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پیش گفتار
امروزه گسترش روزافزون اچآیوی به عنوان یکی از چالشهای بهداشتی ،اقتصادی واجتماعی ،پیشرفت و
توسعهی جوامع را به خطر انداخته است .مراکز مشاورهی بیماریهای رفتاری یکی از تجربیات موفق کشور
است که توانسته گامهای مؤثری را در کنترل اپیدمی اچآیوی بردارد .اولین مرکز مشاورهی بیماریهای رفتاری
در سال  2973در کرمانشاه و دومین مرکز در سال  2972در تهران راه اندازی شد ،که این اقدام از طرف
نهادهای بین المللی متولی امر سالمت ،تحت نام بهترین تجربه ،به سایر کشورها معرفی شده است .با حمایتهای
سیاسی مسئولین ،پس از گذشت یک دهه ،تعداد این مراکز به سرعت رو به افزایش گذاشت ،که هم اکنون شاهد
فعالیت  209مرکز و  230پایگاه مشاورهی بیماریهای رفتاری در سراسر کشور هستیم.
در مراکز مشاورهی بیماریهای رفتاری ،کلیهی خدمات پیشگیری ،مراقبت و درمان اچآیوی به خصوص ارائهی
درمانهای مناسب جهت بیماران ،خدمات کاهش آسیب ،آموزش ،مشاوره و آزمایش اچآیوی جهت افراد در
معرض آسیب به صورت کامالً محرمانه ،داوطلبانه و رایگان ارائه میگردد.
از آن جایی که مشاورهی صحیح در این مراکز ،اساسیترین نقش را در شناسایی افراد در معرض خطر و نیز
پایبندی مبتالیان به دریافت خدمات مراقبتی ایفاد مینماید ،مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،
همواره ارتقای کیفی خدمات مشاوره برای ارائه دهندگان این خدمت را مورد تأکید قرار داده است .کتاب پیش رو
با هدف ارتقای توان علمی مشاوران در زمینهی اچآیوی /ایدز و عفونتهای آمیزشی تدوین شده است .از
ویژگیهای این کتاب ،توجه ویژه به نیازهای آموزشی مشاوران با تأکید بر جنبههای خاص مشاوره در زمینهی
اچآی وی /ایدز و استفاده از نویسندگانی است که ضمن دارا بودن دانش تخصصی ،از تجربهی فعالیت در این
حوزه نیز برخوردارند .در پایان از نویسندگان و تمامی عزیزانی که در تدوین این کتاب یاری نمودهاند ،تقدیر
میشود.

دکتر محمدمهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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مقدمه
در دههی گذشته ،خدمات مشاوره و آزمایش  HIVبه سرعت در جهان گسترش یافته است و به عنوان مهمترین راه ورود
افراد در معرض خطر و بیماران مبتال به  HIV/AIDSبه دریافت مداخالت و مراقبتهای الزم شناخته میشود .در کشور ما،
تأسیس مراکز مشاورهی بیماریهای رفتاری ،راهکار مهمی در پاسخ ملی به مشکل  HIVبوده است .خدمات گوناگونی که
برای مراکز مشاورهی رفتاری تعریف شده است ،در راستای استراتژیهای مختلف سومین برنامه استراتژیک ایدز (-2939
 )2973بوده و نقش کلیدی در ارائهی خدمات پیشگیری ،درمان و مراقبت از  HIVبازی میکند .مراکز مشاورهی بیماریهای
رفتاری ،مراکزی هستند که قابلیت ارائهی خدمات آموزشی ،پیشگیری ،مشاوره ،مراقبت ،درمان و کاهش آسیب را به افراد
در معرض بیشترین خطر ابتال و مبتالیان به  HIVو بیماریهای مقاربتی را داشته باشند .وجود مشاور دوره دیده ،شرط
الزم برای راه اندازی مراکز مشاورهی بیماریهای رفتاری بوده است.
این کتاب برای کارشناسان بهداشت روان ،کارشناسان بهداشت عمومی ،مددکاران اجتماعی و هر فردی که در مراکز
مشاورهی بیماریهای رفتاری مسئولیت مشاوره به افراد در معرض خطر و یا مبتال به  HIV/AIDSو بیماریهای مقاربتی
را دارد ،نگاشته شده است و هدف از تدوین آن ،تأمین منبعی آموزشی برای این مشاوران است .بر اساس دستورالعملهای
جهانی و هم چنین دستورالعملهای ملی کشورمان ،افرادی که خدمات مشاوره و آزمایش  HIVارائه میکنند ،باید در این
زمینه آموزشهای الزم را دیده باشند.
سازمان جهانی بهداشت ،یک "مشاوره و آزمایش  HIVبا کیفیت" را این گونه تعریف کرده است :خدمات قابل دسترس
مشاوره و آزمایش  HIVکه نیازهای مراجعان و ارائهکنندگان خدمت را به طور عادالنه و قابل قبول در چهارچوب منابع و
امکانات موجود و در راستای دستورالعملهای ملی برآورده میکند .هم چنین یک "مشاورهی با کیفیت" این گونه تعریف
شده است :مشاورهی با کیفیت ،در دسترس ،غیرقضاوتی و مراجع محور است .مشاوره باید موجب افزایش دانش پیشگیری
از  HIVدر مراجعان شده و به آنان در تمرکز بر یافتن راه حلهایی برای کاهش خطر کمک کند .عالوه بر این ،یک مشاورهی
با کیفیت موجب ارجاع ،پیگیری ،و پایبندی به درمان به شیوه و زمان مناسب و قابل قبول میشود.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصمم است تا به طور نظاممند موجبات ارائهی خدمات استاندارد و با کیفیت باال
را به مراجعان مراکز مشاورهی بیماریهای رفتاری فراهم کند .از آنجا که ارتقای دانش و مهارت مشاوران ،نقش کلیدی را
در بهبود کیفیت خدمات ایفا میکند ،مجموعهای آموزشی برای دستاندرکاران مشاوره در این مراکز تدوین شده است تا با
مطالعهی کامل آن و شرکت در دورههای آموزشی منظم ،همراه با تجربیاتی که در حین کار به دست میآید ،کادر
مشاورهی این مراکز را مشاورانی با کفایت و مسلط بر وظایف خود تشکیل دهند.
هدف نهایی از این تالشها عبارتند از :افزایش تشخیص زودرس بیمارانی که از وضعیت  HIVخود مطلع نیستند ،تشویق
افراد خانواده و شرکای جنسی بیماران مبتال به  HIVبه دریافت مشاوره و آزمایش ،ارائهی خدمات پیشگیرانه به افرادی که
در معرض خطر هستند ،تسهیل دریافت به موقع مراقبت و درمان  HIVو حمایت روانی و اجتماعی از بیماران.
گرچه نام این کتاب ،مشاوره و آزمایش  HIVاست ،ولی مطالب ارائه شده ،شامل انواع مسائل شایعی است که مشاوران در
برخورد با مراجعان این مراکز با آن روبه رو میشوند .از آنجا که مشاوره و آزمایش  ،HIVنقطهی کلیدی ورود به انواع
مداخالت است ،اولویت اصلی بر آن گذاشته شده است .این کتاب در راستای اهداف ذکر شده ،به تفصیل موارد زیر را
تشریح میکند :عناصر کلیدی در مشاورهی  ،HIVمشاورهی پیش و پس از آزمایش  HIVبه درخواست مراجع و به پیشنهاد
درمانگر ،روشهای تغییر رفتارهای پرخطر در مشاورهی  ،HIVمشاوره برای افشای وضعیت  ،HIVمشاورهی مراقبت،
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مشاورهی پایبندی به درمان ،کار با مراجعین دارای افکار خودکشی ،سوگ ،داغدیدگی و فقدان ،مشاوره با گروههای خاص
شامل زنان باردار ،زنان تازه فارغ شده و همسران آنها ،کودکان و نوجوانان ،مردانی که با همجنس خود ،رابطهی جنسی
دارند ،مراجعین دچار اختالل هویت جنسی و افراد دوجنسیتی ،تنفروشان و مصرفکنندگان مواد و الکل .هم چنین مشاوره
با ارائهکنندگان خدمات بهداشتی پس از مواجههی اتفاقی و روشهای مراقبت مشاور از خود در مقابل استرس و فرسودگی
شغلی در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
در تدوین این کتاب تالش شده است تا از روزآمدترین اطالعات و منابع استفاده شود .امید است تا متخصصان و
دستاندرکاران با مرور این کتاب ،بازخورد خود را برای هر چه پربارتر شدن آن به نویسندگان ارائه نمایند تا در
ویرایشهای بعدی کتاب از این راهنماییها استفاده شود.
نویسندگان این کتاب از سرکار خانم دکتر میترا فالحی برای همکاری نزدیکشان و هم چنین سرکار خانم فهیما فرهی و
سرکار خانم زینب السادات موسوی سپاسگزاری و قدردانی مینمایند.

دکتر آفرین رحیمی موقر
دانشیار روانپزشکی ،مرکز تحقیقات ایدز ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پاییز 2932

