي, خدمات تبليغاتي, د صنعتكليه حرف مانن در

  :ين زير ارائه مي شوند اوعن دو روش با جلب مشتري با
Opt‐In : در اين روش خدمت مورد نظر به فرد معرفي مي شود و درصورتي كه فرد رضايت داشت خدمت

مثال يگ گروه ايميلي براي فرد دعوتنامه مي فرسد و اگر فرد بخواهد عضو گروه مي . را دريافت مي كند 
  شود 

Opt‐Out :نداشته باشد از و درصورتي كه فرد رضايت  در اين روش خدمت مورد نظر به فرد ارائه مي شود
و اگر فرد نخواهد از گروه در يگ گروه ايميلي عضو مي كنند  مثال  فرد را. دريافت خدمت امتناع مي كند

 .خارج مي شود 
توصيه انجام تست اچ . در خصوص توصيه به انجام تست اچ آي وي نيز مثل ارائه هر خدمتي اين موضوع صادق است

  :ر صورت گيرد آي وي نيز مي تواند به هر دو روش زي

Opt‐In PITC HIV Test : در اين روش به فرد گفته مي شود به اين داليل بهتر است شما مورد تست اچ
نوعي ارائه  VCTفعاليت هاي (  انجام شود  HIVبراي شما تست آي وي قرار بگيريد ، ايا راضي هستيد 

  يا كتبي باشد رضايت فرد مي تواند به صورت شفاهي و ) هستند  Opt inتست به روش 
Opt‐Out PITC HIV Test : راجع مطلع ميگردد كه آزمايشدر اين روش مHIV  به صورت جزئي از

بسته كلي خدمات براي وي انجام خواهد شد به فرد گفته مي شود ما در اينجا براي همه افراد تست اچ آي 
اگر فرد مخالفت كند تست نبايد اگر فرد مخالفت نكند تست انجام مي شود ولي  .وي را هم انجام مي دهيم

پزشك . (اين روش، روشي است كه در كشور ما براي اغلب آزمايش ها اتفاق مي افتد.انجام شود 
  )درخواست آزمايش را مي نويسد و اگر فرد تمايل نداشته باشد آنرا انجام نمي دهد 

   انواع  مشاوره در چرخه تشخيص ، مراقبت و درمان اچ آي وي-4
  :به دو زنجيره به شكل زير شكسته شد  تشخيص اچ آي ويفرآيند 

  
 اين مشاوره صرفا در مرحله تشخيص اوليه استفاده مي شود )توصيه به انجام تست ( مشاوره مقدماتي  .1
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اين مشاوره در مرحله تاييد تشخيص استفاده مي شود :  )مشاوره و آزمايش داوطلبانه(مشاوره مياني  .2
.VCT مسلما زنجيره نهم  از فرآيند دوم  مي تواند در مرحله تشخيص اوليه نيز مي تواند  استفاده مي شود

تشخ
يصي 
از 
اهمي

ت ويژه اي برخوردار است زيرا اگر موارد تشخيص داده شده به خدمات مراقبت و درمان متصل نشوند عمال 
 . تشخيص بي فايده بوده است

  
  
  
  

مشاوره .3
   پيشرفته 

مي رود موارد  در ادامه انتظار 
شده به نظام  تشخيص داده 
اچ آي وي  مراقبت ودرمان 

پس از ورود   . متصل شوند 
شده به چرخه  افراد شناسائي 

 خدمات مراقبت  و درمان با مشاوره و ارائه خدمات شرايط ماندگاري بر نظام مراقبت فراهم مي آيد  

 
  

  

  

  

انجام خدمات .11
مراقبت

مشاوره .12
پايبندي

ARVدرمان .13

مشاوره .10
انگيزشي 

مشاوره قبل از .6
تست

انجام تست  .7
تاييدي

مشاوره پس از .8
تست

ترغيب براي   .9
دريافت مراقبت

ايجاد تمايل به .1
انجام تست

توصيه به  .2
انجام تست

انجام تست  .3
اوليه

اعالم نتيجه و .4
ارجاع موارد مثبت

ترغيب براي  .5
تست تاييدي
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  ) :PITC(مشاوره مقدماتي 

‐OPTبر مبناي سياست هاي منطبق با چهارمين برنامه  ملي استراتزيك ايدز كشور توصيه به انجام تست به روش 

OUT  براي گروه هاي جمعيتي زير انجام مي شود  

الف گروه هايي كه  اپيدمي متمركز در آنها وجود  دارد و يا بالقوه با خطر باالتر ي براي ابتال 
  : مواجه هستند

 و شركا جنسي آنهامصرف كنندگان تزريقي مواد  .1

 و شركا جنسي آنها مصرف كنندگان مواد محرك .2

 زنان در معرض بيشترين آسيب و شركا جنسي آنها .3

 مردان در معرض بيشترين آسيب  و شركا جنسي آنها .4

 گروههاي ترانس سكسوال و شركاي جنسي آنها .5

 و شركا جنسي آنها زندانيان .6

 كودكان خياباني  .7

  قله از خونتمبتاليان به بيماريهاي مقاربتي و مبتاليان به هپاتيت هاي من .8
 شركا جنسي  مبتاليان به اچ آي وي .9

 

گروه هايي كه تشخيص به هنگام و درمان  اچ آي وي در انان از اهميت ويژه اي برخوردار -ب
  است 
 مادران باردار  .1

 مبتاليان به بيماري سل  .2

 

از جمله عالئم باليني مطابق ( داشته باشند  HIVهاي منطبق بر عفونت  بيماراني كه عالئم و نشانه -ج
 ؛...)يا يك بيماري فرصت طلب مطابق ايدز،  HIV با سندرم عفونت حاد

درصورتي كه زيرساخت ارائه خدمات به هريك از گروه هاي فوق موجود باشد  ؛ به منظور بهره وري بيشتر خدمت 
مهارت  ،لذا الزم است ارائه دهندگان خدمت  .توصيه به انجام تست  در خدمات زير ساخت مذكور ادغام خواهد شد 

رائه دهندگان خدمات كه ممكن است حتي از گروه هاي در اين سطح ا. الزم براي ارائه اين خدمت را نيز دارا باشند 
را ارائه .... همسان باشند ، خدمات مختلفي از جمله مراقبت زنان باردار ، ارائه داروهاي سل ، خدمات كاهش آسيب و 
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م تست اين افراد لزوما با مفاهيم مشاوره و برقراري ارتباط آشنايي ندارند و براي ادغام ارائه خدمت انجا. مي دهند 
 :سريع الزم است اين افراد مهارت هاي زير را دريافت كنند 

 "  PITرويكرد نوين آموزش اچ آي وي و  " مقدماتي كه با عنوان اين افراد بعد از گذراندن دوره استاندارد مشاوره 
  .مشاوره مقدماتي را كسب مي كنند ، مهارت الزم براي انجامخوانده مي شوند

 

  : )VCT(مشاوره مياني.2
مراكز ارائه مشاوره سطح دوم در اصل همان پايگاه هاي مشاوره  هستند كه عالوه بر امكان ارائه كليه خدمات سطح 

وانجام  تست هاي تاييدي تشخيصي براي موارد داراي نتيجه VCTاول ؛ قابليت ارائه  خدمات تخصصي تر مشاوره  
ات عالوه بر مهارت هاي پيشگفت در سطح اول؛ الزم در اين سطح ارائه دهندگان خدم.مثبت تست سريع را دارند

مشاورين و مراقبين در صورت . را داشته باشند   VCTاست با اصول و كليات مشاوره كامال آشنا بوده و توان ارائه 
ناميده   " VCTمشاورين با مهارت انجام  "و كسب مهارت هاي زير به عنوان  "مشاوره سطح دوم  "گذراندن دوره 

  .دمي شون
  
  ) :مشاوره براي مراقبت و درمان( مشاوره پيشرفته .3

امكان ارائه خدمات  پيشرفتهاين خدمت در مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري ارائه مي شوند اين مراكز عالوه بر مشاوره 
مشاورين .دارا هستندبه افراد مبتال به اچ آي وي را نيز سرپايي مراقبت و درمان  در كنار خدمات ، اوليه و ميانيمشاوره  

اصول مشاوره مهارت بر قراري ارتباط با افراد مبتال به اچ آي وي و مراقبين در مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري ضمن 
 هاي تخصصي زير را نيز بايد بدانند

 "انگيزشي "مهارت انجام آموزش و مشاوره .1

 Partner notificationو  "افشا   "مهارت انجام مشاوره  .2

 "پايبندي به درمان  "نجام مشاوره مهارت ا .3

 
 

 90-90-90تعيين نقش سطوح مشاوره در نيل به اهداف 
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   اچ آي ويموارد لزوم انجام آزمايش مجدد -5
آزمايش مجدد به معني درخواست آزمايش جديد بعد از گذشت دوره زماني مشخص است كه در شرايطي مانند 

آزمايش مجدد حتما . كه در خطر تماس مكرر هستند، انجام مي شودحوادث شغلي و غيرشغلي و يا در افرادي 
تكرار آزمايش توصيه ... ي اشاره شده در جدول شماره بنابر اين در اين گروهها.  برروي نمونه جديد انجام ميشود

  .ميشود

  

  

 HIVگروههاي نيازمند آزمايش مجدد :1جدول شماره 

  زمان انجام آزمايش بعد  گروه

  طبق الگوريتم INDETERMINATEداشتن آزمايش قبلي با جواب   1

  ماه  3هر  شركاء جنسي مبتاليان  2

  ماه 3هر   كاهش آسيبمصرف كنندگان تزريقي مواد ، مراجعه كنندگان به مراكز   3

  ماه 3هر هر  تن فروشان  4

  ماه 3هر   مردانيكه با مردان ديگر رابطه جنسي دارند و افراد ترانس سكسوال  5
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  زمان زايمان/ سه ماهه آخر بارداري  زنان باردار داراي عوامل خطر كه در سه ماهه اول بارداري آزمايش داده اند  8

  مربوطه طبق دستورالعمل  موارد داراي تماسهاي تصادفي شغلي يا غير شغلي  9

  

   



ص  اچ آی وی.۴  شاوره و 
  

 

١٨ 

 

Pتوصيه به انجام تست  –مشاوره مقدماتي :فصل دوم  I T C  
  تاريخچه 

به دنبال گسترش اپيدمي اچ اي وي و لزوم گسترش خدمات تشخيصي و فراهم اوردن امكان دسترسي به اين خدمات 
  .در امر شناسائي و تشخيص شد  VCTمكمل  سياست   PITC، سياست 

دقيقه بود جاي خود را به  120تا  40مشاوره پيش از آزمون كه مشاوره اي در حد در بحث توصيه به انجام تست ، 
به افراد توصيه . دقيقه مي دهد در اين روش لزومي ندارد ارزيابي خطر انجام شود  10تا 5يك توضيح مختصر درحد 

به انجام تست نداشته باشد ، مي شود تست انجام دهند ، شرايط انجام تست براي انها فراهم است ، اما اگر فرد تمايلي 
  .مي تواند تست را انجام ندهد 

سياست توصيه به انجام تست در كشورهايي كه اپيدمي متمركز دارند براي گروه هاي جمعيتي خاصي كه احتمال 
ابتال باالتر داشته و يا در گروه هاي جمعيتي كه تشخيص به هنگام اچ آي وي از اهميت زيادي برخوراد است مانند 

تعيين گروه هاي جمعيتي كه مشمول برنامه توصيه به انجام تست . بتاليان به سل و مادارن باردار صورت مي گيرد م
كشورهايي كه اپيدمي در مرحله منتشر . هستند را سياست هاي كالن كشوري مبتني بر شواهد موجود تعيين مي كند 

مركز كنترل بيماريها در امريكا   2006در سال . شود  است ، توصيه به انجام تست براي همه افراد جامعه انجام مي
)CDC  ( سال كه به هر دليلي به مراكز بهداشتي درماني مراجعه مي كنند توصيه به  15مصوب كرد به كليه افراد باالي

  .انجام تست اچ آي وي انجام شود

برخورداري حداكثر افراد نيازمند از رويكرد پيشنهاد درمانگر در واقع با هدف افزايش پوشش خدمات بيماريابي و 
مهم اينست كه افراد بررسي شده به خدمات مشاوره پس از آزمايش وصل شده و . اين خدمت مطرح شده است

با اينحال . ارجاع شوند) كلينيك مثلثي(كنند به مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري  افرادي كه آزمايش مثبت پيدا مي
تعداد آزمايشهاي انجام شده نيازمند افزايش دانش ، مهارت و امكانات مشاوره خواهد  بايد در نظر داشت كه افزايش

در واقع اساس . نسبت به گذشته است HIVبود و اين امر نيازمند ساده تر شدن راهنماهاي انجام مشاوره در آزمايش 
ري است و ليكن پرسنل بهداشتي بر اين مبناست كه اگرچه نهايتا انجام آزمايش براي بيمار اختيا PITCموفقيت روش 

. بايد بكوشند تا فرد را براي انجام آزمايش متقاعد كنند و آن را بعنوان بخشي از خدمات روتين آن مركز معرفي كنند
در انتهاي  1در فلوچارت  Opt‐outبا رويكرد پيشنهاد درمانگر و مبتني بر روش  HIVروند ارائه آزمايش و مشاوره 

  .و در ادامه اين قسمت توضيحات بيشتري در باره اجزاي مختلف آن آمده است اين قسمت آورده شده

    :گانه توصيه به انجام تست اجزا پنچ
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  .خالصه شده است 2در جدول شماره 
 HIVاجزاء پنج گانه توصيه به انجام تست : 2جدول شماره 

   استاين قسمت در قالب يه مشاوره انگيزشي . دقيقه طول نمي كشد  5اين بخش بيش از   : اول ترغيب جزء

  در تمام مراحل بايد از سوم شخص استفاده شود و فرد مخاطب قرار نگيرد *

از پيام مثبت استفاده شود به جاي جمله منفي مانند  اگر دير تشخيص داده شود و درمان نشود با مرگ همراه است از * 
  يص به موقع و درمان فرد مي تواند طول عمر طبيعي داشته باشد خمثبت درصورت تشپيام 

  اجزا اين قسمت عبازتند از 

همه افرادي كه در :به عنوان مثال براي يك مصرف كننده تزريقي مواد مي توان كفت (موضوع به او ربط دارد . 1
  )وارد بدنشان شودطول زندگي تزريق مشترك داشته اند ممكن است ويروس اچ آي وي 

بر خالف باور رايج اچ آي وي يك بيماري عفوني قايل كنترل است  است كه در صورتي : (موضوع مهم است . 2
  ) كه به موقع تشخيص داده شود فرد مي تواند با دريافت دارو طول عمر طبيعي داشته باشد

اين مركز انجام مي شود مي توان براي با يك آزمايش سريع كه به صورت رايگان در  (راهكار دردسترس دارد .3
  )تشخيص اچ آي وي اقدام كرد 

زيرا نگران هستند ديگران از  از مردم حاضر به انجام تست نيستند بعضي ( موانع شناخته شده و قابل حل است.4
مي شوند افراد به نظر شما چه عواملي ديگري مانع  نتيجه تست با خبر شوند اما در اين مركز نتايج كامال محرمانه است

  متناسب با پاسخ فرد راهكارهاي مناسب ارائه شود ) تست ندهند 

ه .در انتها فرد بايد بتواند توازني بين معايب و مزاياي تست به گونه اي برقرار كند (مزايا بيش از معايب است . 5
  .) مزاياي آن بيش از معايب آن باشد 

  دقيقه طول خواهد كشيد 5تا 3اين مرحله نيز نزديك به   توصيه = دوم  جزء

 5به جز آخرين جز كه فرد مخاطب قرار مي گيرد در اين مرحله نيز از سوم شخص مفرد استفاده مي شوددر اين مرحله به 
  :مورد زير بايد اشاره شود 

ازكليه افراد تحت پوشش اين مركز اين :مثال در يك مركز كاهش آسيب مي توان گفت (  تست براي همه است.1
  )مايش به عمل مي آيد آز

  .)نتيجه تست كامال محرمانه است و جز خود شما به كسي اعالم نمي شود (است  نتيجه كامال محرمانه.2

  .)در اطاق بغل دستي انجام مي شود ... به عنوان مثال اين تست توسط آقاي ( نحوه دسترسي يه تست . 3 

را نشان مي رد پاي ميكروب است كه  اوليهتست  اين آزمايش يك(مفهوم پاسخ مثبت و منفي تست اوليه .4
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ذا اگر نتيجه تست لداشته باشند  يو ايي مشابه اچ پادهد از انجا كه گاهي ممكن است ميكروب هاي ديگري هم رد 
از .  مايش تاييدي انجام شودزاچ آي وي است و براي اينكه مطمن شويم بايد يك آگفت مثبت باشد نمي توان قطعا 

ست ار ميكروب تازه وارد بدن فرد شده باشد ممكن است هنوز رد پا نداشته باشد كه در اينصورت بهتر طرف ديگر اگ
  .)آزمايش سه ماه بعد تكرار شود 

  )من از شما مي خواهم كه مثل سايرين اين تست را انجام دهيد ( توصيه.5

در صورتي كه فرد راضي به انجام تست نباشد، بايد با استفاده از رويكرد نوين آموزش و استفاده از روش مشاوره هاي  
   .انگيزشي موافقت وي را جلب نمود

سوم انجام  جز
  تست

  اما قبل از انجام تست بايد موارد زير رعايت شود. مطابق دستورالعمل استاندارد مربوطه تست انجام مي شود 

   تست اوليه است .1

  )تكرار (  مفهوم پاسخ مثبت و منفي. 2

  نتيجه تست كامال محرمانه است و جز خود شما به كسي اعالم نمي شود (است  نتيجه كامال محرمانه..3

  .)تمام مراحل به زبان ساده شرح داده مي شود  ( روش انجام تست. 4 

 مدت زمان آماده شدن پاسخ آزمايش.5

چهارم اعالم  جز
  پاسخ

  پاسخ  بايد ا واضحا عالم شود  .1

 د كه نيازمند تكرار تست است نفرد با دانستن مفهوم  دوران پنجره بدا:  اگر جواب منفي شود.2

  تفاوت بين عفونت اچ آي وي و بيماري ايدز شرح داده شوداگر پاسخ مثبت است  .3

  تست اوليه است و نيازمند تست تاييدي است اگر پاسخ مثبت است .4

  متناسب با پاسخ اقدام مقتضي صورت بگيرد .5

پنجم  ارجاع  جز
موارد مثبت و 
  پيگيري ارجاع

مركز درمان :فرم ارجاع به سطح دو ارجاع مي شود و نتيجه ارجاع به شرح زير پيگيري مي شود تست اوليه مثبت با فرد با 
نتيجه نهايي آزمايش مطلع مي شوند  كه خود فرد به اين امر رضايت داشته باشد و خودش نتيجه كننده تنها در صورتي از 

تنها بايد مطمئن شود فرد . مركز نبايد در خصوص نتيجه آزمايش كنجكاوي نموده و پيگيري انجام دهد . را اعالم كند 
شاوره براي همه مراجعين اعم از مثبت يا منفي ، از آنجا كه  در مراكز م. ارجاع شده به مركز مشاوره مراجعه كرده است 

مركز ارجاع دهنده  براي  حصول اطمينان از مراجعه فرد به مركز مشاوره و تشكيل . پرونده مشاوره تشكيل مي شود 
الزم است كد شناسائي فرد در مركز مشاوره را در پرونده وي وارد كند براي آگاهي از اين كد . پرونده براي وي است 

  :يد اقدامات زير انجام شودبا

  1.  يك معرفينامه به مركز مشاوره صادر كنيد.  
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 2. فرد با معرفينامه به مركز مشاوره مراجعه مي كند .  

  3.مركز مشاوره ، فرم ارجاع را مهر و شماره پرونده مشاوره را درآن ثبت مي كند  

  4.برگه توسط بيمار به مركز ارجاع دهنده عودت شود .  

   5.  پرونده مركز مشاوره را در پرونده بيمار ثبت كنيدشماره.  

  اگر بيمار پاسخ ارجاع  را همراه ندارد 

  6.شماره پرونده را از مركز مشاوره دريافت كنيد  

  7 . ليست افراد ارجاع شده را داشته باشد و در صورتي كه شماره پرونده مركز مشاوره در آن ثبت
  نشده موضوع را پيگيري كنند

  .و برمبناي مشاوره انگيزشي است ) ترغيب (براي ارجاع و ادامه روند تشخيصي  شبيه مرحله اول ترغيب فرد 
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Vمشاوره و آزمايش داوطلبانه  - سطح ميانيمشاوره :فصل سوم  C T 

  مشاور ه قبل از آزمايش 
بطور كلي هدف مشاوره اين است  تا افراد راآماده سازد كه با استرس و يا بحران بهتر مقابله كنند ، معناي درست حل 

  . تصميم بگيرندمسئله رادريابند و بر اساس اطالعا ت صحيح و مناسب 

تنهايي ترغيب افراد توجه به اين نكته حائز اهميت است كه  بر خالف تصور عمومي هدف از انجام اين مشاوره به 
جهت انجام ازمايش تشخيصي نيست و حتي در بعضي موارد ممكن است با توجه به احتمال واكنشهاي غير عادي و 
عدم امادگي مراجع ، مشاور نه تنها وي را ترغيب به آزمايش ننمايد بلكه انجام ازمايش را تا زمان آمادگي مناسب تر 

  .فرد به تعويق اندازد 

قبل از آزمايش بهترين زمان براي آموزش در خصوص راههاي انتقال و پيشگيري و كاهش آسيب  جلسات مشاوره
در اين جلسات بايستي تالش شود مراجع با مفاهيم درست و واقعي آزمايش منفي و مثبت و اقدامات الزم پس . است

) اعم از مثبت و منفي (يجه آزمايش اغلب پس از آزمايش بدليل تنشهاي ناشي از نت. از هر نتيجه ايي كامال آشنا شود 
  .امكان ارائه اين مطالب بصورت صحيح وجود ندارد

واكنش فرد پس از اعالم نتيجه آزمايش بسيار مرتبط با جلسه مشاوره قبل از آزمايش خواهد بود و هرچقدر  در اين  
يابي به اهداف جلسات پس از برقراري ارتباط و تغيير آگاهي و نگرش بهتر صورت گرفته باشد دست) جلسات (جلسه 

  .مشاوره امكان پذير تر خواهد بود

  ، اطمينان از اينكه هر تصميم درمورد آزمايش بر اسا س آگاهي از مفاهيم كامل از مفاهيم فردي ، پزشكي
 .قانوني ،و اجتماعي مربوط به نسخه مثبت آزمايش اتخاذ مي شود 

 ز نتيجه مثبت روبرو مي شوند ايجاد آمادگي براي كساني كه بابحرانهاي ناشي ا. 
  آماده كردن افراد ، خواه كساني كه مي خواهند آزمايش شوند ، خواه آناني كه نمي خواهند ، چه نتيجه

به اين ترتيب آنان مي توانند هم .مثبت باشد و چه منفي ، براي دريافت ا طالعاتي كه خطر را كم مي كند 
 ل به ديگران را كاهش دهند و هم خطر انتقا HIVعفونت  خطر ابتالء به

  مشاوره قبل از آزمايش با روشن سازي مفاهيم واقعي نتايج آزمايش مثبت و منفي ، كمك به فرد در درك
موقعيت واقعي خود ، امكان واكنش هاي نامناسب فرد پس از آزمايش را به حداقل ممكن مي رساند و 

لذا با توجه به .د براي وي آزمايش در خواست شود همانگونه كه اشاره شد تا فرد كامال آماده نباشد نباي
ننگ و بدنامي ناشي از بيماري در جامعه ومشكالت مرتبط با آن افراد اگر قبل از آزمايش آمادگي الزم را 
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نداشته باشد ، تشخيص آلودگي در وي مي تواند منجر به واكنش هايي از سوي فرد شود كه مي تواند تبعات 
 .ه داشته باشد منفي براي فرد و جامع

  
   :شامل موارد زير است يشمازدر مشاوره قبل ازآگانه  اجزاء پنچ

 ارزيابي عوامل خطر  .1

 و تفاوت آن دو با يكديگر HIV/AIDSواصالح اطالعات فرد در مورد  ارزيابي .2

ها و كاربردهاي آن و معناي نتايج و كسب اطمينان از درك  صحبت در مورد آزمايش .3
 موضوع توسط مراجع

 ارزيابي مهارتهاي مقابله اي مراجع پس از اعالم نتيجه .4

 از مراجع) خارجي (ارزيابي  حمايت بيروني  .5

محرمانه .قبل از اينكه آزمايش داوطلبانه انجام شود ، افراد بايد بطور آگاهانه و از روي رغبت رضايت داده باشند 
  .بودن اطالعات مراجع ،براي حمايت از وي ضروري است 

در بعضي . بايد پس از مالحظات دقيق توسط مراجع و مشاور صورت بگيرد  HIVتصميم گيري در مورد آزمايش 
موارد ، مثالً زماني كه احتمال خود كشي در واكنش به نتيجه مثبت آزمايش باال است ،به تعويق انداختن آزمايش مي 

،روانشناختي واجتماعي  قضاوت باليني بايد بر اساس ارزيابي از ميزان خطر و باتوجه به مباني طبي.تواند مناسب باشد 
وقتي تصميم گرفته شد كه آزمايش انجام شود ، بهتر است از مراجع بخواهيم تانتيجه آزمايش آنتي . صورت گيرد

خصوصاً وقتي كه مراجع (اين اطالعات بعداً در موقع ارائه نتايج آزمايش مي تواند مفيد باشد .بادي را پيش بيني كند 
همچنين سودمند و مفيد است كه از مراجع فرض مثبت ).و پيش بيني هم درست باشد نتيجه را مثبت پيش بيني كند 

اين به مشاور اجازه مي دهد تا اطالعات .يامنفي بودن آزمايش واين كه چه واكنشي نشان خواهد داد ،پرسيده شود 
  .ي بيشتري پيدا كند عملي راجايگزين انتظارات غير واقعي كند ونسبت به افكار و وضعيت روانشناختي مراجع آگاه

  مشاوره بعد از آزمايش
  اهداف مشاوره بعد از آزمايش 

 آماده كردن مراجع براي اعالم  نتيجه آزمايش خون  .1

 ارزيابي اطالعات مراجع ازنتيجه آزمايش  .2

 كمك به مقابله با واكنشهاي روانشناختي  .3

 .ه ازقبيل خدمات روانپزشكي مشخص كردن احتمال تداوم رفتار مخاطره آميز ونياز به مراقبت پيگيران .4
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بنابراين اعالم نتيجه به فرد بايد به جاي گزارش ازطريق تلفن يا نامه ، به صورت مالقات حضوري مشخص شود 
اطالعات مهم بايد ازمشاهده .كميت و كيفيت اطالعات غير كالمي بدست آمده از مصاحبه چهره به چهره مهم است .

  .اكنشهاي مراجع بدست آيد ظاهر وو ) Body language(زبان تن

  : شامل موارد زير است گانه مشاوره بعد از آزمايش اجزاء پنچ

 اعالم  نتيجه آزمايش  .1

 اجازه به بيمار براي ابراز احساسات و واكنشهايش  .2

 ارزيابي درك و فهم مراجع از نتيجه آزمايش .3

 ارزيابي وضعيت روانشناختي مراجع  .4

توصيه خدمات حمايتي اضافي در  پيگيري طبي وپيشنهاد  براي پيگيري روانپزشكي  ،  .5
 صورت نياز 

  

  :زمان اعالم نتيجه آزمايش

  مشخص كردن نتيجه آزمايش بهتر است درابتداي جلسه مشاوره پس از آزمايش مستقيم انجام شود 
ج آزمايش پس از اينكه نتاي.احتمال دارد مراجع در انتظار نتيجه آزمايش مضطرب شده و مشتاق فهميدن نتايج باشد 

حاال كه ((با پرسش هايي مانند .مشخص واعالم شد بهتر است واكنش مراجع نسبت به  نتيجه آزمايش ارزيابي شود 
مشاور بايد به )).شما مي دانيد نتيجه آزمايشتان مثبت يا منفي داريد ، معناي اين نتيجه آزمايش براي شما چيست ؟

مرور اطالعات موجود از جلسه قبل از آزمايش سودمند .كند  دركمراجع كمك كند تا اطالعات را خوب بفهمد و
  .است 

واكنش فوري به  .امكان بروز طيف وسيعي از واكنشهاي روانشناختي وجود دارد ،پس از طرح  نتيجه آزمايش
افراد بانتيجه سرمي مثبت ،ممكن است .صورت تعجب ، گريه وشيون وبدنبال آن اضطراب ممكن است مشاهده شود 

اغلب افسردگي باليني در بين كساني كه . با ابراز بي اعتقادي ،خشم ، ترس ، گناه ، يا اتهام به خود واكنش نشان دهند 
در بعضي موارد ممكن است افسردگي به افكار يا اقدام به خودكشي منجر دارند ديده مي شود و  HIVآزمايش مثبت 

طبيعي است نوع برخورد و مسائل مرتبط بسيار وابسته به نتيجه آزمايش باشد، لذا مشاوره پس از آزمايش در دو .شود 
  حالت زير شرح داده خواهد شد

  مشاوره بعد از يك نتيجه منفي 
گفتگوي .ك مراجع از چگونگي پيشگيري عفونت در آينده بايد ارزيابي شود در مواقعي كه نتيجه منفي است ،در

) آيا اين نتيجه پيش بيني شده بود ياخير(دقيق درمورد معناي نتيجه منفي از ديد مراجع ، بسيار حائز اهميت است 
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ير بايد تاكيد خبر مبتال نبودن ،احساس آسودگي ياسرخوشي درمراجع ايجاد مي كند اما بر نكات زدربعضي مواقع 
  :شود

 بعداز مواجه احتمالي باHIV درطول اين دوره،نتيجه آزمايش  منفي را نمي .وجوددارد * يك دوره پنجره اي
گذشته باشد و تنها بعد  HIVماه بايد از زمان مواجهه با  3به اين معني كه دراكثر موارد حداقل .توان معتبر دانست 

ماه از آخرين مواجهه 6اگر حد اقل .معني باشدكه عفونت وجود ندارد از آن ، نتيجه منفي مي تواند به اين 
 .گذشته باشد به نتيجه آزمايش مي توان اطمينان بيشتري داشت  HIVاحتمالي با

  فقط بااجتناب از رفتارهاي مخاطره انگيز مي توان ازمواجهه بعدي باعفونتHIV  جلوگيري نمود ومشاور بايد
رابراي مراجع توضيح دهد وامكان  مشتركم ،رابطه جنسي سالم واجتناب از تزريق بطور كامل وبه شيوه قابل فه

 .انتخابهاي مناسب رابراي او فراهم كند 

  مشاوره بعد ازيك نتيجه مثبت 
مهمترين نكته كه در امر مشاوره پس از آزمايش مي تواند كمك  كننده باشد اين است كه بيمار بداند هرچند كه 

درك  تفاوت . است ،اما داشتن يك آزمايش مثبت به تنهايي به اين معنا نيست كه فرد ايدز دارد عفونت مادام العمر 
بين آلودگي و بيماري بسيار كمك كننده خواهد بود بديهي است در صورت انجام يك مشاوره قبل از آزمايش 

به . انان مي توان به فرد كمك نمودخوب و در صورتي كه اين مفاهيم به مراجع انتقال داده شده باشد تنها با ياداوري 
اوليه ،مشاور ) تطابق (پس از يكدوره سازگاري .مراجع بايد فرصت داده شود تا اطالعات جديد را خوب درك كند 

بايد به مراجع توضيح روشن و درستي در مورد اينكه خبر ها چه معنايي برايش دارند، ارائه دهد و فرصتي است براي 
وقتي منابع قابل دستيابي هستند . ميد به راه حلهاي قابل دسترس براي مسائل شخصي و عملي تقويت اميد واري ، ا

ودرمورد كارآيي درمانهاي ضد ويروس  گفتگو  HIVممكن است درمورد درمانهاي احتمالي، بعضي عالئم عفونت 
  .كرد 

نياز آنها فراهم شده و عملكرد  براي بيماران با آزمايش  مثبت الزم است جلسات تكرارشود تاخدمات حمايتي مورد
  .روانشناختي آنها تحت نظارت قرار گيرد 

بيماراني كه نياز به سازگاري با شرايط فعلي محيط و يا كنترل احساسات افسردگي يا اضطراب دارند ،عالوه بر 
حمايت از  مي توان مراجعان را به خطوط تلفن مشاوره اي ، گروههاي.مشاوره ، اراجاع روانپزشكي ضروري است 

HIV  ويا براي روان درماني انفرادي ارجاع داد الزم است بر وضعيت طبي نيز به همان اندازه نظارت شود.  
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به منظور . جلسه بعد از آزمايش بايد شامل ايجاد انگيزه كافي در  مراجع براي  تغيير رفتارهاي مخاطره آميز نيز باشد
طريق تصريح راههاي انتقال ،گفتگو در مورد خطرات و روشهاي جالب پيشرفت در تغيير رفتار، مشاور مي تواند از 

  .كاهش خطر بامراجع صحبت كند 

به آن  با توجه به اينكه راهنماهاي آموزشي به تفصيل در زمينه مشاوره پس از آزمايش وجود دارد در اين رهنمود
  .پرداخته نخواهد نشده است

  مراقبت و درمان  –مشاوره پيشرفته  :فصل چهارم 
   :انگيزشي مشاوره

پذيرش بيمار براي نيز بيمارهاي مزمن  سايردر . مراقبت اچ آي وي ، پروسه اي طوالني و تا اخر عمر بيمار است 
دريافت خدمات مراقبتي و درماني به راحتي صورت نمي گيرد اين درحالي است انگ ناشي از اچ آي وي در 

  .وجود دارد  بسياري مواقع موانع جدي تري بر سر راه بيماران براي دريافت خدمات 

ده به بيماران از اهمييت زيادي لذا ضرورت انجام مشاوره انگيزشي همراه كليه خدمات تشخيصي و درماني ارائه ش
در مصاحبه انگيزشي، مشاور از مواجهه كالسيك كه طي آن درمانگر بر نياز به تغيير تاكيد مي  .برخوردار است 

در حالي كه درمانجو آن را قبول ندارد، جدا اجتناب مي ورزد، مشاور به !) اين كار را انجام بدهيتو بايد مواد (كند
همزمان به او كمك مي كند و به او مي دهد ا مستقيما متقاعد سازد، به طور منظم اطالعاتي را جاي آن كه درمانجو ر

مشاور جوي صميمي و همدالنه ايجاد مي كند كه به بيماران امكان مي .هاي اش از تغيير را بفهمد داليل نگراني  كه 
. ر مستقيم با مقاومت بيمار برخورد نمي كندمشاور به طو. دهد احساسات ترديد آميز در مورد تغيير را شناسايي كنند

  . بلكه مقاومت او را ماهرانه منحرف مي كند

  ...)   تست هاي تشخيصي ، درمانهاي پيشگيرانه  و( بايد مراحل زير انجام شود  در اين حالت براي هر اقدام

مثال اهميت بيماريابي (شود ابتدا لزوم ارائه اين خدمات به افراد مبتال به اچ آي وي به زبان ساده بيان مي  .1
 ....)سل در اچ آي وي ،يا درمان پروفيالكسي سل و

مثال تست پوستي چطور انجام مي شود ، يا درمان  مورد نظر (روش انجام كار با جزئيات بيان مي شود .2
 .....)شامل چه داروهايي است و از كجا و چطور تهيه مي شود و

 .ود مزايا و عوارض خدمت مورد نظر بيان مي ش .3
 فرصت داده مي شود تا فرد نگرانهاي خود را از دريافت خدمت را بيان كند  .4
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 رفع موانع و مرتفع كردن نگراني هاي بيمار بيان كنيد راهكارهاي مناسب براي  .5

هر چه مزايا بيشتر و موانع رفع شده بيشتر باشد احتمال پذيرش . تصميم نهايي بر عهده بيمار خواهد بود  .6
 .استبيمار بيشتر 

بديهي است در صورت اجبار درمانگر فرد ممكن است به ظاهر قبول كند اما در هر حال عمل موثري نخواهد داشت 
  .و بي شك نتيجه مطلوب حاصل نمي گردد 

مصاحبه انگيزشي يك تكنيك درماني است كه براي درگير ساختن درمانجويان مقاوم در فرآيند درماني طراحي شده 
 نوع اين .و تمكين از اصول مراقبت و درمان روشي درمانجو محور براي باال بردن انگيزه، دروني براي تغيير . است

 نسبت مواجهه، بدون بيمار نگرش تا شود مي تالش و دارد يهتك اي مشاوره فنون بر مشاوره نيز مانند ساير مشاوره ها 
پذيرش برنامه هاي  آماده هنوز كه كساني در ويژه به رويكرد اين. يابد تغيير مداخالت درماني  هاي زيان و منافع به

در واقع هدف اصلي اين رويكرد درماني بر طرف كردن . دارند موثر است دراينباره ترديد يا و مراقبت نيستند 
  پايبندي به اصول درماني استاحساس دودلي مراجعان و تشويق آنها به بيان نگراني ها و داليل شخصي شان براي 

  .در مصاحبه انگيزشي از دو تكنيك بطور عمده استفاده مي شود
  .بيماركاهش احساس خصومت و حالت دفاعي . 1
  كه بيمار به آن واقف نيستمراقبت و درمان نشان دادن اثرات . 2

  :مرحله عمده زير را طي مي كند  پنجمشاوره انگيزشي روندي پايا و ماندگار است و براي هر بيمار 
  

غفلت  دادن بينش به دفاع هاي ناپخته بيمار، مقابله با مكانيزم هاي انكار در مرحله غفلت و نااگاهي -مرحله اول 
 مفيدممكن است در مرحله غفلت و ناآگاهي افراد حتي از آثار. و ناآگاهي اولين خط درمان مصاحبه انگيزشي است

اثرات فعال ساختن بيماري براي درك  ،در اين مرحله بهترين اقدام مشاور. هيچ اطالعي نداشته باشند مراقبت و درمان
  . است مراقبت و درمان

  
  . درمانگر از طريق مصاحبه انگيزشي بايد مزيت هاي درمان يا تغيير را گوشزد كند املمرحله دوم  تفكر و تدر 

  
كه بيمار براي تغيير رفتار آمادگي دارد بايد او را تشويق كند تا برنامه اي  آمادگي تغيير رفتار مرحله سوم در 

  . واقع بينانه براي ورود به مرحله عمل طرح كند
  

خودكار آمدي درمانگر بايد راه هايي را براي افزايش . نامه درمان اجرا مي شودكه بر عمل چهارم  مرحلهدر 
  . طراحي كند بيمار
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است، لذا درمانگر از طريق ارائه  ادامه روند درمان در مرحله نگهداري نگراني بيمار  مرحله پنجم نگهداري
قض كند چگونه در صورت لغزش و ن همچنين به او كمك مي. را ياري مي دهد ماندگاري بر درمان اوطرحي براي 

  تعهد، به درمان پاي بند باشد 
  

  

  )Patner notificationاعالم به شريك (افشاء  مشاوره
شركا تزريق  يكي از اقدامات مهمي است كه ضمن /شركا جنسي و يا شريك / اعالم وضعيت ابتال فرد به شريك 

  .افزايش شناسائي موارد ، زمينه براي درمان زود هنگام اين افراد را فراهم مي آورد 

انجام  تنها با رضايت كامل فرد مبتال به اچ آي وياست و  كامال داوطلبانهاطالع رساني به شركا فرآيندي 
  .مي شود 

شركا خود اطالع /، از فرد مبتال در خواست مي شود موضوع را به شريك  روند مشاوره انگيزشيابتدا در يك 
شركا وي اعالم /بود به يكي از روش هاي زير موضوع به شريك  تنها در صورتي كه فرد كامال راضي. دهد 

  :مي شود 

Passive HIV partner notification services :ت كه فرد توسط مشاور آموزش مي اين در حالتي اس
شركا جنسي يا تزريقي خود اطالع مي دهد و انها را براي انجام تست و مراقبت /بينيد و خودش به تنهايي به شريك 

  ترغيب مي كند 

Assisted HIV partner notification services : اين در حالتي است كه فرآيند اطالع رساني به شريك /
ند به روش هاي مختلفي قي فرد با كمك مشاور دوره ديده انجام مي شود كه خود مي تواشركا جنسي يا تزري

  :صورت پذيرد

Contract referral:  اين بسيار شبيه حالت غيرفعال است با اين تفاوت كه طبق يك توافق بين فرد بيمار
شركا جنسي يا تزريقي خود اطالع داده و /و مشاور زماني تعيين مي شود تا طي آن زمان فرد به شريك 

شركا فرد براي انجام تست مراجعه كنند و اگر پس از گذشت مدت زمان توافق شده ، شريك / شريك 
  . كا جنسي فرد مراجعه نكردند ، مشاور مي تواندمستقيما در خصوص دعوت از ايشان اقدام كند شر/

Provider referral:  در اين حالت فرد بيمار ترجيح مي دهد اطالع رساني و دعوت براي انجام تست
كار بنا به بديهي است در حين اين اطالع رساني بايد تاكيد شود اين . مستقيما توسط مشاور صورت پذيرد
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شركايي كه خود / اين امر بايد كامال محرمانه ، و صرفا فقط به شريك . درخواست بيمار انجام مي شود 
  .واسطه اي نبايد وجود داشته باشدبيمار معرفي كرده انجام شود و در اين بين هيچ 

Dual referral: انجام مي شود و  در اين حالت اطالع رساني به صورت همزمان توسط مشاور و فرد بيمار
  .شركا جنسي يا تزريقي فرد ، توسط مشاور انجام مي گردد/ توصيه به انجام تست به شريك 

  

  

  :چند نكته بسيار مهم كه كليه منابع علمي بر آن تاكيد دارند عبارتند از

a.  شركا جنسي يا تزريقي ، يك فرآيند كامال داوطلبانه /فرآيند اطالع رساني به شريك
 و با رضايت كامل فرد است 

b.  اغلب اطالع رساني اگر با حمايت و كمك ارائه دهنده خدمت باشد)Asissted ( با
 .شركا همراه است /درصد باالتري از انجام تست شريك 

c. در جريان باشد و بتواند بين اين روش ها  هموراه بيمار بايد راه هاي متعدد را
 .انتخاب كند 

d.  شركا باشد ، وهيچ فرد ديگري در اين پروسه /اطالع رساني بايد مستقيم به شريك
 وارد نشود 

e.  شركا  نبايد استفاده /براي اطالع رساني به شريك ... به هيچ وجه از قوه قضاييه و
  كرد 
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  :تشخيص آزمايشگاهيكليات فصل پنجم 
بادي و نيز تغييرات سطح سرمي  ژن آنتي شناخت سير تغييرات آنتي HIVبراي درك و تفسير بهتر از آزمايشهاي 

  : نمودار ذيل اين تغييرات را نشان ميدهد. است ضروري اسيد نوكلئيك
 HIVتغييرات آزمايشگاهي در سير ابتال به : 1نمودار شماره 

  

 
  

H هاي تشخيصي انواع آزمايش  I V:  
  : عبارتند از كه در كشور موجودند، HIVبراي عفونت ع آزمايش هاي تشخيصي اانو 

ميزان اختصاصي بـودن ايـن    .حساسيت دارد% 100تا % 93بوده  HIVباديبراساس سنجش آنتي :آزمون االيزا .1
پنجـره  با پيشرفت تكنيك انجام اليزا و به منظور كوتاه كردن دوران . است% 99تقريباً ) با چند بار آزمايش(روش

هاي نسل سوم توانايي واكـنش   كيت. گيرند قرار مي استفاده مورد  Elisa Ab  4و  3هاي  در حال حاضر نسل
دوره پنجـره كوتـاه تـر    ,  P24ژن  در كيتهاي نسل چهارم با اضافه كردن توان واكنش به آنتي. را دارند IgMبه 

 . شده است

 
اختصاصـيت   بـا ايـن وجـود    . انـد  پايه پاسخ ايمني طراحي شدهها نيز بر  اين آزمايش :هاي تشخيص سريع  آزمايش .2

هـاي تشـخيص سـريع     كيـت . تر مورد تائيد قرار گيرنـد  هاي اختصاصي  كافي را ندارند و مانند اليزا الزم است با آزمايش
  . موجود در كشور عمدتا از نسل سوم بوده و دوران پنجره آنها مشابه اليزا نسل سوم خواهد بود
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كند و نسـبت   عليه چند نوع پروتئين ويروسي را بررسي مي IgGاين آزمون وجود  :Western blotآزمون  .3
و عمـدتا در   عنوان يك آزمون تأييدكننـده اين آزمون به. تر است ولي حساسيت كمتري دارد االيزا اختصاصيبه 

   . رود ميكاربه موارد عدم تطابق
بررسي اسيد :  NAT (nucleic acid amplifications tests)  آزمون هاي تشديد اسيد نوكلئيك .4

بـا توجه به اين كه در اين آزمون ژنـوم ويـروس مـورد مطـــالعه     . انجام ميشود   PCRنوكلئيك عمدتا بصورت 
نيز در مواردي كـه  . لذا در تشخيص زودرس بيماري ويا نوزاد متولد شده از مادر آلوده مفيد است ،گيردميقرار 

 بكار مي رود, )عدم تطابق(واند تكليف ابتال را مشخص كند تست هاي اليزا نمي ت

  
توانـد در تشـخيص    لـذا مـي   ،گيـرد  در اين روش آنتـي ژن ويـروس مـورد بـــررسي قـرار مـي       :P24آنتي ژن  .5

در مراحل عفونت بدون عالمت و يا درمـان ضـدويروس،   از آنجا كه البته . كننده باشد زودهنگام آلودگي كمك
 . ر خون كم است ممكن است منفي كاذب داشته باشيمتعداد ويروس موجود د

 
نمودار 

:  2شماره 
زمان مثبت 

شدن آزمون 
هاي تست 

HIV  بر
اساس تعداد 

روزهاي 
گذشته از  

  تماس 
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هاي تائيدي حمل و نقل نمونه هاست، تالش بر اين است از ساير نمونه  آنجا كه يكي از مشكالت انجام آزمايش
جـاي  هدر ايـن روش بـ  . اسـت  Dried Blood Spotيكي از ايـن روشـها    . هاي با حمل آسان تر استفاده شود

) شـود كه بـا لنسـت گرفتـه مـي    (روي فيلتر كاغذي خشك شده استفاده از نمونه كامل خون، از نمونه قطره خون 
كـاربرد   باشـد، مـي تـر   هـا آسـان   حمل و نگهداري نمونه است وبا توجه به اينكه كمتر تهاجمي . دگرد مياستفاده 

الگوريتم تشخيصي در اين نمونه ها نيز مشابه نمونه خون كامل اسـت و نيـاز بـه    . مناسبي در مطالعات ميداني دارد
  .انجام آزمايش در چند مرحله دارد

  

  موارد مثبت و منفي كاذب 
گاه داراي پاسـخ هـاي مثبـت كـاذب، منفـي كـاذب و جـواب هـاي          HIVهاي  هاي ارزيابي آنتي بادي آزمون

 .نامشخص هستند
  : داليل پديدار شدن جواب هاي مثبت كاذب در آزمونهاي االيزا

    خطاي ابزاري؛-

  خطاهاي پرسنلي؛-

 بيماريهاي اتوايميون؛-

  به هر دليل؛) Hypergammaglobulinemia(پديده ازدياد ايمونوگلوبولين ها ‐

  ،؛)تداخل زماني هنوز بصورت كامل تعيين نشده است(واكسيناسيون آنفلوآنزا -

  بيماريهاي كبدي؛-

  دريافت خون مكرر؛ -

  گرمادهي به نمونه هاي خوني؛ -

  . HIV‐1مشاركت نمودن افراد در آزمون هاي كارآزمايي باليني واكسن -



ص  اچ آی وی.۴  شاوره و 
  

 

٣٣ 

 

  :هاي منفي كاذب در آزمونهاي االيزا داليل پديدار شدن جواب

 انجام آزمون در دوره پنجره؛-

  خطاهاي ابزاري؛  -

  خطاهاي پرسنلي؛ -

  ؛ )را مورد شناسايي قرار ميدهند HIV‐1براي آزمون هائيكه بصورت اختصاصي فقط ( HIV‐2آلودگي با -

  درمان هاي شديد سركوب كننده سيستم ايمني؛  -

  ؛ )A/hypo‐gammaglobulinemia( توليد ايمونوگلولين  نقص هاي مادر زادي كمبود-

 ؛HIVمراحل پيشرفته عفونت ناشي از -

دريافت نموده اند پاسخ هاي آنتي بادي ها را  Post‐ exposure prophylaxisافرادي كه درمان هاي -
  با تأخير نشان مي دهند؛

   .درصورتيكه آن آزمون توانايي شناسايي را نداشته باشد  ‐o ‐نظير  HIV Subtypeانواع خاصي از  ‐-

  :مواردي كه سبب پاسخ هاي نامشخص ويا منفي كاذب در آزمون هاي وسترن بالت ميشود

  تأخير در پديدار شدن آنتي بادي ها؛-

 ؛HIVعفونت حاد ناشي از -

  خطاهاي ابزاري؛-

  .خطاهاي پزشكي-

 هاي نامشخص يا مثبت بوجودمي آورند در حالي مواردي كه در آزمون هاي وسترن بالت جواب
  :وجود ندارد HIVكه عفونت 

  دريافت مكرر خون؛ -

  ن؛ وبيماريهاي اتو ايم -

  ؛  Bهاي آنفلوآنزا و هپاتيت  واكسن-

  نقايص مادرزادي سيستم انعقاد خون؛  -
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  التهاب مزمن كبدي و يا مشكالت ناشي از الكل؛-

  هاي سلولهاي خوني؛ خيمي خوشها، بدخيمي و يا  لمفوم-

  زناني كه چندين نوبت زايمان داشته اند؛-

  .شركت مي كنند HIV Vaccineافرادي كه در كارآزمايي هاي باليني -

  
Hالگوريتم كشوري انجام آزمونهاي تشخيص  I V  ماه 18در بزرگساالن و اطفال باالي :  

به منظور بيماريابي در هر كشور با در نظر گرفتن شواهد علمي، شيوع بيماري و نيز امكانات  HIVالگوريتم تشخيص 
خالصه  1 شماره در جمهوري اسالمي ايران در الگوريتم HIVتشخيص آزمايشگاهي  روند. گردد كشور تعيين مي

م آن از لحاظ دسترسي به كه قابليت انجا ده است، به گونه اي ارائه شHIVالگوي كشوري براي تشخيص . شده است
  . داردآزمون هاي مختلف و امكانات آزمايشگاهي موجود، در گستره كشوري وجود 

  .توجه به نكات زير پيش از تصميم گيري براي بيمار ضروري مي باشد

 در بسياري از موارد تصميم گيري در مورد تفسير آزمايش برحسب . انجام مشاوره با بيمار ضروري است
در حقيقت اين مشاوره زير بنا و ستون اصلي پيگيري روند انجام آزمايش . تماس متفاوت استزمان آخرين 

  . است
 براي بيماريابي كارآيي بسيار بااليي دارد، ولي به صورت يك قاعده كلي در نظر  1 شماره اگرچه الگوريتم

  .  گرفتن ارزيابي باليني و مشاوره بيمار در تفسير نتايج تاثير گذار است
 با . ايشگاه و كيفيت انجام آزمون ها ستون اصلي الگوها و استراتژي هاي مختلف تشخيصي مي باشدآزم

مند گرديد كه توسط آزمايشگاه  توجه به اهميت كيفيت كار آزمايشگاه، از همكاري آزمايشگاهي بهره
  . مرجع سالمت تائيد شده باشد

  از آنجا كه در روند تشخيصHIV از اين پس هر آزمايشگاه موظف ش وجود دارد، نياز به چند مرحله آزماي
را ارزيابي كرده است در برگه نتايج آزمايش قيد  HIVاست نام كيت و آزموني راكه بواسطه آن وضعيت 

اين امر به استاندارد كردن تشخيص در كشور و نيز اطمينان از اينكه بكار بردن كيت نامبرده در مرحله  .نمايد
  .كند صحيح، كمك مي

 هاي آزمونImmunoassay حداقل عنوان شده اند الزاما مي بايست 1كه در  اين الگوريتم براي آزمون 
  : داراي مشخصات زير باشند
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    %100تقريبا معادل    Sensitivityيا   حساسيت -

  Specificity   اختصاصيت يا ≤99% -

  HIV‐2و   HIV‐1توانايي شناسايي همزمان  -
و مشخصات آزمون ها به قرار زير مي  در كشور بر پايه انجام سه آزمون گذاشته شده است HIVتشخيص ابتال به 

 :باشد

  مي تواند باشد يكي از  ايمينواسي هاي ذيل: 1آزمون : 

 1آزمون االيزاي نسل چهارم -

 آزمون االيزاي نسل سوم   -

 2تست سريع -

  مي تواند باشد يكي از  ايمينواسي هاي ذيل: 2آزمون : 

   چهارمآزمون االيزاي نسل  -
 سومآزمون االيزاي نسل  -

 مي تواند باشد يكي از آزمون هاي زير: 3آزمون: 
  چهارمآزمون االيزاي نسل  -
 سومآزمون االيزاي نسل  -

ماه و در صورتي كه  3, دوره پنجره در صورتي كه آزمون اول اليزاي نسل چهارم باشد اين نكته حائزاهميت است كه
 ماه در نظر گرفته مي شود   6آزمون اول اليزاي نسل سوم و يا تست سريع باشد بمدت 

  . با اليزاي نسل چهارم انجام مي شود  3و  2در حال حاضر طبق دستورالعمل كشوري آزمون 

بايد , گزارش شودمجددا دو تست مثبت و يك تست منفي , روز و تكرار الگوريتم تست 14در صورتي كه پس از 
در موارد عدم تطابق بايد دستورالعمل عدم تطابق مراجعه . استفاده كرد NATبراي تأييد از تست وسترن بالت يا 

  .نمائيد

                                                            
از سازنده  4االيزاي نسل و نيز بايد  CEIVDيا  FDA، دارا بودن تاييديه 3و حداقل نسل  4اولويت با االيزاي نسل : مشخصات االيزا ١

  .متفاوت  با پايه هاي آنتي ژني متفاوت باشد

   مي باشد CEIVDو يا  FDA، يا دارا بودن تاييديه WHOدارا بودن حداقل تاييديه : مشخصات تست سريع  ٢
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انجام  و در يك مركز بر روي يك نمونه بايدولي آزمون دوم و سوم  استخونگيري در نمونه اول و دوم متفاوت 
در  HIVآزمون دوم و سوم بايد در آزمايشگاههاي سازمان انتقال خون و يا آزمايشگاه مرجع خدمات تشخيصي  .شود

توصيه ميشود در صورت مثبت شده آزمون اول مراجع بالفاصله براي انجام . سطح دانشگاه علوم پزشكي انجام شود
كه ضمن حفظ  گردد هاي رفتاري متصلمراكز مشاوره بيماري به  ,آزمايش هاي تاييدي و وصل شدن به خدمات

  .بيمار براي انجام آزمايشات تأييدي هدايت مي شود, رازداري و با ارائه خدمات رايگان

-خدمات بهداشتيمراكز مختلف ارائه دهنده در  HIV خدمات تشخيصي اوليهفراهم كردن  در حال حاضر با توجه به
راكز اوليه با استفاده از كيت هاي تشخيص سريع در اين مدر بسياري موارد تست , درماني و مراكز كاهش آسيب

, كه اين مراكز از كيت هاي تأييد شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت استفاده نمايندانجام مي شود و در صورتي 
  .بعنوان تست اوليه مورد قبول است

هاي ديگر انجام شده باشد و يا تست  ساير تست هايي كه در آزمايشگاه, دليل اهميت دقت در انجام آزمايشاته ب نيز 
در نظر  "آزمون صفر"بعنوان , مورد استفاده قرار گرفته و نتيجه مثبت گزارش شده باشد Self testهايي كه بعنوان 
  انجام شوداعالم شده در اين گايدالين تشخيص فرد بايد بر مبناي الگوريتم تشخيصي  از ابتدا گرفته مي شود و

  ..صفحه بعد آورده شده استالگوريتم تشخيصي در 
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  ماه 18در افراد باالتر از  HIVتشخيص : 1 شماره الگوريتم
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