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  تقدیر وتشکر
بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در تهیه پیش نویس، تکمیل و تصویت متن حاضر همکاري داشته اند شامل اعضا کمیته کشوري مراقبت و 

  .دد، گروه مشاورین، و گروه تدوین کننده پیش نویس  تشکر و قدردانی میگرHIVدرمان 

 
  به ترتیب حروف الفبا HIVفهرست اعضا کمیته علمی مراقبت و درمان 

  تهراندرمانی  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ت علمیاعضو هی  دکتر محبوبه حاج عبدالباقی
  تهراندرمانی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  ت علمیاعضو هی  دکتر مهرناز رسولی نژاد

  درمانی شهید بهشتیبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ت علمی اعضو هی  دکتر شروین شکوهی
  رئیس اداره کنترل ایدز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  دکتر عباس صداقت
  اصفهان درمانی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدماتفوکال پوینت مراقبت و درمان   دکترکتایون طایري
  درمانی شهید بهشتیبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ت علمی اعضو هی  دکتر پیام طبرسی
  تهراندرمانی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  ت علمیاعضو هی  دکتر الدن عباسیان

  تهراندرمانی  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ت علمیاعضو هی  دکتر حمید عمادي کوچک
  پزشکی تهرانواحد علوم  - دانشگاه آزاد اسالمی ت علمیاعضو هی  دکتر بهنام فرهودي
  درمانی شهید بهشتیبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ت علمی اعضو هی  دکتر رکسانا قناعی

  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  کارشناس مسئول اداره کنترل ایدز  دکتر کیانوش کمالی
  رئیس مرکز مدیریت بیماریهاایران، درمانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  ت علمیاعضو هی  دکترمحمد مهدي گویا

  تهراندرمانی  بهداشتیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  دکتر مینو محرز
  درمانی شهید بهشتیبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ت علمی اعضو هی  دکترمسعود مردانی
  درمانی شهید بهشتی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدماتت علمی اعضو هی  نیا دکترداود یادگاري

  
  به ترتیب حروف الفباگروه مشاورین 

  معاون کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران  امینی صدیقهدکتر 
  مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  دکتر سعید بیان الحق

  کارشناس مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر  دکتر پریسا پورصمیمی
  رئیس آزمایشگاه مرجع سالمت  دکتر سیامک سمیعی

  ایراندرمانی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  ت علمیاعضو هی  دکتر مهشید طالبی طاهر
  همداندرمانی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  ت علمیاعضو هی  دکتر ایالد علوي
  کرمان و معاون بهداشتی دانشگاهدرمانی  بهداشتی پزشکی وخدماتدانشگاه علوم ت علمی اعضو هی  نیا دکتر مهرداد فرخ

 تبریز و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی HIVنت مراقبت و درمان ویفوکال پ دکتر غالمرضا قهرمانی
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  HIVفلوشیپ  دکتر سعید کالنتري

   
بیماریهاي واگیر از  سرکار خانم دکتر طایري، سرکار خانم دکتر کیانوش کمالی، جناب آقاي دکتر سعید بیان مرکز مدیریت 

اند، کمال تشکر  الحق، جناب آقاي دکتر سیامک سمیعی که تالش ویژه در گردآوري مطالب جدید براي بازبینی این رهنمود داشته
  . و قدردانی را ابراز میدارد
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  مقدمه
براي یک برنامه ملی شامل شناسایی هرچه بیشتر و زودتر مبتالیان به HIV testing and counseling  (HTC) هدف کلی 

HIV افراد .  و اتصال موفقیت آمیز آنان به خدمات مراقبت و درمان استHIV  منفی با انجام آزمایشHIV  از وضعیت خود
مدلهاي مختلفی   HTCبراي اجراي . ند وضعیت منفی خود را حفظ کنندباخبر می شوند و  با استفاده از خدمات پیشگیري می توان

استفاده از مدلهاي مختلف براي . وجود دارد) facility based(و امکانات مدار ) community based(به صورت جامعه مدار 
  .نزدیکتر کند HIVمیتواند ما را به هدف دسترسی عمومی به خدمات پیشگیري، آزمایش، مراقبت و درمان  HTCانجام 

هرگز اجباري نیست و همواره اجتناب از انگ و تبعیض را باید در  HTC. باید حقوق فرد رعایت شود HTCدر تمام مدل هاي 
تمام تالش باید انجام شود که فرد مراجعه کننده از اختیاري بودن انجام آزمایش و رازداري در باره نتیجه آزمایش، . نظر گیرد

انجام شود باید موارد رضایت، اطمینان خاطر، مشاوره، روش دقیق آزمایش و اتصال به مراکز  HTCهر روشی که  به. اطمینان یابد
  . مراقبت و درمان براي هر فرد مورد توجه قرار گیرد

در برخی از موارد آزمایش اچ آي وي اگر چه ظاهراً اجباري نیست، ولی عمالً تحت عنوان آزمـایش معمـولی بـراي کلیـه بیمـاران      
. در برخی از مراکز درمانی نام برداز جمله چنین مواردي می توان از انجام این آزمایش قبل از عمل جراحی قلب باز . انجام می شود

نمود آزمایش را با مشاوره همراه کرد و این حق را براي بیمار قائـل شـد کـه از انجـام آزمـایش آگـاهی        در این موارد هم باید سعی
  .یابد، اگر مایل به انجام آن نبود بتواند جلوي آن را بگیرد و از سوي دیگر اگر مبتال بود از دریافت خدمات محروم نشود

پیشگیري  درمانی، مراقبتی،بالینی  دهایی است که براي ارائه خدمات بخشی از مجموعه رهنمو هدف از تدوین این دستورالعمل که 
، افزایش ارائه آزمایش ومشاوره اچ آي وي بـه گـروه هـایی اسـت کـه بـه آن نیـاز        تدوین شده استزمینه اچ آي وي وحمایتی در 

شـده حـاکی از آنسـت کـه هنـوز       منتشر "وي  آي ارزیابی آبشار خدمات تشخیص، مراقبت و درمان اچ"گزارشی که در باره . دارند
میزان شناسایی ابـتالي بـه اچ آي وي حتـی در گـروه هـایی ماننـد  مصـرف        . وي در ایران شناسایی نشده اند آي اکثر مبتالیان به اچ

. به شدت در معرض آن هستند، هنوز با حد مطلوب فاصله بسـیار دارد  کنندگان تزریقی مواد که شیوع اچ آي وي در آنها باالست و
  . ه نظر می آید بهبود پوشش خدمات مشاوره و تشخیص اچ آي وي یک ضرورت استب

توسط وزارت بهداشت منتشر شده که حاوي نکاتی بـراي   1391وي در سال  آي الزم به ذکر است که قبال رهنمود آزمایش سریع اچ
، نحـوه کنتـرل کیفیـت و نیـز نحـوه      نحوه بکار گیري کیتهاي تشخیص سریع،  اصول احتیاطات و اسـتانداردهاي بکـارگیري کیـت   

  . گزارشدهی است که همچنان به قوت خود باقی است
  .امید است این دستورالعمل ها بتواند منجر به ارتقاء سطح این خدمات شود و به کنترل همه گیري کمک کند 

  :روش تدوین متن
مسئولیت تهیه درفت اولیه را بعهده   HIVعلمی مراقبت و درمان کمیته  تهبه پروتکل فعلی، گروهی از اعضاءمنظور هب

و با در نظـر   مرور شد مقاالت کلیدي، مهم دنیا   HIVمشاوره و آزمایش تکل هاي وپربه این منظور آخرین . گرفتند
گرفتن شرایط ایران متن نگاشته شدنسخه بازبینی شده در جلساتی بـا حضـور سـایر اعضـاء کمیتـه علمـی و برخـی از        

راقبت بیماران به بحث گذاشته شد و پس از چند بار مرور و دریافت نظرات مختلف، نسخه تکمیل همکاران دخیل در م
پس از آن با در نظر گرفتن . شده آن در جلساتی با حضور فوکال پوینت هاي مراقت ودرمان سراسر کشور ارائه گردید

  .پیشنهادهاي مطرح شده در این جلسات نسخه نهایی آماده گردید
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  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   
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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  :اهداف آموزشی این رهنمود 
هـدف  . مجموعه حاضر براي استفاده کلیه پزشکان و درمانگران اعم از  بخش خصوصی و دولتی تهیه شده اسـت 

 : از ارائه این رهنمود آنست که خوانندگان بتوانند

 .را بدانند HIVاصول انجام آزمایش  - 1

 .را بشناسند HIVموارد نیازمند آزمایش  - 2

 .رویکردهاي مناسب براي ارائه آزمایش در سناریوهاي مختلف را بشناسند - 3

 .الگوریتم تشخیص را بشناسند و بتوانند نتایج را  تفسیر کنند - 4

 .مشاوره مناسب به همراه آزمایش را ارائه کنند  - 5

 .حمایت کننداو را مورد نیاز، مشاوره داده و  به بیمار در افشاء نتیجه آزمایش به افراد - 6

  : HIVمبانی انجام مشاوره و آزمایش .1

  : HIVاصول پنجگانه آزمایش  1- 1
چون این پنج  . باشد اصل 5بصورت داوطلبانه و متصل به باید  HIVاشکال مشاوره و آزمایش  روش ها و  تمام

اصل عبارتند از رضایت  5این .  نیز می گویند )5Cs(شروع می شود، به آن C اصل در زبان انگلیسی با حرف
consent) ( رازداري ،(confidentiality)  همراهی با مشاوره ،(counselling) آزمایش  ، پاسخ صحیح 

(correct test result)  پیشگیري  و ،  و اتصال به خدمات مراقبت، درمان(connection to care 
treatment and prevention services) . اجبار به انجام آزمایش چه از طرف ارائه دهندگان خدمت، چه

سازمان جهانی بهداشت و برنامه مشترك سازمان ملل در . نیست نواده و یا شریک جنسی پذیرفتنیاز طرف خا
  لِاصو. مردود اعالم کرده اند منییا  را جز در مورد اهدا خون، بافت HIVزمینه ایدز انجام آزمایش اجباري 

5Cs  در هر شرایطی باید رعایت شود  :  
C گرفتن رضایت کتبی ضرورتی . راضی باشند نانجام آ هافرادي که آزمایش میدهند باید ب :رضایت

افراد باید از روند انجام آزمایش و مشاوره اطالع داشته باشند و بدانند که اجازه دارند انجام . ندارد
 . آزمایش را رد کنند

C به این معنی که نتیجه آزمایش نزد فرد  .داري در انجام آزمایش الزامی استحفظ راز :رازداري
اگرچه اسرار بیمار باید محترم شمرده شود ولی این به . نخواهد شد ءمگر با اجازه بیمار افشا دیگري

مشاور باید در جریان مشاوره موضوع افشا را مطرح کرده تا . معنی شرم و انگ از جواب آزمایش نیست
بتواند در مورد اینکه چه افرادي و به چه ترتیبی باید از نتیجه آزمایش با خبر شوند تصمیم گیري  بیمار
 .  کند
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C انجام آزمایش و مشاوره :مشاورهHIV   باید با ارائه اطالعات قبل از آزمایش بصورت گروهی و یا
با  (post test counseling)و مشاوره پس از آزمایش  (pretest information)انفرادي  

و کامل پیش  مشاوره طوالنی می توانعمال " پیشنهاد درمانگر"در رویکرد . کیفیت مناسب همراه باشد
 .جایگزین نمودساده و آگاهی رسانی  یک رضایت آگاهانه  ارا ب آزمون

C رعایت ارائه دهندگان آزمایش باید تالش کنند تا پاسخ آزمایش با  : پاسخ صحیح آزمایش
در این رابطه باید از مکانیسمهاي کنترل کیفی . آماده شود و صحیح  هاي انچام آزمایش استاندارد

 . داخلی و خارجی و حمایت آزمایشگاه مرجع سالمت بهره جویند

C است،مثبت آنها که نتیجه آزمایش  کلیه بیمارانی :اتصال به خدمات مراقبت، درمان و پیشگیري 
براي به مراکز مشاوره بیماریهاي  درمان در تمام طول عمر باید دریافت خدمات پیشگیري، مراقبت و

 .ارجاع شوند رفتاري 

  

  :یرویکردهاي موجود براي انجام  آزمایش در مراکز بهداشتی و درمان 2- 1
 Client initiated testing)میتواند با رویکرد درخواست مراجع  HIVآزمایش در مراکز بهداشتی درمانی، 

and counseling)   و یا پیشنهاد درمانگر (Provider-initiated testing and counseling)  انجام
  . شود

  
þ راجعرویکرد درخواست م Client initiated testing and counseling (CITC) 

از آنجا که علتهاي مختلفی ممکن است . در این رویکرد فرد شخصا با تقاضاي انجام آزمایش مراجعه میکند
سازمان جهانی ) مانند توصیه یک نفر درمانگر(انگیزه براي درخواست آزمایش را ایجاد کرده باشد، 

. فاده کنیماست Voluntary counseling and testing (VCT)بهداشت پیشنهاد میکند از اصطالح 
تمام موارد مشاوره و آزمایش باید با . در این روش بر ارزیابی خطر در مشاوره قبل از آزمایش تاکید میشود

  . انجام شود 5Csرعایت اصول 
 

þ رویکرد پیشنهاد درمانگر  )PITC  (Provider-initiated testing and counseling 
به عنوان  درمانگر در یک مرکز خدمات سالمت یک نفردر این رویکرد آزمایش و مشاوره داوطلبانه توسط 

دو . الزامی است 5Csدر این رویکرد نیز رعایت اصول . بخشی از خدمات استاندارد الزم توصیه میشود
  : پیشنهاد میشود PITCرویکرد براي رعایت اصل رضایت مراجع در 

• Opt-in - زمایش رضایت خود در این روش بیمار بعد از دریافت اطالعات کافی در مورد آ
این روش بیشتر در شرایطی که ). بصورت مثبت(کند  را نسبت به انجام آزمایش اعالم می
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به منظور ساده سازي کار، .  ممکن است فرد انجام آزمایش را اجباري بداند، توصیه شده است
 . رویکرد تاکید نکرده استاین این رهنمود بر 

• Opt-out  راجع مطلع میگردد که آزمایشدر این روش مHIV  به صورت جزئی از بسته
عالم کند راضی به کلی خدمات براي وي انجام خواهد شد مگر اینکه مراجع بصورت فعال ا

این رویکرد کامال .  در اینصورت از انجام آزمایش صرف نظر میگردد .انجام آزمایش نیست
  . است... ول پزشکی مانند آزمایش قند، گرافی ساده، مشابه درخواست سایر آزمایشات معم

  

  : HIVموارد لزوم انجام آزمایش  3- 1
þ  انجام آزمایشHIV  در این گروهها با رویکردopt-out توصیه میشود:  

 ؛مصرف کنندگان تزریقی مواد و شرکاي جنسی آنها ♦

 ؛آنهامراجعه کنندگان به مراکز گذري و مراکز درمان اعتیاد و شرکاء جنسی  ♦

 فروشی می کنند و شرکاي جنسی آنها؛ افرادي که در ازاء پول یا مواد، تن ♦

♦ MSM   ؛و شرکاي جنسی آنها 

 ؛گروههاي ترانس سکسوال و شرکاي جنسی آنها ♦

  ؛زندانیان مراجعه کننده به مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی زندانها ♦

 ؛ آنهاافرادي که بیش از یک شریک جنسی داشته اند و شرکاي جنسی  ♦

از جمله عالئم بالینی مطابق با ( داشته باشند  HIVبیمارانی که عالئم و نشانه هاي منطبق بر عفونت  ♦
 ؛)...، یا یک بیماري فرصت طلب مطابق ایدز HIV سندرم عفونت حاد

 ؛ HIV شناخته شده یانجنسی و افراد خانواده  مبتال يشرکا ♦

  ؛مبتالیان به بیماریهاي آمیزشی ♦

 منتقله از راه خون؛هپاتیتهاي  مبتالیان به ♦

 ؛افراد مبتال به سل تحت نظارت مراکز مراقبت و درمان سل ♦

 ؛PMTCTزنان باردار ساکن نواحی حاشیه نشین شهر در شهرستانهاي منتخب برنامه  ♦

 مواجهه شغلی با مانند کارکنان درمانی که (اند  مواجه گردیده HIVافرادي که به طور احتمالی با  ♦
HIV  ؛...)ی که به آنها تجاوز شده است، اند، کسان هتشدا 

 . HIV، کودکان متولد شده از مادران مبتال  یا مشکوك به  HIVکودکان در تماس ♦

 

þ  این دستورالعمل توصیه می کند که افرادي که به مراکز زیر مراجعه می نمایند براي  آزمایشHIV  تشویق
  : شوند

 ؛زندانیان و همسران آنها ♦
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 ؛ PMTCTمراکز مراقبت مادران باردار در شهرستانهاي غیر منتخب برنامه  ♦

  که مشاغل دور از خانه دارند؛ کارکنان فصلی و افرادي ♦

  داوطلبین ازدواج ♦
þ  : VCT  آزمایشHIV  باید براي هر فردي که با میل خود براي انجام آزمایش مراجعه کرده است و در

خواست آن را دارد باید انجام شود، حتی اگر در شرح حال آن فرد، عامل خطر واضحی براي ابتال به 
HIV وجود نداشته باشد. 

  

þ  موارد لزوم انجام آزمایش مجددHIV :  
ید بعد از گذشت دوره زمانی مشخص است که در شرایطی آزمایش مجدد به معنی درخواست آزمایش جد

آزمایش مجدد . هستند، انجام می شودخطر تماس مکرر در که  مانند حوادث شغلی و غیرشغلی و یا در افرادي
  : بنابر این در این گروهها تکرار آزمایش توصیه میشود.  حتما برروي نمونه جدید انجام میشود

  
  بعدزمان انجام آزمایش   گروه  
  طبق الگوریتم INDETERMINATEداشتن آزمایش قبلی با جواب   1
  ماه 6- 12هر   شرکاء جنسی مبتالیان  2
، مراجعه کنندگان به مراکز گذري، مراکز ترك اعتیاد،  مصرف کنندگان تزریقی مواد  3

  ....، 16مراکز ماده 
  ماه 6- 12هر 

  ماه 6- 12هر   تن فروشان  4
  ماه 6- 12هر   رابطه جنسی دارند و افراد ترانس سکسوالمردانیکه با مردان دیگر   5
  ماه 6- 12هر   زندانیان  6
  ماه 6- 12هر   ) 6تا  3ردیفهاي (شرکاء جنسی گروههاي در معرض بیشترین خطر   7
زمان / در سه ماهه آخر بارداري  که در سه ماهه اول بارداري آزمایش داده اند زنان باردار داراي عوامل خطر  8

  زایمان
  طبق دستورالعمل مربوطه  موارد داراي تماسهاي تصادفی شغلی یا غیر شغلی  
  
  

 مشاوره بیمار در رویکرد پیشنهاد درمانگر.2

رویکرد پیشنهاد درمانگر در واقع با هدف افزایش پوشش خدمات بیماریابی و برخورداري حداکثر افراد نیازمند 
 شدهبه خدمات مشاوره پس از آزمایش وصل  ررسی شدهافراد بمهم اینست که . از این خدمت مطرح شده است

با . ارجاع شوند) کلینیک مثلثی(تاري کنند به مراکز مشاوره بیماریهاي رف مثبت پیدا می آزمایشو افرادي که 
اینحال باید در نظر داشت که افزایش تعداد آزمایشهاي انجام شده نیازمند افزایش دانش ، مهارت و امکانات 

نسبت به گذشته  HIVمشاوره خواهد بود و این امر نیازمند ساده تر شدن راهنماهاي انجام مشاوره در آزمایش 
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براي بیمار اختیاري  آزمایشبر این مبناست که اگرچه نهایتا انجام  PITCروش در واقع اساس موفقیت . است
متقاعد کنند و آن را بعنوان بخشی از  آزمایشفرد را براي انجام  تا دلیکن پرسنل بهداشتی باید بکوشن است و

نگر و مبتنی بر با رویکرد پیشنهاد درما HIVروند ارائه آزمایش و مشاوره  .خدمات روتین آن مرکز معرفی کنند
در انتهاي این قسمت آورده شده و در ادامه این قسمت توضیحات بیشتري در  1در فلوچارت  Opt-outروش 

  .باره اجزاي مختلف آن آمده است
  

  :راهنماي یک مشاورة مناسب  1- 2
سازمان یافته بین دو یا چند نفر است که در طی آن یک نفر سعی می کند که بر اساس  ۀمشاوره یک مکالم

بسیاري از کارکنان بخش سالمت دوره ارائه مشاوره را  .مشکل پیش روي فرد مقابل ، مکالمه را هدایت کند
اساسی و عملی  ه ها زیر، جنب نکات. اما اغلب در شرایطی قرار می کیرند که ناچار به ارائه آن هستند.ندیده اند

  :ارائه مشاوره است
صبور باشید و زمان کافی براي صحبت . با دقت و توجه کامل به سخنان مراجعه کننده گوش کنید •

 .اختصاص دهید، ردن در مورد آنچه نیاز آنهاستک

وت افراد را هر آن گونه که هستند بپذیرید و از قضا. با بیمار و خانواده اش با احترام برخورد کنید  •
 .کردن در مورد آنان پرهیز کنید

 از نصیحت کردن بپرهیزید ، به اعتقادات و افکار بیمار توجه کنید و به تصمیمات وي بها بدهید •

به بیمار کمک کنید که بر جنبه هایی از وجود خود که منجر به بروز تغییرات مثبت شده است بیشتر  •
به وي کمک کنید که بتواند کسانی را . ي نمایدشده دور HIVتوجه کند واز جوانبی که منجر به بروز 

 .که قابل استناد بوده و می توانند حمایتش کنند ، بشناسد

در موارد لزوم باید به . هرگز به مهارت ها و آگاهی هایی که بیش از حد توان شماست ، تظاهر نکنید •
  .متخصص ارجاع شود

 

  :PITC- Opt outقدم به قدم در  2- 2
  پیشنهاد آزمایشارائه و  :گام اول

بعنوان بخشی از خدمات ارائه شده در این مرکز باید براي وي انجام  HIV آزمایشبه مراجع توصیه کنید که 
خودداري کند  آزمایشدر صورتیکه فرد از انجام . شود و شما قصد دارید این آزمایش را براي وي انجام دهید

، اهمیت آزمایش، روش انجام  HIVراههاي انتقال الزمست براي جلب موافقت او توضیح کوتاهی در مورد 
. مطالب ساده تر و بسیارکوتاهتر از دستورالعمل پیش آزمون قبلی است. و راههاي پیشگیري بدهید آزمایشانجام 

در بعضی شرایط، خصوصا در مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري که زمان و تخصص کافی وجود دارد، مشاوره 
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برخورد با بیمار باید تالش کنید که بیمار احساس انگ و  هنگامدر  .بل انجام خواهد شدپیش آزمون طبق روال ق
را انجام  HIV آزمایشبا تاکید بر اهمیت رضایتمندي و حفظ رازداري، به فرد پیشنهاد کنید که  .تبعیض نکند

  .را جزئی از بسته خدمتی خود در آن مرکز بداند آزمایشفرد در واقع باید این . دهد
شامل موارد زیر  در مراجعه کننده HIV آزمایشثال هایی براي برقراري ارتباط و ایجاد انگیزه براي انجام م

  :است
 ؛بمنظور اطمینان از وضعیت سالمتی شما، الزمست که بدانیم که شما مبتال به این ویروس هستید یا نه •

از نظر خانواده شما، براي فراهم کردن بهترین مراقبت  /زندگی /با نوع رفتار HIVبدلیل ارتباط بیماري  •
 ؛الزمست که در همین جلسه از وضعیت ابتال شما به این بیماري مطلع شویم سالمت، 

در بارداري، چون میتوان مانع از انتقال بیماري به نوزاد شده و فرزند  HIVبدلیل اهمیت شناسایی بیماري  •
 براي شما انجام شود؛ HIV آزمایشجلسه سالمی داشته باشید، الزمست در همین 

جلوگیري از  شما ، اقدامات زیادي را میتوان براي کنترل بیماري و HIVدر صورت اطالع از بیماري  •
 پیشرفت آن انجام داد؛

هستید با رعایت راههاي پیشگیري از انتقال میتوانید از مبتال شدن  HIVاگر شما بدانید که مبتال به  •
 ؛کنید عزیزان خود محافظت

 ا حفظ کامل رازداري انجام می شود؛خدمات مراقبت و درمان براي این بیماران رایگان و ب •

نیستید، ما به شما راههاي را آموزش میدهیم که همچنان منفی باقی  HIVاگر معلوم شود که شما مبتال به  •
دهیم تا  و اگر هم معلوم شود نبتال هستید، ما به شما خدماتی ارائه می بیماري مبتال نشوید نمانده و به ای

 .بتوانید مشکالت کمتري داشته باشید و عمر طوالنی تجربه کنید

انتخاب جمالت انگیزشی به . ممکنست توسط شما بکار برده شود بدیهی است که جمالت مشابه موارد فوق
 .کننده بستگی خواهد داشتویژگی هاي روحی، اخالقی و جسمی فرد مراجعه 

  گرفتن نمونه و انجام آزمایش :دومگام 
 HIVسریع  آزمایشمعموال از . شود گرفته میاز مراجع  آزمایشدیده نمونه جهت انجام  آموزش فردتوسط 

  .در دستورالعمل مربوطه به تفصیل توضیح داده شده است آزمایشروش انجام . شود استفاده می
  اعالم نتیجه :سومگام 

باید براي فرد توضیح داده شود و در صورت لزوم به  آزمایشنتیجه . به فرد اعالم می شود HIV آزمایشنتیجه 
را اعالم می کند همان فرد انجام دهنده  آزمایشست فردیکه نتیجه ا ممکن. مراکز مشاوره ارجاع می شود

پاسخ را دریافت می کند همان فرد مطمئن شوید فردي که و  نام و کد را چک کنیدپس ابتدا  .نباشد آزمایش
  .آزمایش دهنده است
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به فرد، فکر کردن در  آزمایشاعالم نتیجه پس از اطمینان از صحت جواب، اولین وظیفه پرسنل بهداشتی حین 
  :از وي بپرسیدبه عنوان مثال . است آزمایشمورد واکنشهاي هیجانی بیمار در پاسخ به نتیجه 

  "ش آماده هستید؟آیا براي شنیدن نتیجه آزمای"
  .با این کار به او فرصت داده اید که خود را آماده کند و اگر سؤالی دارد ، بپرسد

ممکنست بعد از اعالم نتیجه، . نشان دهد آزمایشبه وي اجازه دهید که واکنش هیجانی خود را از شنیدن نتیجه 
حسب واکنش بیمار میتوانید یک جمله بر .فرد به اندکی سکوت نیاز داشته باشد، خصوصا اگر نتیجه مثبت باشد

  :مثال. همدلی به او بگویید
  ".شما باید در شرایط دشواري باشیدمی فهمم که  "

اگر فرصت کافی داشتید پرسیدن سؤاالت باز در . به وي فرصت دهید که در مورد احساس خود صحبت کند
  .مورد احساس فرد بهترین همراهی و حمایت از اوست

. هاي تکمیلی خواهد بودآزمایشانجام شده نیازمند تأیید توسط  آزمایشبراي بیمار توضیح دهید که نتیجه مثبت 
را با فاصله زمانی مشخص به  آزمایشاحتمال نیاز به تکرار  ،آزمایش بودن از سویی دیگر، در صورت نتیجه منفی

مثبت به  آزمایشتوضیح داده شود و افراد با نتیجه  راههاي پیشگیري از انتقال به هر دو گروه. فرد یادآوري کنید
  .هاي تکمیلی، مراقبت و درمان ارجاع شوندآزمایشمراکز مشاوره براي 

  پیگیري: گام چهارم
در بیمارانیکه نتیجه مثبت دارند باید از اتصال به . نحوه پیگیري بیمار بر حسب نتیجه آزمایش متفاوت است

نشانی و تلفن تماس مرکز مشاوره مورد نظر را در اختیار . ئیدي مطمئن شدخدمات شامل انجام آزمایشهاي تا
در صورت رضایت بیمار، از وي اطالعات تماس براي . بیمار قرار داده، برگه ارجاع را به بیمار تحویل دهید

  . رار دهیدپیگیري بعدي را بگیرید و از وي اجازه بگیرید که این شماره را در اختیار مرکز مشاوره منطقه نیز ق
  .در افرادیکه نتیجه آزمایش منفی داشته اند و احتیاج به تکرار آزمایش دارند، قرار بعدي را تعیین کنید 

  

  :مشاوره پس از آزمایش 3- 2
با توجه به اینکه راهنماهاي آموزشی به تفصیل در زمینه مشاوره پس از آزمایش وجود دارد در این رهنمود به آن 

با این وجود باید توجه نمود که . براي اطالعات بیشتر به این راهنماها مراجعه فرمائید. است پرداخته نخواهد نشده
  :در مشاوره پس از آزمایش در باره موارد زیر گفتگو شود

ü ؛اثرات عفونت بر زندگی فرد  

ü ؛کمک به کنترل احساسات فرد  

ü ؛بحث درباره محرمانه بودن اطالعات  

ü  ورد با آن و ایجا اطمینان در احتمالی ناشی از عفونت و نحوه برخگفتگو درباره انگ و تبعیض
  فرد؛
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ü  گفتگو درباره ضرورت پایش بالینی و آزمایشگاهی عفونت و تبعیت از درمان هاي تجویز شده
 ؛توسط پزشک

ü  گفتگو در باره اثربخشی بسیار قابل توجه درمان ضدرتروویروسی در صورت پایبندي کامل به
 آن؛

ü ؛وط به تغذیه ، فعالیت ، کاهش استرس و حمایت روانیتوصیه هاي مرب  

ü ؛توصیه هاي مربوط به پیشگیري از عفونت هاي فرصت طلب و گوارشی  

ü ؛کمک به تصمیم گیري و تجدیدنظر درباره مصرف مصرف مواد و نحوه مصرف آن 

ü گفتگو درباره خطرات افزایش مصرف مواد براي انطباق با استرس ناشی از مثبت شدن نتیجه 
  ؛آزمایش

ü و کمک به تصمیم گیري در  درباره کسانی که باید از نتیجه این آزمایش آگاه شوند مشاوره
  ؛باره راههاي آگاه ساختن شرکاي جنسی و تزریقی و خانواده ؛این

ü ؛مسئولیت فرد مبتال براي جلوگیري از انتقال عفونت به دیگران و راههاي آن  

ü دهند و معرفی وي به این مراکز ائه میمعرفی مراکزي که خدمات مربوطه را ار.    
  

  :مشاوره افشاء 4- 2
در اینجا به اجمال مطالبی وره به بحث افشا پرداخته نشده است، با توجه به اینکه در رهنمودهاي قبلی براي مشا

 . قرار میگیرد ر در اختیار همکارانجهت راهنمایی بیشت

د که بداند به چه نیاز دار وي. دبه حمایت پرسنل بهداشتی دارنیاز می شود،  HIVزمانی که فرد متوجه ابتال به 
این افراد باید براي . دو چگونه و چه زمانی به آنها بگوی اطالع دهد خود HIV کسانی باید در باره وضعیت

. افشاء تشویق شوند اما نکته مهم اینست که باید فرصت کافی داشته باشند که خوب فکر کنند و تصمیم بگیرند
غم نیاز بیمار براي داشتن حمایت ، بسیاري از مبتالیان احساس می کنند که قادر به گفتن واقعیت بیماري علیر

HIV خود به اقوام و نزدیکان نیستند و ترس از انگ و طرد شدن همواره آنان را آزار می دهد.  
  :افع زیر را خواهد داشت تصمیم به افشاء به انتخاب بیمار است و در صورتی که خود قادر به این کار شود من

  ؛قبول واقعیت موجود و کاهش استرس •

 شکی، مراقبتی و حمایتی مورد نیاز؛افزایش امکان دستیابی فرد به خدمات پز •

  ؛کمک به حفاظت بیمار از خود و دیگران •

 ؛برخورداري از حمایت دیگران •

   .کاستن از شدت انگ ، تبعیض در کل جامعه •
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 :قدم به قدم تا افشاء
افشاء یک روند است نه یک اتفاق ، یک تصمیم بزرگ است که می تواند تبعات فراوانی براي بیمار و 

بلکه باید بدرستی فکر کرده و برنامه  ،یا ناگهانی وارد این روند شود بیمار نباید به اجبار. اطرافیانش داشته باشد
. احتمالی در روند افشاء کمک می کند داشتن یک برنامه، به کنترل واکنش هاي. ریزي مناسبی داشته باشد

  :ا مراجع به اشتراك گذاشته شودعقاید و توصیه هاي زیر می تواند ب
مطمئن شوید که خود بیمار تصمیم . به مراجع کمک کنید و زمان دهید که درمورد موضوع فکر کند •

 ؛به افشاء دارد و به او کمک کنید که براي این کار برنامه ریزي کند

شناخت منابع حمایتی است نظیر گروههاي حمایتی خاص، رهبران مذهبی و سازمان هاي  قدم بعدي •
 ؛مشاوره

 ؛مؤثر است دن بیمار براي افشاء بیماريتکنیک اجراي نقش و تمرین با صندلی خالی در مهیا ش •

  داشته باشد؛به بیمار اطمینان دهید و به وي کمک کنید که نسبت به خود دید مثبت  •

 ؛جنسی بیمار که نیاز به حفاظت دارند ، بحث کنید در مورد شرکاء •

این مورد معموال . روحی و حتی برخوردهاي خصمانه آماده کنید ۀمراجع را براي دریافت یک ضرب •
اتفاق می افتد ولی شما به بیمار بیاموزید که با گذشت زمان افراد خانواده کم کم به وي نزدیک شده و 

 ؛بیماریش را می پذیرند

 ،ر کمک کنید که این واقعیت را دریابد که زمانی که تصمیم می گیرد بیماري خود را افشاء کندبه بیما •
 ؛ابتدا از نزدیک ترین افراد خانواده، دوستان یا نزدیکان مورد اعتماد شروع کند

آنها باید بدانند که . به بیمار کمک کنید در مورد واکنش هاي احتمالی افراد بعد از افشاء، فکر کند •
در هر صورت بیمار باید بداند که در ابتدا افشاء . اطالعات دارند HIVدیکانشان تا چه حد در مورد نز

 ربه براي فرد و نزدیکانش می باشد؛یک ض

بیمار باید بیاموزد که براي کنترل جریانات فوق باید قوي باشد و در این خصوص مشاور نقش مهمی را  •
 ؛ایفا می کند

  .و مناسب مجهز کنید و از او براي داشتن یک زندگی مثبت حمایت کنید بیمار را با اطالعات کافی •
  :افشاء ةروند مشاور

 ؛به بیمار کمک کنید که کم کم به شما اعتماد کند و احساس راحتی داشته باشد •

 ؛را کامال به آنان توضیح دهید HIVمفهوم  •

 ؛یدتوانایی انطباق فرد را ارزیابی کنید و منابع حمایتی را شناسایی کن •

جنبه هاي مختلف افشاء را کامال توضیح دهید تا بیماربتواند تمام واکنش هاي احتمالی اقوام، دوستان،  •
 و آمادگی پذیرش آن را داشته باشد؛همکاران و سایرین را حس زده 
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این برنامه شامل تمام آمادگی هاي الزم قبل از . به بیمار کمک کنید که براي افشاء برنامه ریزي کند •
بیماري است ، اینکه چه کسی را بعنوان نفر اول انتخاب کند ، کی و کجا به وي اعالم کند و تا  اعالم

 پس از چندین جلسه خواهد بود؛ HIVدر بسیاري موارد اعالم قطعی ابتال به  . چه حد افشاء پیش رود 

ر نیز با وي صحبت اعالم ابتال به افراد و گروههاي غیر وابسته به بیما ةالزم است مشاور در مورد نحو •
 ؛کند

 ؛بعدي را براي بیمار مشخص کنید  تا در جریان سیر افشاء قرار گیرید ةزمان مشاور •

قطعا افشاء کامال انتخابی است و به خواست بیمار صورت می گیرد و مشاور باید از این حق ، حمایت  •
 .کند

  
  :تبعات احتمالی افشاء

به این معنی است که افشاء ممکنست گاه منجر به بروز تبعات ناخوشایندي شود که خصوصا  HIVانگ ناشی از 
  :تبعات احتمالی شامل . در کوتاه مدت نمود بیشتري دارد

 ؛اشکال در تداوم ارتباط با شریک جنسی، خانواده ، دوستان ، همکاران و سایرافراد جامعه •

الم می کنند ممکنست احساس کنند که دیگران در طرد شدن ، افرادي که بیماري خود را اع ۀتجرب •
و باشند آنان باید آمادگی الزم براي برخورد صحیح با این اتفاق را داشته . مورد آنان قضاوت می کنند

 امیان خود کمال استفاده را بکنند؛بتوانند از ح

مقابله با ایدز بیشتر می در هر صورت افشاء علیرغم فشار وارده بر بیماران ، نقش آنان را در برنامه هاي  •
 .کند

  
  :تبعات احتمالی خودداري از افشاء

گاهی ممکنست که فرد احساس کند که با اعالم بیماري چیزهاي زیادي را از دست می دهد ولیکن خودداري از 
  :خود تبعات ناخوشایندي خواهد داشت که شامل  ۀافشاء بنوب

جهت تأمین نیازهاي فرد نمی کنند و همواره در خانواده و دوستان کمکی در  –از دست دادن حمایت  •
 ؛مورد موضوعات مختلف با فرد در تضاد و مقابله خواهند بود

دیگران را در معرض خطر ناشی از عفونت قرار می دهد، که خصوصا در مورد شریک جنسی  –خطر  •
 ؛اهمیت بیشتري پیدا می کند

اضح در مورد بیماري خود صحبت کند، وقتی بیمار نتواند بطور و –عدم برخورداري از مراقبت  •
 ؛ممکنست امکان دسترسی به مراقبت هاي پزشکی، مشاوره وحمایتی الزم را نداشته باشد

 HIVافراد ممکنست در مورد عملکرد بیماران دچار شک شوند چرا که از وضعیت  –شک و تردید  •
 .آنان اطالعی ندارند
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  :روشهاي کار
 :درمان شریک جنسی فرد مبتال دو روش وجود داردبراي آگاه سازي و در صورت لزوم 

در این روش بیمار مسئول اطالع رسانی به شریک جنسی و  :اطالع رسانی توسط بیمار: با مرجعیت بیمار .1
البته در بسیاري از موارد این کار براي بیمار بسیار مشکل . در صورت لزوم تشویق وي براي درمان است

  :ار از راههاي زیر اقدام کندبراي این کار ممکنست بیم. است
 ارائه توضیحات مستقیم در مورد بیماري هاي آمیزشی به شریک جنسی •

  تشویق شریک جنسی به مراجعه نزد پرسنل بهداشتی •
در مراکز بهداشتی درمانی و با تسهیل اطالع رسانی  در این روش:مشاور /با مرجعیت پرسنل بهداشتی .2

  : درمانی صورت می گیرد بهداشتی گري مشاور یا کارکنان
بیمار با بیماري آمیزشی باید تشویق شود که شریک جنسی خود را از خطر انتقال بیماري آگاه  •

 ؛کند

پرسنل بهداشتی می توانند به بیمار کمک کنند که چه اطالعاتی براي آگاهی شریک جنسی  •
 ؛الزم است

 ؛و نمایش تئاتر استفاده کنید  ایفاي نقشاز روشهایی چون  •

 ؛ممکنست بعد از این اقدامات ، بیمار شریک جنسی اش را به مرکز بهداشتی بیاورد •

 ؛گاه ممکنست تلفنی از مراقب بهداشتی اطالعات کسب کند •

 ؛در مواردي ممکنست نیاز به وجود یک مداخله کننده باشد •

وارد از بهتر است کارتی دراختیار بیمار قرار گیرد که شامل موارد زیر باشد گاه ممکنست این م •
 :طریق یک خط تلفن در اختیار افراد قرار گیرد

جزئیات کافی در مورد بیماري آمیزشی براي فرد و شریک جنسی وي ، براي مثال  §
یا سایر بیماري هاي  HIVعالئم بیماري هاي آمیزشی ، زمان مناسب انجام آزمایش 

 ؛افیآمیزشی ، اهمیت درمان ، عوارض بیماري و درمان هاي نامناسب یا ناک

  .آدرس نزدیک ترین مراکز درمانی بیماریهاي آمیزشی §
  :سال 12افشا، به کودکان کمتر از 

در مورد کودکان . توضیح داده شود HIVدر مورد بچه هاي سنین مدرسه ابتدایی باید در مورد ابتال آنان به 
دست آورده و از نظر کوچکتر الزمست روند افشاء تدریجی باشد تا آنها کم کم مهارتهاي شناختی خود را ب

 HIVبه بچه هاي ابتدایی باید در مورد وضعیت . هیجانی بالغ تر شوند تا براي مواجهه با افشاء کامل آماده شوند
  .براي بچه هاي کوچکتر بسیار تدریجی تر صورت می گیرد روالدین شان آگاهی داد، این کا

  :رد زیر خواهد بودمداخالتی که پرسنی بهداشتی میتوانند انجام دهند شامل موا
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آنها نباید با اصرار روند . باید از تصمیم والدین کودك در مورد چگونگی و زمان افشاء حمایت کنند .1
احساسات والدین کودك را درك افشاء را پیش ببرند بلکه به جاي آن باید با هشیاري و حساسیت ، 

 کنند؛

 ؛بگذارند باید به دالیل ترس و مقاومت والدین در روند افشاء احترام .2

در طی جلسات آموزشی والدین، باید آنها را مهیاي پاسخ دادن به سؤاالت آزار دهنده و دردناك  .3
 ؛کودکان در مورد ابتال به بیماري بکنند

بعنوان گروه همسان کمک از والدینی که در مورد افشاء به کودکان تجربیات موفقی داشته اند باید  .4
 بگیرند؛

بدلیل هیجانات و . مرحله بیماري و نیازهاي درمانی کودك بستگی داردتصمیم گیري براي افشاء به  .5
احساسات پس از افشاء که ممکنست بر روند مراقبت و تمکین فرد بطور موقت تأثیر بگذارد، نباید وقتی 

 جدید درمانی است افشاء انجام شود؛کودك درگیر مشکالت 

همراه خانواده شوند و با زیر نظر گرفتن کودك در بهتر است پرسنل اطمینان خانواده را جلب و بنوعی  .6
واقع بهتر میتوانند متوجه باشند که کودك از نظر توانایی درك موضوع چه زمانی آماده شنیدن واقعیات 

 ؛است

  .براي آموزش و اطالع رسانی کودك بهتر است از کتابهاي کارتونی و تصویري استفاده شود .7
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  :PITC- 0pt outدرخواست و انجام آزمایش به روش  :1 فلوچارت
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  توصیه به انجام آزمایش
 HIV آزمایش توصیه به انجام •

 باره رازدارياطمینان دادن در  •

اعالم اینکه اگر بیمار نخواهد می تواند  •
 آزمایش را انجام ندهد

 بلی

در صورت 
مخالفت  

 فرد

  ارائه اطالعات در مورد 
 HIVانتقال  •

 HIVپیشگیري از  •

 فوائد انجام تست •
  سئوال مجدد در مورد انجام آزمایش

 پذیرش انجام آزمایش؟

 خیر

در صورت عدم 
 مخالفت فرد

حذف  
 آزمایش

HIV  از
 درخواست

 

 ام آزمایشجان
 توضیح روند آزمایش •

 گرفتن نمونه •

 انجام آزمایش طبق پروتکل کشوري •

  اعالم نتیجه
 نتیجه تست را به فرد اعالم کنید •

 نتیجه را توضیح دهید •

 :توصیه به تست مجدد شود اگر •

o تماس اخیرا اتفاق افتاده باشد 

o نتیجه نامشخص باشد  
  حمایت
 :نتیجه منفی •

o  پیشگیري صحبت کنیددر مورد راههاي 

o در مورد آزمایش شریک جنسی صحبت کنید 

 :نتیجه مثبت •

o در مورد راههاي پیشگیري صحبت کنید 

o در مورد آزمایش شریک جنسی و افشاء صحبت کنید 

o به سیستم درمانی وصل شود 
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  تشخیص آزمایشگاهی.3
بادي و نیز تغییرات سطح سـرمی   ژن آنتی شناخت سیر تغییرات آنتی HIVبراي درك و تفسیر بهتر از آزمایشهاي 

  : نمودار ذیل این تغییرات را نشان میدهد. اسید نوکلئیک الزم است
  

 
  

  HIV هاي تشخیصی انواع آزمایش 1- 3
  : عبارتند از که در کشور موجودند، HIVبراي عفونت انوع آزمایش هاي تشخیصی  

میـزان اختصاصـی بـودن    .حساسیت دارد% 100تا % 93بوده  HIVباديبراساس سنجش آنتی :آزمون االیزا .1
با پیشرفت تکنیـک انجـام الیـزا و بـه منظـور کوتـاه کـردن        . است% 99تقریباً ) با چند بار آزمایش(این روش

سـوم   کیتهاي نسل. مورد قبول قرار میگیرند  Elisa Ab  4و  3دوران پنجره در حال حاضر عمدتا نسلهاي 
 P24ژن  در کیتهاي نسل چهارم با اضـافه کـردن تـوان واکـنش بـه آنتـی      . را دارند IgMتوانایی واکنش به 

 . دوره پنجره کوتاه تر شده است
 

 بـا ایـن وجـود    . انـد  هـا نیـز بـر پایـه پاسـخ ایمنـی طراحـی شـده         آزمـایش این  :هاي تشخیص سریع  آزمایش .2
کیتهـاي  . تر مورد تائیـد قـرار گیرنـد    هاي اختصاصی  آزمایشاختصاصیت کافی را ندارند و مانند الیزا الزم است با 

  . تشخیص سریع موجود در کشور عمدتا از نسل سوم بوده و دوران پنجره آنها مشابه الیزا نسل سوم خواهد بود
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کنـد و   وتئین ویروسـی را بررسـی مـی   علیه چند نوع پر IgGاین آزمون وجود  :Western blotآزمون  .3
عنوان یـک آزمـون تأییدکننـده    این آزمون به. تر است ولی حساسیت کمتري دارد نسبت به االیزا اختصاصی

   . رود میکاربه
بررسـی  :  NAT (nucleic acid amplifications tests)  آزمون هاي تشدید اسید نوکلئیک .4

بـا توجه به این که در این آزمون ژنوم ویـروس مـورد   . انجام میشود   PCRاسید نوکلئیک عمدتا بصورت 
  . لذا در تشخیص زودرس بیماري ویا نوزاد متولد شده از مادر آلوده مفید است ،گیردمیمطــالعه قرار 

توانـد در تشـخیص    لـذا مـی   ،گیـرد  در این روش آنتی ژن ویروس مورد بــررسی قرار مـی  :P24آنتی ژن  .5
در مراحـل عفونـت بـدون عالمـت و یـا درمـان       از آنجـا کـه   البتـه  . کننـده باشـد   دگی کمـک زودهنگام آلو

 . ضدویروس، تعداد ویروس موجود در خون کم است ممکن است منفی کاذب داشته باشیم

  

3 -2 DBS  
آنجا که یکی از مشکالت انجام آزمایشهاي تائیدي حمل و نقل نمونه هاست، تالش بر ایـن اسـت از سـایر    

در ایـن روش  . است Dried Blood Spotیکی از این روشها  . نمونه هاي با حمل آسان تر استفاده شود
که با لنست گرفتـه  (روي فیلتر کاغذي خشک شده جاي استفاده از نمونه کامل خون، از نمونه قطره خون هب

-مـی تـر   هـا آسـان   حمل و نگهداري نمونه است وبا توجه به اینکه کمتر تهاجمی . دگرد استفاده می) شودمی

الگوریتم تشخیصی در این نمونه هـا نیـز مشـابه نمونـه خـون      . کاربرد مناسبی در مطالعات میدانی دارد باشد،
  .داردکامل است و نیاز به انجام آزمایش در چند مرحله 

  

  موارد مثبت و منفی کاذب  3- 3
پاسخ هاي مثبت کـاذب، منفـی کـاذب و جـواب هـاي       گاه داراي HIV آزمون هاي ارزیابی آنتی بادیهاي

 .هستندنامشخص 

  : دالیل پدیدار شدن جواب هاي مثبت کاذب در آزمونهاي االیزا
    ؛خطاي ابزاري-
  ؛خطاهاي پرسنلی-
 ؛بیماریهاي اتوایمیون-

  ؛به هر دلیل) Hypergammaglobulinemia(ازدیاد ایمونوگلوبولین ها پدیده -
  ،؛)هنوز بصورت کامل تعیین نشده است تداخل زمانی(واکسیناسیون آنفلوآنزا -
  ؛بیماریهاي کبدي-
   ؛دریافت خون مکرر-
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   ؛گرمادهی به نمونه هاي خونی-
  . HIV-1مشارکت نمودن افراد در آزمون هاي کارآزمایی بالینی واکسن -
  

  :دالیل پدیدار شدن جواب هاي منفی کاذب در آزمونهاي االیزا
 ؛انجام آزمون در دوره پنجره-

   ؛خطاهاي ابزاري -
   ؛خطاهاي پرسنلی-
را مورد شناسایی قرار  HIV-1براي آزمون هائیکه بصورت اختصاصی فقط ( HIV-2آلودگی با -

   ؛)میدهند
   ؛ایمنیدرمان هاي شدید سرکوب کننده سیستم  -
   ؛)A/hypo-gammaglobulinemia( نقص هاي مادر زادي کمبود تولید ایمونوگلولین -
 ؛HIVمراحل پیشرفته عفونت ناشی از -

ادي دریافت نموده اند پاسخ هاي آنتی ب Post- exposure prophylaxisافرادي که درمان هاي -
  ها را با تأخیر نشان می دهند؛

- HCV ن پاسخ هاي آنتی بادي  ها می شود؛سبب تأخیر در پدیدار شد  
   .درصورتیکه آن آزمون توانایی شناسایی را نداشته باشد  -o -نظیر  HIV Subtypeانواع خاصی از  --

  
  :مواردي که سبب پاسخ هاي نامشخص ویا منفی کاذب در آزمون هاي وسترن بالت میشود

  ؛هاتأخیر در پدیدار شدن آنتی بادي -
 ؛HIVعفونت حاد ناشی از -

  ؛خطاهاي ابزاري-
  .خطاهاي پزشکی-
  

مواردي که در آزمون هاي وسترن بالت جواب هاي نامشخص یا مثبت بوجودمی آورند در حالیکه عفونت 
HIVوجود ندارد:  

  ؛دریافت مکرر خون -
   ؛بیماریهاي اتو ایمن -
   ؛ Bهاي آنفلوآنزا و هپاتیت  واکسن-
   ؛سیستم انعقاد خون نقایص مادرزادي -
  ؛التهابات مزمن کبدي و یا مشکالت ناشی از الکل-
  ؛هاي سلولهاي خونی خیمی ها، بدخیمی و یا خوش لمفوم-
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  ت زایمان داشته اند؛زنانی که چندین نوب-
  .شرکت می کنند HIV Vaccineافرادي که در کارآزمایی هاي بالینی -

  

  : ماه 18در بزرگساالن و اطفال باالي HIVالگوریتم کشوري انجام آزمونهاي تشخیص  4- 3
به منظور بیماریابی در هر کشور با در نظر گرفتن شواهد علمی، شیوع بیماري و نیز  HIVالگوریتم تشخیص 

 1در جمهوري اسالمی ایران در الگوریتم  HIVالگوریتم تشخیص آزمایشگاهی . امکانات کشور تعیین میگردد
، باید به گونه اي ارائه شود که قابلیت انجام آن از لحاظ HIVالگوي کشوري براي تشخیص . خالصه شده است

ارائه . دسترسی به آزمون هاي مختلف و امکانات آزمایشگاهی موجود، در گستره کشوري وجود داشته باشد
هر چند به صورت پیشرفته (ایشگاه و به صورت بسیار محدود قابل اجرا باشد الگویی که فقط در یک یا چند آزم

اما قابلیت اجرا در سطح کشور را نداشته باشد، عمال ) و با بهره مندي از مناسب ترین تکنولوژي اجرا شود
  .  کارساز نخواهد بود

  .توجه به نکات زیر پیش از تصمیم گیري براي بیمار ضروري می باشد
در بسیاري از موارد تصمیم گیري در مورد تفسیر آزمایش برحسب . وره با بیمار ضروري استانجام مشا •

در حقیقت این مشاوره زیر بنا و ستون اصلی پیگیري روند انجام . زمان آخرین تماس متفاوت است
  . آزمایش است

ده کلی در نظر براي بیماریابی کارآیی بسیار باالیی دارد، ولی به صورت یک قاع 1اگرچه الگوریتم  •
  .  گرفتن ارزیابی بالینی و مشاوره بیمار در تفسیر نتایج تاثیر گذار است

با . آزمایشگاه و کیفیت انجام آزمون ها ستون اصلی الگوها و استراتژي هاي مختلف تشخیصی می باشد •
یشگاه مند گردید که توسط آزما توجه به اهمیت کیفیت کار آزمایشگاه، از همکاري آزمایشگاهی بهره

  . مرجع سالمت تائید شده باشد
از این پس هر آزمایشگاه نیاز به چند مرحله آزمایش وجود دارد،  HIVاز آنجا که در روند تشخیص  •

را ارزیابی کرده است در برگه نتایج  HIVموظف است نام کیت و آزمونی راکه بواسطه آن وضعیت 
در کشور و نیز اطمینان از اینکه بکار بردن کیت  این امر به استاندارد کردن تشخیص .آزمایش قید نماید

  .کند نامبرده در مرحله صحیح، کمک می

عنوان شده اند الزاما می بایست  1که در  این الگوریتم براي آزمون Immunoassayآزمونهاي   •
  ): بعنوان حداقل الزامات (داراي مشخصات زیر باشند 

    %100تقریبا معادل    Sensitivityیا   حساسیت - 
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  Specificity   اختصاصیت یا ≤99% - 

  HIV-2و   HIV-1توانایی شناسایی همزمان  - 
در . شود  معرفی می) Diagnostic(، به عنوان یک الگوي عمومی جهت تشخیص 1الگوریتم  •

 . توان از الگوهاي دیگري استفاده کرد ها و تحقیقات میدانی می پژوهش

 :ر بر پایه انجام سه آزمون گذاشته شده استدر کشو HIV، تشخیص ابتال به 1در آلگوریتم  •

 : یکی از  ایمینواسی هاي ذیل: 1آزمون  - 

• ELISA  4th generation   آزمون االیزاي نسل چهارم 

•  ELISA   3 th generation آزمون االیزاي نسل سوم 

• HIV Rapid test 

 : یکی از  ایمینواسی هاي ذیل: 2آزمون  - 

• ELISA 3th   آزمون االیزاي نسل سوم  
• ELISA  4th آزمون االیزاي نسل چهارم 

  :یکی از آزمون هاي زیر: 3آزمون  - 
  Western Blot   انجام آزمون تأییدي با استفاده از  •

• ELISA   3th آزمون االیزاي نسل سوم 

• ELISA  4th  آزمون االیزاي نسل چهارم  
صی و یا دولتی مشغول بکار هستند را به ارائه این رهنمود کلیه همکارانی را که در هر مرکز خصو •

آمده، شروع  1همانظور که در الگوریتم . به افراد واجد شرایط تشویق میکند HIVخدمات تشخیصی 
است که دسترسی بیشتري به آن وجود داشته و امکان انجام آن  1روند بررسی تشخیصی با آزمون 

. انجام شود 3و  2براي تائید نتیجه باید آزمونهاي . دبصورت الیزا و یا آزمایش تشخیص سریع وجود دار
توصیه میشود در صورت مثبت شده آزمون اول مراجع بالفاصله براي انجام آزمایش هاي تاییدي و 

در صورت عدم تمایل بیمار به مراجعه به کلینیک . وصل شدن به خدمات به کلینیک مثلثی مرتبط گردد
نام و . ص، از طریق آزمایشگاههاي مرجع دانشگاه صورت پذیردمثلثی، الزم است ادامه روند تشخی

محل این آزمایشگاه و یا کلینیک مثلثی از طریق واحد مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت شهرستان قابل 
 . دستیابی است

خونگیري در نمونه اول و دوم باید متفاوت باشد، ولی آزمون دوم و  سوم می تواند بر روي یک نمونه  •
 .جام شودان
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آزمون دوم و سوم باید در آزمایشگاههاي سازمان انتقال خون و یا آزمایشگاه مرجع خدمات تشخیصی  •
HIV آزمون اول ممکن است در هر آزمایشکاهی شامل .  در سطح دانشگاه علوم پزشکی انجام شود

ا با روش آزمایشگاه هاي خصوصی و یا بصورت آزمایش سریع در مراکز ارائه دهنده این خدمت و ی
 .انجام شود) community based(هاي مبتنی بر جامعه 

کلیه . ، بیماریابی جهت ارائه خدمات مراقبت و درمان استHIVهدف از انجام آزمایش تشخیصی  •
براي . بیماران تشخیص داده شده باید با مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري در سطح منطقه مرتبط گردند

اه علوم پزشکی اطالع رسانی کافی در کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات این منظور الزم است دانشگ
 . تشخیصی درمانی اعم از دولتی و خصوصی انجام داده باشند

اگر یکی از آزمون هاي اول تا سوم به روش وسترن بالت نباشد، باید آزمون هاي الیزا با کیت هاي  •
مایشگاه انجام شده و از این پس قرار است ثبت نمودن نام کیت و آزمونی که توسط آز. متفاوت باشد

 .در جواب آزمایش ها ثبت شود، به این امر کمک می کند

 HIV، فقط یک یا دو مورد مثبت می شود، براي تایید یا رد ابتال به 3تا  1در مواردي که از سه آزمون  •
ت بود، فرد مبتال به چنانچه این آزمون مثب. باید از آزمون هاي تشدید اسید نوکلئیک استفاده می شود

HIV فرض می شود ولی اگر منفی بود حاکی از مثبت کاذب بودن آزمون هاي اول است   .  
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  ماه 18در افراد باالتر از  HIVتشخیص : 1الگوریتم 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 

   

 1آزمون 

Reactive  

اعالم ابتال و وصل 
  به خدمات 

 2آزمون 

 3انجام آزمون 

اعالم عدم ابتال در 
حال حاضر، بجز در 
مورادي که طی سه 

ماه اخیر تماس داشته 
و یا عالئم بالینی 

  دارندعفونت حاد 

  Reactive 1آزمون 
 Reactive 2آزمون 

Non Reactive  

  اطالع سریع به مرکز بهداشت براي کنترل کیفی
  در صورت نیاز

 روز 14پس از  2و  1اتکرار آزمون 

  Non Reactive 1آزمون 
   Non Reactive 2آزمون 

  Reactive 1آزمون 
  Non-Reactive 2آزمون 

  Non-Reactive 1آزمون 
  Reactive 2آزمون 

اعالم عدم ابتال در 
حال حاضر، بجز در 

سه مورادي که طی 
ماه اخیر تماس داشته 

و یا عالئم بالینی 
  عفونت حاد دارند

NAAT  

Non Reactive  Reactive  

Non Reactive  Reactive  Indeterminate  

NAAT در صورت وجود امکانات  
  ماه 1-2تکرار وسترن بعد از 

NAAT  
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