
ىرکز ىضاوره ةیياریِای رفحاری از ىراکزی ُسث کَ كاةهیث ارایَ خدىات آىّزصی ، ىضاوره ، ىراكتث و درىان و 

 . را ارایَ ىی دُد STI و HIV پیضگیری ، کاُش آسیب را ةَ افراد در ىػرض ةیضحریً خعر و ىتحال ةَ

 :مقدمه

 :ةَ چٍد گروه غيده ذیم جلسیو کرد ةعّرکهی ازدیدگاه ىراکز کهیٍیک ةیياریِای رفحاری جاىػَ راىیحّان 

  :افراد آلوده و بيمار-1

ایً گروه غالوه ةرآٌكَ ةػٍّان ةیيار ٌیازىٍد ىراكتث ودرىان ُسحٍد از ظرف دیگر ةاید ةػٍّان یكی از ىخازن 

جااىكان گسحرش آنّدگی ةَ سایریً ةَ حداكم ةرسد نذا اٌجام آىّزش ، آنّدگی ٌیز ىّرد جّجَ ویژه كرار گیرٌد 

ىضاوره ، ىراكتث و درىاٌِای ىلحضی در ایً گروه ازاساسی جریً روصِای ىلاةهَ ةا ةیياریِای رفحاری درجاىػَ 

ذیر ةّده و ةاصد نذا درایٍجا ٌیز الزم اسث اسث اىكاٌی فراُو آید جا دسحرسی ةَ ایً افراد ةَ راححی اىكان پ ىی

  .آٌان ٌیز ةحّاٌٍد از خدىات ارائَ صده ةَ سادگی اسحفاده کٍٍد

جحث ٌظر ىراکز ىضاوره  ةسیاری از افراد آنّده یا زٌداٌی ةّده و یا ساةلة اكاىث در زٌدان دارٌد. زٌداٌیِای آنّده ،

اورة ةیياریِای رفحاری دایر در زٌدان ةّده ، اظالغات ىرةّط ةَ ةیياری ایضان ةَ ظّرت ىسحير ةا ىراکز ىض

    .صِرسحان جتادل ىیگردد

  : هاي پرخطر گروه-2

، خاٌّادة افراد آنّده ، افراد دارای صرکاء جٍسی ىحػدد ،  STI ىاٌٍد ىعرف کٍٍدگان ىّاد جزریلی ،ىتحالیان ةَ

زش ، جحث ىضاوره و زٌان خیاةاٌی و ... ایٍِا افرادی ُسحٍد کَ ةّاسعة داصحً رفحارُای پرخعر ةاید غالوه ةر آىّ

ىراكتث و در ظّرت نزوم درىان ٌیز كرار گیرٌد. . رسانث اظهی در ىلاةم ایً گروه کيک ةَ جغییر رفحار در جِث 

ای ایجاد صّد  ةاصد. ةدیِی اسث ةَ ىٍظّر ٌیم ةَ اُداف فّق ةاید زىیٍَ کاُش زیان و ةَ حداكم رساٌیدن آن ىی

ید و ایً افراد ٌیز ةحّاٌٍد ةَ راححی ةَ خدىات ارائَ صده دسحرسی پیدا جا اىكان دسحرسی ةَ ایً گروُا فراُو آ

 .کٍٍد

  ر:هاي در معرض خط گروه-3

آىّزان ، داٌضجّیان ،  افراد سانو جّان و ٌّجّان کَ رفحار پرخعر ٌداصحَ اىا در ىػرض آن كرار دارٌد. ىاٌٍد داٌش

ُای زیرةٍایی ٌیز  گیرٌد و از اىكان اٌجام ىضاوره ُای ویژه كرار سرةازُا و... ایً گروه ةایسحی جحث آىّزش

 .ةرخّردار ةاصٍد

 :  عموم مردم-4

ُا ةاید  ُای غيّىی كرار گیرٌد. ایً آىّزش ُای فّق ٌیسحٍد ةایسحی جحث آىّزش سایر افراد جاىػَ کَ جزو گروه



و وحضث ةیيّرد در ایً  ای ةاصد جا ضيً ارائة جعّیر ظحیحی از ةیياری و راُِای اٌحلال آن از رغب ةَ گٌَّ

 . زدائی گردد خعّص کاسحَ و ىّجب اٌگ

  :اهداف مراکس مشاوره بیماریهای رفتاری

فراُو ٌيّدن اىكان دسحرسی گروُِای در ىػرض ةیضحریً خعر اةحال ةَ خدىات آىّزصی ؛ ىضاوره و -1

  ؛کاُش آسیب و ىراكتث و درىان ةیياریِای ىلارةحیHIV جضخیط

وخاٌّاده آن ُا ةَ خدىات آىّزصی ؛ ىضاوره؛ ىراكتث و  HIV اىكان دسحرسی ىتحالیان ةَفراُو ٌيّدن -2

  درىان وکاُش آسیب

 افزایش اىكان دسحرسی ةَ ةیياریِای ىلارةحی ةَ خدىات آىّزصی ؛ ىضاوره؛ ىراكتث و درىان وکاُش آسیب-3

 HIV گیری از از اةحال ةَافزایش اىكان دسحرسی افراد در ىّاجَِ صغهی ةَ خدىات جضخیعی و پیض-4

فراُو ٌيّدن اىكان دسحرسی غيّم ىردم جاىػَ ةَ ىكاٌی ىعيئً جِث کسب اظالغات در خعّص راه ُای  -5

 اٌحلال و پیضگیری ةیياری

  :خدمات مرکس مشاوره بیماریهای رفتاری

فلط در  Rapid Test HIV) . اٌجام آزىایضات دكیق جضخیط سریع ایدز و اچ. آی .وی در کّجاه جریً زىان-

 )  دكیلَ 15جا  11

  . آىّزش و ىضاوره کاُش آسیب افراد ةا ساةلَ ىعرف ىّاد ىخدر و ىحرك-

  .ىضاوره و درىان پیضگیری افراد ةا ساةلَ جياس ةا خّن و جرصحات آنّده -

  .ىضاوره و درىان پیضگیری افراد ةا ساةلَ جياس ةا وسایم جیز و ةرٌده آنّده -

  .افراد ةا ساةلَ رفحار جٍسی پر خعر آىّزش و ىضاوره-

  . آىّزش و ىضاوره افراد ةا ساةلَ اةحالء ةَ ةیياریِای ىٍحلهَ جٍسی -

  .یا ةیياران ایدزی HIV آىّزش، ىضاوره و ىراكتث افراد آنّده ةَ ویروس -

 .یا ةیياران ایدزی HIV آىّزش و ىضاوره خاٌّاده افراد آنّده ةَ ویروس -

  :دریافت خدمات این مرکس می توانند مراجعه نمایندافرادی که برای 

  صٍاسائی صده HIV/ AIDS کهیَ ىّارد-

  (STI )افراد ةا ساةلَ رفحار جٍسی پر خعر یا ىتحال ةَ ةیياریِای ىٍحلهَ جٍسی -

  ىػحادیً جزریلی -

 HIV /AIDS خاٌّاده افراد -

 ...... ياریِای آىیزصی، ُپاجیث، اغحیاد وداوظهتیً اخحیاری ىضاوره ةیياریِای رفحاری ) ایدز، ةی -



 ساةلَ ىّاجَِ صغهی و غیر صغهی ةا وسایم جیز و ةرٌده آغضحَ ةَ خّن و جرصحات -

 افراد دارای ساةلَ دریافث خّن و یا فراورده ُای خٌّی آنّده -

 افراد ةا ساةلَ جياس جٍسی ىضكّك ىحافظث ٌضده -

اجػَ ٌيّده اٌد در ظّرت ٌیاز و رضایث صخعی از خدىات آزىایش جيام افرادی کَ جِث ىضاوره ةَ ىرکز ىر -

 .ةرخّردار ىی صٌّد

 . کهیَ خدىات آىّزش ، ىضاوره و آزىایضات ایً ىرکز رایگان ىی ةاصد -

 .جيام ةررسیِای اٌجام صده در ایً ىرکزکاىال ىحرىاٌَ اسث -

 .کٍد در ىػرض خعر و غيّم ىردم دٌتال ىیُا را ةرای افراد  ُيچٍیً آىّزش و ىضاوره در ىّرد ایً ةیياری -

  :در این مرکس دو واحد فعالیت دارند که عبارتند از

 (HIV/ AIDS) واحد ایدز-1

 (STI)  ُای آىیزصی واحد غفٌّث-2

 :صّد ُا اصاره ىی ُایی در جریان اسث کَ در ذیم ةَ آن در ُر یک از ایً واحدُا فػانیث

  :ُای ىرةّط ةَ واحد ایدز فػانیث

ُای اٌحلال و  ُای پر خعر و افراد در ىػرض خعر اةحالء ةَ ةیياری ایدز، راه آىّزش و ىضاوره ةیياران، گروه-1

  ُای کاُش آسیب ُای پیضگیری از اةحالء ةَ آن و راه راه

 ظّرت اخحیاری، ىحرىاٌَ و در ٌِایث رازداری ُای پر خعر و ىراجػیً ةَ ةرای گروه HIV اٌجام آزىایضات-2

  َ خدىات کاُش آسیب )کاٌدوم(ارائ-3

ای، واکسیٍاسیّن،  ىثتث از كتیم ىػایٍات ةانیٍی و آزىایضات دوره HIV ارائَ خدىات کاىم ةَ ةیياران-4

 ای و جكيیهی، اكداىات حيایحی و در ظّرت ٌیاز ارجاع ةَ ىحخععیً ىرةّظَ ُای پیضگیراٌَ درىان

 عیً غفٌّی و داخهیارائَ خدىات جخععی ىّرد ٌیاز ةا ارجاع ةَ ىحخع-5

  :(STI) ُای آىیزصی ُای ىرةّط ةَ واحد غفٌّث فػانیث

ُای  ُای اٌحلال و راه ُای آىیزصی، راه آىّزش و ىضاوره ىراجػیً اخحیاری و ةیياران در خعّص غفٌّث-1

  .پیضگیری از آن

  ُای آىیزصی ىػایٍات ةانیٍی و درىان ىراجػیً ىتحال ةَ غفٌّث-2

  جضخیعی ةرای جضخیط و در ىان ةیياراناٌجام آزىایضات -3

 ججّیز دارو و سایر اكداىات ىّرد ٌیاز ةیياران-4

 



 :توصیه

ُای آىیزصی یا اغحیاد خّد و افراد خاٌّاده ُسحیو یا اظالغات ةیضحری در ایً  اگر ٌگران اةحالء ةَ ایدز، غفٌّث

  :خّاُیو چَ ةاید ةكٍیو زىیٍَ ىی

خّاُیو،  ٌگران ُسحیو یا اظالغات ةیضحری در ایً زىیٍَ ىی HIV ةَاگر از آنّدگی خّد یا ُيسر خّد 

ظّرت  ُای رفحاری ىراجػَ کٍیو جا خدىاجی را در ایً زىیٍَ رایگان و ةَ جّاٌیو ةَ ىراکز ىضاوره ةیياری ىی

  .حضّری یا غیر حضّری دریافث کٍیو

جّاٌید  ُا، ىی اٌی از اةحالء ةَ ایً ةیياریُای آىیزصی و یا ٌگر در ظّرت ٌیاز ةَ اظالغات ةیضحر در خعّص غفٌّث

ُای الزم در ایً خعّص را ةَ دسث آورده  ُای رفحاری( ىراجػَ جا آىّزش ةَ ایً ىرکز )کهیٍیک ىضاوره ةیياری

  ظّرت رایگان كرار گیرید و در ظّرت ٌیاز جحث اكداىات جضخیعی و درىاٌی ةَ

آزىایش ، و کاٌدوم و خدىات درىاٌی ةَ ىراجػیً رایگان  کهیَ خدىات ىرکز ىضاوره صاىم، ىضاوره ، آىّزش ،

 .ىی ةاصد

 :پس

 و اسرار حفغ وٌیز آٌِا رضایث ةا ةاید…کهیَ اكداىات از جيهَ گرفحً اظالغات ىضاوره ةا خاٌّاده وپیگیری افراد و

 گردد اٌجام اظالغات ىحرىاٌگی رغایث

  :زیر ىیتاصد ىحضكم از پرسٍم ىرکز ىضاوره ةیياریِای رفحاری صِرسحان 

  پزصک غيّىی-1

 کارصٍاس رواٌضٍاسی ةانیٍی -2

  کارصٍاس ىاىائی -3

 


