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جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری ستاد مبارزه با  کتابچه حاضر توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و

به منظور ارایه منبع آموزشی معتبر برای کارکنان مراکز گذری و سایر  مواد مخدر جمهوری اسالمی ایران

 ی وی در ایران تهیه شده است.سان به گروه های در معرض خطر اچ آمراکز خدمات ر

است که  "Reducing Drug Harm in Asia "مایی با عنوان این کتابچه ترجمه بخشی از کتاب راهن

مخدر و جرم  به دفتر مقابله با مواد Asian Harm Reduction Networkحق ترجمه آن توسط 

 سازمان ملل اهدا شده است.

 ناشران منبع اصلی:

The Center for Harm Reduction 

Macfarlane Burnet Center for Medical Research 

Asian Harm Reduction Network 
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 معرفی

ی وی بخش اچ آ (Voulentary Counselling and testin (VCT))مشاوره و آزمایش داوطلبانه 

ی وی در بسیاری از کشورها شده است. اطالع از وضعیت سرمی برنامه های مراقبت و پیشگیری اچ آالینفک 

ی را برای تشویق کند رفتارهای ایمن ترتواند هم افراد مثبت و هم منفی را از طریق وی سی تی می

مایت را ی وی دنبال کنند. این مداخله هم چنین دسترسی به خدمات مراقبت و حپیشگیری از انتقال اچ آ

 کند.ی وی تسهیل میبرای افراد مبتال به اچ آ

تن اطالعات نادرست در مورد د داشصور آزمایش شدن، و در بسیاری مواروجود ترس و اضطراب از ت

 وی/ ایدز، به این معنی است که مشاوره بخش ضروری این فرایند است. آی اچ

 شود:در این کتابچه، موارد زیر بررسی می

 وی سی تی چیست؟ -1

 فرآیند مشاوره چگونه است؟ -2

 ی وی چگونه است؟فرآیند آزمایش اچ آ -3

 کارکنان: خستگی مفرط و استرس -4
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 وی سی تی چیست؟

با هدف  ]مشاور[گفتگویی محرمانه بین فرد و مددکار" شود:می مشاوره اچ ای وی این گونه تعریف

فرآیند  ."ی وی/ایدزتصمیم گیری شخصی در رابطه با اچ آتوانمندکردن فرد در کنار آمدن با استرس، و 

 ی وی و تسهیل رفتار پیشگیرانه است.مل ارزشیابی خطر شخصی انتقال اچ آمشاوره شا

با شود پیامدهایی دارد که تنها محدود به دریافت یک تشخیص نیست. این فرآیند برای کسی که آزمایش می

ی وی انگ جوامعی که به افراد مبتال به اچ آی وی منافع زیادی دارد، در وجود این که دانستن وضعیت اچ آ

کرد. تصمیم به  دار به آزمایشداشته باشد. هیچ کس را نباید وا تواند عواقب منفیمیشود آزمایش زده می

 ی وی کامال داوطلبانه است.انجام آزمایش اچ آ

 رازداری

باط را محکم کرده و احتمال ترین عوامل بین مشاور و مراجع است. مشاور ارت اعتماد یکی از مهم

ممکن است با تبعیض  ی ویآ اچ کردن اطالعات ارایه شده را بیشتر می کند. با توجه به این که افراد دنبال

مواجه شوند، اطمینان بخشی در مورد رازداری مهم است. رازداری هر نوع اشاره به یک مراجع یا بحث در 

 .رچوب یک رابطه حرفه ای و با رضایت مراجع باشدمورد او را منع می کند. مگر این که در چا

افرادی که مواد تزریق می کنند از پیش انگ، تبعیض، و طرد را به خاطر مصرف مواد تجربه کرده اند، در 

بیشتر جوامع مصرف کنندگان تزریقی مواد را مطرود می انگارند و آنها اغلب هدف خشم و ترس جوامع 

هم اضافه شود، مصرف کنندگان تزریقی مواد یکی از منزوی ترین  ی وی / ایدزآیص اچ تشخ هستند. اگر

، یک ی ویآآزمایش اچ  گروه های اجتماعی خواهند بود. برای تصمیم در مورد انجام یا عدم انجام

 .ی وی چه منافعی برای او خواهد داشتآممکن است بپرسد دانستن وضعیت اچ کننده تزریقی مواد  مصرف

 :این موارد باشداگر اصوال منفعتی داشته باشد، نگرانی ها می تواند حول 

 ترس از تبعیض بیشتر 

 ی ویآان برای بیماری های مرتبط با اچ نبود درم 

  کاندوم برای تضمین نبود دسترسی فوری به درمان دارویی و یا وسایل تزریق تمیز و

 تر ایمن های رویه

 ترس درمورد نحوه ی اطالع به شرکای جنسی و خانواده در صورت آزمایش مثبت 

 ترس از آینده 

مدتی طول می کشد و  وی یآ نتیجه آزمایش اچ این ماجرا رازداری حیاتی است. معموال کنار آمدن بادر 

http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-222-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-HIV-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-86--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-385-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4--%D8%A7%DA%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-385-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4--%D8%A7%DA%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
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حس می کنند. در این زمان ممکن است حس تسلط بر زندگی  سیب پذیرمردم خود را در این زمان کامال آ

ی وی آند چه کسی از ابتالی آنها به اچ بتوانند تصمیم بگیرخود ناپدید شود و افراد حداقل نیاز دارند 

ی وی مثبت زندگی می کنند و کسانی که آ شود. وقتی هنوز تبعیض گسترده علیه افرادی که با اچ مطلع

ی وی خود دارند. بخشی از آل خوبی برای عدم اعالم وضعیت اچ مواد مصرف می کنند وجود دارد، افراد دلی

از آزمایش باید بحث در مورد رازداری باشد. باید به مراجع گفته شود که آن مرکز چگونه مشاوره پیش و بعد 

 ل:ند. برای مثابه نتایج آزمایش رسیدگی می ک

 آیا مراکز بهداشتی درمانی مطلع می شوند؟ 

 چه کس دیگری در مرکز به پرونده آنها دسترسی دارد؟ 

 نتیجه چگونه ثبت و بایگانی می شود؟ 

 .نوع اعتمادی که بین مشاور و مراجع ایجاد شده آسیب می زند از رازداری به هر هر گونه تخطی
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 فرآیند مشاوره

 اهداف اصلی مشاوره کدام است؟

 مشاوره برای چه کسی است؟

 چه کسی باید مشاوره بدهد؟

 مشاوره پیش از آزمایش چیست؟

 مشاوره پس از آزمایش چیست؟

 انواع مشاوره کدام است؟

 مورد مواد چیست؟مشاوره در 

مشاوره بخش اساسی وی سی تی است. مشاوره باید از فرد در تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام 

یش، نتایج آن به فرد اجازه آزمایش و هنگام دریافت جواب آن حمایت کند. اطالعات درباره آزما

باید اطالعاتی در مورد نین دهد. مشاوره هم چمی را گیری آگاهانه در مورد انجام آزمایش تصمیم

 کند.وی/ایدز، نحوه انتقال آن، و نحوه اجتناب از ابتال و یا انتقال ویروس را فراهم می یآ اچ

 اهداف اصلی مشاوره کدام است؟

 دو هدف اصلی مشاوره عبارت است از:

 ی وی/ایدز قرار گرفته استدمی که زندگی آنها تحت تاثیر اچ آحمایت روان شناختی از مر -1

 ی وی و انتقال آن به دیگرانپیشگیری از عفونت اچ آ -2

 کنند:عوامل زیر در رسیدن به این هدف کمک می

 شود، چگونه پیشگیری ی وی: چه هست، چگونه منتقل میرد اچ آدادن اطالعات به مراجع در مو

 دهدشود، آزمایش چه چیزی را نشان میمی

 ی وی )مثال به نتیجه مثبت آزمایش اچ آ نی خودکمک به مردم در اداره کردن پاسخ های هیجا

 خشم، ترس(

  بحث در مورد کارهایی که الزم است مراجع با توجه به موقعیت و نیازها انجام دهد، اما نباید برای

 مراجع سخنرانی کرد.

 اده ی مواد و رابطه تشویق تغییر رفتار برای پیشگیری از انتقال )برای مثال رویه های ایمن تر استف

 من ترجنسی ای
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 مشاوره برای چه کسی است؟

 :مشاوره برای

 پس از آزمایش( داده اند )هم مشاوره پیش و هم ی ویآاچ  افرادی که آزمایش 

 افرادی که مبتال شده اند و شریک جنسی/خانواده آنها 

 مشکالت مالی، اشتغال، و مسکن را تجربه می کنند وی یآاچ  افرادی که به خاطر. 

 افرادی که به خاطر رفتار پرخطر فعلی یا گذشته در جست و جوی کمک هستند. 

به خاطر داشته باشید که رازداری مهم است: مراجع باید بتواند به مشاور اعتماد کند و خودش بتواند تصمیم 

بود چه کسی را می خواهد مطلع کند. مراجع حق دارد تصمیم بگیرد که  ی ویآاچ  بگیرد که اگر مبتال به

، و سایر پزشکان ی ویآاچ  آیا می خواهد افراد دیگری مانند اعضای خانواده، افرادی از گروه های حمایتی

 .را کند یا خیربالینی را وارد ماج

 بدهد؟ مشاوره باید کسی چه

هستند. مشاوره  ی ویآاچ  گیر برنامه پیشگیری ازی است که دردمشاوره بخشی از بار کاری افرا، در واقعیت

مشاوره حداقل باید دوبار به مراجع ارائه  ویی آاچ  عمدتا اتفاقی نیست که تنها یک بار رخ دهد. در مورد

اما به شکل روزانه هم مشاوره اتفاق می افتد: در خیابان ها،  ی ویآچ آزمایش ا شود: قطعا پیش و پس از

خیلی طبیعی فرصت مشاوره پیش درخانه مردم، در درمانگاه ها و غیره. گاهی شرایطی ایجاد می شود که 

می آید. برای مثال ممکن است مددکار در حال رسیدگی به آبسه یک مصرف کننده تزریقی مواد باشد و با 

رصت بحث در مورد به کارگیری هم در مورد علت ایجاد آبسه صحبت کنند؛ این وضعیت به مددکار ف

 .ل هایش را می دهدو به مصرف کننده فرصت طرح سوا ]تزریق[های ایمن تر شیوه

 چیست؟ آزمایش از پیش مشاوره

پیشنهاد کرد. مشاوره فرصت ارایه  آزمایش را تنها باید همراه با مشاوره پیش و پس از ی ویآآزمایش اچ 

دهد، و رضایت کند، ماهیت محرمانه آزمایش را توضیح میاطالعات روشن درباره آزمایش را فراهم می

ه و اعتماد بین مشاور و مراجع کند. همچنین زمان الزم را برای ایجاد رابطآگاهانه برای انجام آن را کسب می

 کند.فراهم می

در محیطی انجام شود که بتوان حریم خصوصی را فراهم کرد، برای مثال در اتاقی که  مشاوره مطلوب است

خنرانی. مراجع باید درمورد ساز محل اصلی فعالیت های مرکز دور باشد. مشاوره یک گفتگو است نه یک 

ال و صحبت در مورد ترس ها و اضطراب هایش احساس راحتی کند. مشاوره فرصتی برای مشاوره سؤطرح 

http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/news-203-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
http://aids.ir/news-203-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
http://www.aids.ir/news-31-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
http://www.aids.ir/news-203-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
http://www.aids.ir/news-203-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
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توضیح دهد. این نوع بحث  را ی ویآاچ  و معانی احتمالی نتیجه مثبت ی ویآاچ  کند که آزمایشفراهم می

 دهد در مورد ادامه یا قطع روند آزمایش تصمیم گیری کند.به مراجع اجازه می

 مشاوره پیش از آزمایش باید تمرکز کند بر:

 ی ویآاچ  تاریخچه شخصی مراجع و خطر فعلی و گذشته قرارگرفتن در معرض 

 و توانایی او برای کنارآمدن با بحران ی وی/ ایدزآاچ  دانش مراجع در مورد 

 برای ارزیابی میزان خطر برای مراجع، مشاور الزم است به مسایل زیر توجه کند:

 )رفتار پرخطر مصرف مواد در حال یا گذشته )یعنی اشتراک سوزن و سرنگ و سایر وسایل تزریق 

 و گذشته، تن فروشی یا رابطه جنسی با یک تن فروش رفتار جنسی حال 

 تواتر رابطه جنسیرابطه جنسی ایمن تر ، انجامکاندوم استفاده از ، 

 خارج از خانواده رابطه جنسی 

 سابقه داشتن انتقال خون یا دریافت عضو اهدا شده 

 ،خالکوبی، و تیغ زنی قرارگرفتن در معرض فرآیندهای تهاجمی غیراستریل، مانند تزریق 

مشاور باید به ، ]آزمایش با نتیجه[ برای کنار آمدن ی وی / ایدز و توانایی اوآبرای ارزیابی دانش مراجع از اچ 

 موارد زیر توجه کند:

 داند؟ چرا آزمایش درخواست شده است؟ آیا مراجع با تمایل خود مراجع در مورد آزمایش چه می

 برای مشاوره آمده است؟

 صی مایه نگرانی مراجع است؟چه رفتارها یا نشانه های خا 

 آیا مراجع در مورد واکنش خود به نتیجه آزمایش )مثبت یا منفی( فکر کرده است؟ 

 و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر دارد؟ ی ویآانتقال اچ  مراجع چه باورها و دانشی در مورد 

 اهم می کند؟اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، چه کسی حمایت عاطفی را برای مراجع فر 

وقتی مشاور خطر ابتالی مراجع، دانش او درمورد ویروس و توانایی اش برای کنارآمدن با شرایط را ارزیابی 

ی وی و آاچ  ، تفاوت بینی وی/ایدز چیستآچ ا) ی وی/ایدزآاچ  کرد، باید اطالعات کاملی در مورد

مشاور همچنین باید مراجع را  چیست( و این که نتیجه مثبت یا منفی آزمایش چه معنی دارد ارایه کند. ایدز

چه  "دوره پنجره"تیجه مثبت و منفی کاذب دارد و توضیح دهد که نمطلع کند که خیلی به ندرت آزمایش 

معنی دارد. مشاور همچنین باید در مورد راه های پیشگیری از کسب ویروس و یا انتقال آن به سایر افراد 

که چقدر طول می کشد تا جواب آزمایش را دریافت کند. اگر صحبت کند. او همچنین باید به مراجع بگوید 

http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://aids.ir/news-160-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-160-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://aids.ir/news-8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/
http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://www.aids.ir/
http://www.aids.ir/
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
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 مراجع تصمیم بگیرد آزمایش را انجام دهد مهم است که مشاوره پس از آزمایش را هم ترتیب دهد.

اگر قرار است آزمایش برای شناسایی افراد خاص مبتال " اظهار کرد: 1987سازمان جهانی بهداشت در سال 

یک پیش شرط بسیار ضروری است، و  –آزاد و با رضایت آگاهانه  –به عفونت به کار رود، داوطلبانه بودن 

 "مشاوره و حفظ رازداری انجام شود.با  ]آزمایش[باید 

کند. کسب رضایت وی را درک میرضایت آگاهانه یعنی مراجع فرآیند و تاثیرات انجام آزمایش اچ آی 

 آگاهانه مستلزم:

 شود و نتایج چه معنی خواهد داشت.آموزش مراجع در مورد این که آزمایش چگونه انجام می 

 بحث درمورد فواید و مضرات انجام آزمایش 

 گوش دادن به نگرانی ها و ترس های مراجع 

 پاسخ به پرسش های مراجع 

 شکسب اجازه مراجع برای ادامه آزمای 

تواند فرض کند که مراجع برای آزمایش رضایت دارد: قصد ادامه ی روند آزمایش باید روشن باشد مشاور نمی

ی توانمند است، هدف، خطرات، و به زبان آورده شود. رضایت آگاهانه یعنی مراجع برای چنین تصمیم

او داوطلبانه است. اگر  ها، و فواید آزمایش شدن و نشدن، هر دو را درک می کند و این که تصمیم آسیب

ررسی شود. اما باالتر از همه کسی برای انجام آزمایش رضایت ندهد دالیل باید از طریق مشاور بیشتر ب

 .باید به تصمیم او احترام گذاشت ها  این

 :دالیلی که مراجع ممکن است نخواهد آزمایش دهد عبارت است از

 ی وی / ایدزآات در مورد آزمایش و در مورد اچ نداشتن اطالع 

 ی ویآحساسی برای پذیرش نتیجه مثبت اچ احساس نداشتن آمادگی درونی و ا 

 نداشتن حمایت اجتماعی از طرف خانواده و دوستان 

 ترس از محرمانه نماندن جواب آزمایش 

 ترس از دست دادن خانه، شغل و ... 

 ترس از دست دادن شریک جنسی 
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 مشاوره پس از آزمایش چیست؟

به مراجع است. اما دامنه ای بیشتر از ارایه  ی ویآاچ  پس از آزمایش ارایه نتیجه آزمایش ورههدف اولیه مشا

تواند هم برای گیرد و ممکن است به بیش از یک جلسه نیاز باشد. این مساله مینتیجه را در بر می

منفی صادق باشد. البته محتوای مشاوره پس از آزمایش بر حسب  ی ویآاچ  مثبت و هم ی ویآ اچ فرد

نتیجه آزمایش متفاوت خواهد بود. دوباره مهم است که مشاوره خصوصی باشد و مطلوب است که مشاوره 

 وقت قابل قبولی را برای مراجع صرف کند.

 آزمایش منفی نتیجه از بعد مشاوره

داشته به همان اندازه ی مشاوره با کسی که نتیجه آزمایش او  نتیجه آزمایش منفی مشاوره با کسی که

نتیجه منفی  مثبت بوده مهم است. در عین این که خوشحالی یا حتی سرمستی مراجع از گرفتن

 قابل درک است، ضروری است که مشاور اطالعاتی به مراجع بدهد: آزمایش

 ممکن است قابل اعتماد نباشد  دوره پنجره مشاور توضیح دهد که نتیجه آزمایش به علت الزم است

ماه آزمایش دیگری داشته باشد و این در شرایطی است  6تا  3و مراجع ممکن است بخواهد ظرف 

 که در این مدت خود را در معرض خطر بیشتری قرار ندهد.

 اهمیت دارد.  ی ویآاچ  از قرار گرفتن در معرض مشاور باید تاکید کند که از این پس پیشگیری

اطالعات در مورد رویه های ایمن تر رابطه جنسی و رویه های ایمن تر استفاده از مواد را باید کامال 

 توضیح داد و بحث کرد.

 ت بیشتری را ئیایشتری با مراجع داشته باشد تا جزممکن است مشاور مایل باشد جلسه های ب

ث کند. )شاید بتواند شریک جنسی درمورد نحوه ایجاد تغییر و مذاکره در مورد رفتار ایمن تر بح

 مراجع را در مالقات بعدی ببیند(.

  

http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/
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 مشاوره بعد از نتیجه مثبت آزمایش

دوباره به مهم است که هنگام ارائه نتیجه آزمایش مراجع و مشاور در یک محل خصوصی باشند. مشاور باید 

مراجع اطمینان دهد که صحبت ها و نتیجه آزمایش محرمانه خواهد بود. مدتی طول می کشد تا مراجع 

واقعا بتواند این خبر جدید را بپذیرد و مشاور الزم است در مورد ضربه وارد شده به مراجع و ترس هایش 

و با زبانی قابل درک برای مراجع حساس باشد و از او حمایت کند. سپس مشاور الزم است که روشن و ساده 

معنی نتیجه آزمایش را توضیح دهد. این زمان برای بحث در مورد نحوه ی پیشرفت بیماری و تخمین مدتی 

مشاور باید مثبت اندیشی را تشویق کند )مانند اینکه فرد  که مراجع زنده خواهند ماند مناسب نیست.

اینکه درمان هایی برای برخی عفونت های فرصت طلب وجود تواند سال ها بدون نشانه زندگی کند و یا  می

دارد.( اشاره به داروی ضد رتروویروسی تنها در صورتی باید مطرح شود که در منطقه قابل دستیبابی و تهیه 

باشد. مشاور باید مالقات های بیشتری را برای دیدن مراجع ترتیب دهد تا بتواند رابطه حمایتی را شکل دهد 

ی وی، راه های انتقال سالمت مراجع و اطالعاتی در مورد آطالعاتی در مورد عفونت اچ چنین او هم

 پیشگیری از انتقال ویروس را تکرار کند.
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 نکاتی که باید دایم تاکید شود عبارت است از:

 نیست ایدز با معادل وی ای اچ عفونت. 

 مشاور باید بر اهمیت اجتناب از شود باید مراقب سالمتی اش باشد. که مبتال به اچ آی وی می فردی

 کنند تاکید کند.قرار گرفتن در معرض سایر بیماری هایی که دستگاه ایمنی را تضعیف می

 ابتال به اچ آی وی و راه های اطمینان از عدم ابتالی دیگران: رابطه جنسی ایمن تر )استفاده از  نحوه

 سایر وسایل تزریق( کاندوم( و استفاده ایمن تر از مواد )عدم اشتراک سوزن و

  چه زمانی فرد مبتال به اچ آی وی شده است.  غیرممکن است که از نتیجه آزمایش بتوان فهمیداین

اچ آی وی را از شریک جنسی فعلی شان  داین به خصوص وقتی مهم است که افرادی فرض کنن

 گرفته اند و سپس باور پیدا کنند که او وفادار نبوده است.

یجه مثبت آزمایش اچ ای وی بسته به عوامل گوناگونی که عمدتا مربوط به شخصیت و واکنش افراد به نت

تواند بر توانایی سازگاری با تغییر اثر محیط اجتماعی آن ها است فرق خواهد کرد. عوامل دیگری که می

 گذارد عبارت است از:

 سالمت فرد در آن زمان وضعیت 

 فرد برای شنیدن خبر ابتالی به اچ آی وی آماده است. چقدر 

 امکان درخواست کمک و دریافت آن از طرف خانواده و دوستان برای فرد مهیا است. چقدر 

 و وضعیت روان شناختی فرد شخصیت 

 فرهنگی و روحانی مرتبط با اچ آی وی ایدز، بیماری و مرگ در آن جامعه خاص ارزش های 

 هایی در مورد مشاور و مشاوره داشته باشد. این دغدغه ها حول این موارد است: مراجع ممکن است دغدغه

 معذب بودن در صحبت با یک غریبه 

 ترس از آنچه آشکار خواهد شد 

 ترس از مواجهه با عفونت 

 احساس شرمندگی از صحبت در مورد مسایل خصوصی 

 نگرانی از این که رازداری رعایت نخواهد شد 

  و گفتار متفاوت، سن  فردی از جنس مخالف، پیشینه قومی متفاوت، زباندشواری در صحبت با

 ... متفاوت و
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 یک داستان واقعی

 من تقریبا نابود شدم

، من سال دوم دانشگاه حقوق بودم و چون خوب گیتار می زدم عضو یک گروه موسیقی بودم 1972در سال 

هر روز مشغول کشیدن و استنشاق هروئین بودند زدم. با دیدن مردمی که و در یک باشگاه شبانه گیتار می

 وسوسه شدم آن را استفاده کنم. یادم نمی آید کی معتاد به هروئین شدم.

واقعا به حد انفجار رسید و طبق آمار اولیه باالترین درصد  ]در ویتنام[ ، مساله اچ ای وی/ایدز1994در سال 

رم کرد آزمایش بدهم. اول به یک بیمارستان پوست کل موارد مصرف کننده تزریقی مواد بودند. پدرم مجبو

رفتم که جواب آزمایش برای بیماری های اجتماعی )بیماری های آمیزشی( منفی بود. خانواده من باور 

های من را کنار گذاشتند و من غذایم را به یزنداشت جواب صحیح است و من در خانه منزوی شدم. آنها چ

 لیوان خودم می خوردم. تنهایی با کاسه، چوب غذاخوری و

بعد از آن پدرم از برادر کوچکترم خواست من را برای آزمایش به مرکز سالمت و پیشگیری ببرد. وقتی دکتر 

من را از نتیجه آزمایش مطلع کرد تقریبا نابود شدم. فکر کردم زندگی ام به انتها رسیده است. با فکر داشتن 

نمی دانستم و اینکه خانواده من را طرد خواهند کرد، تصمیم یک بیماری کشنده که چیز زیادی در موردش 

که هنوز  ی، در حالتر من را عقب کشید. ایستاده بودمگرفتم خود را از بالکن بیمارستان پرت کنم. دک

احساسات متفاوتی داشتم، ترس، آشفتگی و درماندگی. من از واکنش برادرانم، و سپس والدین و سایر 

  اعضای خانواده بعد از دانستن نتیجه آزمایش هراس داشتم.

مسئول مشاوره بود و خیلی با من  "ل"را در مطبش ببینم. دکتر  "ل"دکتر از من خواست بروم و دکتر 

آن زمان حرف هایش از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شد. بی نهایت گیج بودم  حرف زد، اما در

و نمی توانستم درست فکر کنم. نمی دانستم چه کنم. به دکتر گفتم من این کار را کرده ام و باید عواقب آن 

رد این بود که دکتر را بپذیرم. به دکترها التماس کردم راز من را حفظ کنند. آن چه واقعا من را نگران می ک

قول داد این  "ل"یا بیمارستان این راز را برای مردم محله ما فاش می کنند. بی نهایت آشفته بودم. دکتر 

مساله محرمانه می ماند و توصیه کرد مراقب سالمتم باشم. او خیلی مالیم توصیه کرد که اگر می خواهم 

 زندگی طوالنی داشته باشم مواد را ترک کنم.

 می کند.در شهر هوشی مین ویتنام کار  آموزشگر همسان مذکور اکنون به عنوان مراجع 

  

http://aids.ir/news-18-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7.html
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 انواع مشاوره کدام است؟

تعادلی بین فراهم آوردن حمایت و مراقبت عاطفی برای مراجع و حفظ رویکرد هدفمند  مشاوران الزم است

 :انتواند به ویژه سخت و دشوار باشد چون مشاوری وی میمشاور اچ آ به مشکل او ایجاد کنند.

 شوند با میرایی خود روبرو شوندمجبور می 

  با فقدان سروکار دارنددایما 

 کنند، واز مردمی که تحت فشار و در شرایط دشوار هستند حمایت می 

 کنند بپذیرند.گاهی مجبور هستند رفتاری را که تاکید یا درک نمی 

دهد که هم چنین عاقالنه است که مشاور کسی را برای حرف زدن داشته باشد؛ این به مشاور فرصت می

 خود را ابراز کند.احساسات، تاسف، و استرس 

کند. نوع مشاوره ای که الزم است را این عوامل مشاوره در مراحل مختلف و بر اساس نیاز مراجع تغییر می

 کند:تعیین می

 نیازهای مراجع، شرایط و وضعیت روان شناختی 

 کنند یا با آن مواجه هستندنوع مشکالتی که تجربه می 

 روندمرحله ای که در آن به دنبال مشاوره می 

چه عالوه بر این که مشاور باید تا حد امکان به نحو مفیدی به نیازهای مراجع بپردازد، الزم است بداند 

مواقعی او را به خدمات دیگر ارجاع دهد ) برای مثال مراقبت پزشکی، مساعدت مالی، نهادهای حمایت 

 .اجتماعی(

وی دریافت کنند چون از این طریق مهم است که مشاوران، آموزش اختصاصی برای مشاوره در اچ آی 

کنند دامنه وسیع واکنش ها و مشکالتی که مراجع ممکن است تجربه کند کشف کنند. هم فرصت پیدا می

کنند مهارت های مشاوره ی خود را از طریق ایفای نقش و غیره تمرین کنند و دانش چنین فرصت پیدا می

 خود در مورد اچ آی وی/ایدز را افزایش دهند.
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 مشاوره در مورد مواد چیست؟

مراجعان خود باید بخواهند ترک  د.می تواند مراجعان خود را ترک بدهواقعیت این است که هیچ مشاوری ن

کنند و خود اقدام کنند. هر چند مشاور میتواند این فرآیند را کمک، تسهیل و حمایت کند، مشروط بر اینکه 

 .کننده مواد باشد تشخیص دهد کنترل باید در دست مراجعان مصرف

نهادها ممکن است یک مشاور ویژه برای تمرکز بر مراجعان با مصرف مواد و مشکالت همراه آن داشته باشند. 

اما بیشتر کارکنان به ویژه کارکنان تیم سیاری، به طور منظم در مشاوره مواد درگیر خواهند بود. شرایط و 

 :متفاوت است. مشاور الزم است بداند که رویه های مصرف مواد از جامعه ای به جامعه دیگر

 چه نوع موادی مصرف می شود 

 مردم از چه راه هایی مواد را استفاده می کنند 

 آیا وسایل استریل تزریق در دسترس است 

 شیوع اچ ای وی در آن جامعه خاص چقدر است 

 چه رویه هایی برای اشتراک وجود دارد 

 ته درمان یا خدماتی قابل دسترس اسچ 
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مشاوران مواد باید بتوانند به مراجعان خود توصیه های عملی متعددی برای کاهش خطرات همراه با مصرف 

 مواد پیشنهاد کنند. اطالعات شامل موارد زیر است:

 تمیز کردن سوزن و سرنگ 

 چرخشی محل تزریق عوض کردن 

 که نباید تزریق کرد محل هایی 

 آبسه ها درمان 

 دز و راه های پیشگیری از ابتال و انتقال ویروسدر مورد اچ آی وی/ای اطالعات 

در مورد مراجع مصرف کننده مواد قضاوت کنند. بسیاری از مشاوران نباید  برای انجام موفقیت آمیز این ها،

مصرف کنندگان مواد تجربه ی قضاوت و تبعیض متخصصان سالمت، خانواده، و کل جامعه را دارند. مشاور 

نگرش ها کاری از پیش ببرد. مشاور الزم است به جای تحمیل نگرش ها و باورهای تواند با تقویت این نمی

گوید گوش دهد: مهمترین موضوع برای مراجع چیست؟ آنها چه اطالعاتی خود به مراجع، به آنچه او می

 خواهند؟ می

ا باشند. هدف طوالنی مدت پرهیز باشد، هم مراجعان و هم مشاوران باید واقع گردر حالی که ممکن است 

شود. اگر غیرواقع گرایانه گیرد مواد را کنار بگذارد در اولین تالش موفق نمیمعموال کسی که تصمیم می

دهد: نیل به همه ، حس شکست تنها احساس ناامیدی مراجع را افزایش میاهداف بزرگی را در نظر گرفت

 این ها بسیار دشوار است.

با مراجع در مورد نحوه ی ایمن تر استفاده از مواد کار کنند. چنین  توانندمشاور یا کارکنان تیم سیاری، می

 پیشنهادهایی می تواند داده شود:

 به شکل دیگر مواد را مصرف کند، مانند استنشاق، تدخین، یا بلع مواد 

  ،اگر در دسترس باشد مصرف ماده جایگزین مانند متادون 

  تزریقادامه تزریق اما هربار با استفاده از وسایل 

 ،استفاده از برنامه مبادله سوزن و سرنگ اگر وجود دارد 

 به اشتراک نگذاشتن وسایل تزریق خود با فرد دیگر 

 داشتن سوزن و سرنگ اختصاصی برای خود و تمیز کردن آن قبل از مصرف 

  اگر به علت نبود وسایل مجبور به اشتراک شدند، تمیز کردن سرنگ و سوزن بعد از این که هر کس

 اده کرد.استف
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 ی ویآ اچآزمایش  فرآیند

 آزمایش اچ آی وی برای چیست؟

 نتایج چه معنی دارد؟

 چه کسی باید آزمایش اچ آی وی بدهد؟

 چه سوال هایی باید بپرسید؟
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 چیست؟ برای وی یآ اچ آزمایش

وده است. وقتی ی وی، نه خود ویروس، بآمعمول با تشخیص پادتن های ضد اچ به طور  ی ویآاچ  تشخیص

ی وی می شود، بدن او پادتن هایی علیه ویروس تولید می کند. پادتن ها پروتئین هایی آفردی مبتال به اچ 

محافظت  ایدز ی وی یاآپادتن ها از فرد در مقابل اچ می سازد. این  عفونت هستند که بدن برای جنگ با

ی وی قابل دسترسی است که شامل آزمایش های آف وسیعی از آزمایش های پادتن اچ نمی کند. امروزه طی

 .استی وی آیرا، آزمایش های ساده و سریع اچ بر مبنای االیزا و اخ

ی وی آزمایش االیزا است آرد استفاده برای تشخیص پادتن اچ شایع ترین شیوه ی آزمایش مو: آزمایش االیزا

 .ی وی حساس استآنهایت به شناسایی پادتن های اچ  که بی

پیشرفت های بسیار جدید تکنولوژی منجر به ظهور انواع آزمایش های سریع شده : آزمایش ساده/سریع

به شکل یک بسته است و در مقایسه با الیزا استفاده از آن ساده تر است. به عالوه، عملکرد  است. بیشتر آنها

 .تشخیصی آن قابل قیاس با آزمایش های االیزا است که به طور معمول استفاده می شود

ی وی بسیار حساس و اختصاصی است، همه نتایج آشود که هر چند آزمایش پادتن اچ  الزم است تاکید

هنوز درکشورهای  وسترن بالت. بت از یک آزمایش باید توسط آزمایش متفاوت دیگری تایید شودسرمی مث

توسعه یافته معمول است اما در دستورالعمل های گام به گام کشورهای در حال توسعه انجام دوبار الیزا 

 .متداول تر است

وی پادتن ایجاد شود. این زمان  یآمدتی طول می کشد تا در برابر اچ بعد از قرارگرفتن در معرض ویروس 

می نامند و ممکن است بین چند هفته تا سه ماه ]حتی تا شش ماه[ طول بکشد. در این  دوره پنجره را

 .ی وی مثبت استآفی باشد. در حالی که در واقع اچ مدت ممکن است جواب آزمایش فرد من

وی در دوره پنجره نباشند، فرد می تواند  یآا قادر به شناسایی پادتن های اچ گرچه ممکن است آزمایش ه

ویروس را  روابط جنسی ، واهدای خون ف(، و سایر رویه های نا ایمن مصر) از طریق اشتراک سرنگ و سوزن

 .به دیگران منتقل کند

تیجه آزمایش منفی است، توصیه می شود بعد از سه ماه ]یا اگر کسی اخیرا در معرض ویروس قرار گرفته و ن

برای یک آزمایش دیگر مراجعه کند چون ممکن است در دوره پنجره باشد. طی این  بهتر است شش ماه[ 

 .]یا شش[ ماه پیش از آزمایش دوم، باید فرد را تشویق کرده وارد هیچ رفتار پرخطری نشود سه

  

http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/news-301-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-301-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-258-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.html
http://aids.ir/news-258-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html


21 

 

 یک داستان واقعی

 وی چه معنی دارد؟ یآداشتن اچ 

ی وی را داشتیم. او یک پسر جوان بود. ما جواب آزمایش را آبود که اولین مورد مثبت اچ  1993اوایل سال 

این اولین مورد ما بود. مدتی طول کشید که توانستیم او را پیدا کنیم. وقتی باالخره موفق شدیم  –گرفتیم 

ه باشیم. او با دوستش آمد. گفت که قبال خودش گمان از او خواستیم به دفتر برگردد تا مالقاتی داشت

کردیم بدی داشت. داشتیم فکر میی شئه نآمد، احتماال برده که مثبت باشد. حالش به نظرخوب نمی می

توانستیم فرصت را از دست بدهیم چون کسی چه اما نمیوقتی حالش این طور است آیا باید به او بگوییم؟ 

بنابراین من او را به طبقه باال که یک اتاق بزرگ برای توانستیم دوباره او را ببینیم؟ ست کی میدانمی

 جلسات آموزشی داشتیم بردم. به او گفتم باید بنشینیم و با هم خصوصی صحبت کنیم.

خواست رفیقش برود چون مریض بود و شک داشت که خبرهای بدی در انتظارش باشد. به او اما او نمی

خواست دوستش زی بین من و تو هست و ممکن است نخواهی دوستت اینجا باشد. اما او میگفتم این چی

مثبت است.  ی ویآاچ آید او باشد، پس نهایتا گفتم ما نتیجه آزمایش های او را گرفته ایم و به نظر می 

خدای "دوستش کامال غافلگیر شده بود و گفت:  کنم هنوز نشئه بود اماواکنش چندانی نداشت چون فکر می

این واکنش کامال غریزی بود. نمی دانم این برایش یک ضربه ناگهانی بود، یا منزجر  "من قرار هست بمیری؟

 شده بود، یا برای دوستش ترسیده بود. گفتنش سخت است: فکر کنم ترکیبی از هرسه بود.

سپس او رفت و من با جوانی که  "بعدا صحبت خواهم کرد.با تو  "بنابراین من او را نشاندم و گفتم 

آیا معنی اش این "گفت:  "دانی این چه معنی دارد؟می"مثبت بود شروع به صحبت کردم. گفتم  وی یآ اچ

مرحله چیز  تواند در آندانستم آیا او می  و شروع به کمی گریه کرد. نمی "است که قرار است بمیرم؟

تواند برگردد و کمی بیشتر  بیشتری درک کند. فقط گذاشتیم آن روز همین طور بگذرد و به او گفتم می

صحبت کنیم. بعدا با رفیقش در مورد حریم و رازداری صحبت کردم و این که او چطور باید از دوستش 

آیا من واقعا "ت و گفت: حمایت کند و موضوع را برای همه فاش نکند. آن جوان چند ماه بعد برگش

 "کنم حالم بد باشد. دارم؟ خیلی حس نمی وی یآ اچ

در نپال بود هیچ برنامه تلویزیونی یا اطالعاتی وجود نداشت که  ی ویآاچ  آن زمان روزهای اول عفونت

کند  چیست، غیر از اینکه بگوید یک بیماری است که آدم های بد را مبتال می ی وی/ ایدزآاچ  توضیح بدهد

کند. وقتی به  مردم در ذهن تصویری داشتند که سل با افراد چه می "سل "گفتید  و در حالی که اگر می

شوند. اما  هراسان می [انند ]از چه چیزیدگیری آنها میمردم بگویید اگر امروز این کار را بکنی فردا سل می

 مثبت بودن چه معنی دارد. ی ویآاچ دانستند  صادق نبود. مردم کامال نمی ی ویآاچ این درمورد 

http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
http://aids.ir/
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 گفتگویی بین یک مشاور و یک مراجع

 .آزمایش بدهمکنم باید برای ایدز فکر می مراجع:

 کنی نیاز به آزمایش داشته باشی؟ممکن است به من بگویی چرا فکر می مشاور:

ر را شنیده ام که ممکن است از طریق اشتراک سوزن و سرنگ ایدز گرفت و من چند بار این کا مراجع:

ن دوستانم سرنگ تمیز پیدا کرد، چاره چیست؟ بنابراین من سوز شود سوزن وکرده ام، می دانید وقتی نمی

 را بعد از اینکه آنها تزریق کردند، شریکی استفاده کردم.

ی وی گویید. اچ ابسیار خب، درمورد خطر انتقال اچ آی وی با اشترک سرنگ و سوزن درست می مشاور:

شود و ایدز چیزی است که وقتی مریض شدی خواهی داشت. به اسم ویروسی است که منتقل می

و خطرناک است. اما اشتراک هر نوع وسیله تزریق مانند قاشق، فیلتر، آب،  اشتراک سوزن و سرنگ هرحال،

خواستم چند سوال توانی امروز آزمایش بدهی. اما قبل از آن میخواهی میر دارد. اگر میشریان بند هم خط

دانم ممکن است صحبت درمورد این مسائل سخت باشد، مواد و روابط جنسی شما بپرسم. میدرمورد مصرف 

 بنابراین فکر می کنید مایل هستید در مورد این مسائل حرف بزنیم؟

 .بله اشکالی ندارد مراجع:

 چند وقت است که سوزن و سرنگ اشتراکی مصرف می کنید؟ مشاور:

 فکر می کنم حدود شش ماه باید باشد. مراجع:

 آخرین باری که سوزن و سرنگ را شریکی استفاده کردی کی بود؟ مشاور:

 دوشب پیش مراجع:

 آیا یک شریک جنسی منظم داری و آیا کاندوم استفاده می کنی؟ مشاور:

 کنیم.استفاده نمی کاندوم دختر دارم امایک دوست  مراجع:

 دوست دختر دیگری داری؟ مشاور:

 ی وی است؟آدارم، منظور اچ  ایدز کنید منر میته نه، به من بگویید، آیا فکدر سال گذش مراجع:

ی وی دارید. اما باید بگویم که اشتراک سوزن و سرنگ آی من غیر ممکن است بگویم شما اچ برا مشاور:

http://aids.ir/news-161-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-161-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-168-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/
http://aids.ir/
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 ی وی واقعا چیست؟آدانید اچ دهد. آیا میی قرار میحتما شما را در معرض خطر باالی

تواند آدم گویند میزنند و میشنوم که دیگران در مورد آن حرف میواقعا، اما این روزها دارم مینه  مراجع:

 میری.را مریض کند و بعد از این مریضی می

و سپس در تمام بدن گردش پیدا  شودی وی ویروسی است که وارد جریان خون میآاچ ، خب مشاور:

نی کند. دستگاه ایمهستند حمله میز دستگاه ایمنی اخاصی در بدن که بخشی کند و به سلول های  می

کنند و ابر مواد خارجی که به آن حمله میکند بدن چگونه از خود در بریک عبارت کلی است که توصیف می

ی وی باشند، آدم ممکن است سال ها مبتال به اچ کند. بعضی مرشوند دفاع میموجب بیماری یا عفونت می

ود که مدتی کند چون زمانی آشکار می شی نکنند. اما ایدز فرق مید یا احساس بیماراما بیمار به نظر نرسن

دهد که دستگاه ایمنی درهم شکسته و فرد زمانی رخ می ایدز ی وی گذشته است.آاز ابتالی شما به اچ 

 شود. آیا این توضیح موضوع را روشن تر کرد؟میبیمار 

 بله فهمیدم مراجع:

دوره  اینکه آزمایش صحیح است، چیزی به اسم ی وی دارد وآان از اینکه فرد اچ مشاور: برای اطمین

ی وی پاسخ دهد و بتوانیم آن را در آزمایش آکشد تا بدن فرد به اچ تی طول میوجود دارد. یعنی مد پنجره

 ماه متغیر است. 6تا  3خون تشخیص دهیم. این زمان بین 

 دهید؟خب چگونه آزمایش را انجام می مراجع:

 فرستیم.گیریم و به آزمایشگاه میفقط مقداری از خون شما را می مشاور:

 کنید من باید آزمایش بدهم؟بنابراین، فکر می مراجع:

توانید از سالمت خود ما اگر بدانید اچ آی وی دارید میخب، تصمیم را واقعا خود شما باید بگیرید. ا مشاور:

 کنند و بهدانید که چقدر مهم است مراقب باشید آن را به دیگر افرادی که مواد تزریق میمراقبت کنید و می

دوست دخترهای خود، یا هر کس دیگری که با او رابطه جنسی دارید منتقل نکنید. اما حتی اگر آزمایش 

ندهید باید مراقب باشید سوزن و سرنگ خود را مشترک استفاده نکنید و رابطه جنسی محافظت نشده 

ممکن است مبتال نداشته باشید. چون ممکن است حامل ویروس باشید و آن را به سایرین منتقل کنید. یا 

کنید یا رابطه جنسی دارید نباشید اما ویروس را از کسانی که با آنها سوزن و سرنگ را اشتراکی مصرف می

 بگیرید. فکر خوبی هست که استفاده از کاندوم را هم شروع کنید.

 شوند؟از شما از نتیجه آزمایش مطلع می چه کسان دیگری غیر مراجع:

http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
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نتیجه آزمایش خیلی مهم است. بنابراین برای تمام مراجعان یک شماره رمز داریم. ما باور داریم که  مشاور:

رد آن با کسی صحبت کنند. اما اجازه ندارند در مو کنند نتایج را خواهند دانستفقط کسانی که اینجا کار می

 ی وی داشته باشید چه واکنشی خواهید داشت؟آاگر اچ 

دانم چه نون هیچ آزمایشی مثل این نداشته ام، بنابراین واقعا نمیخب خوشحال نخواهم بود اما تاک مراجع:

 حسی خواهم داشت؟

ردگی خیلی شایع است، کردن حس افس ی وی دارید، پیداآآزمایش ها نشان دهدکه واقعا اچ  اگر مشاور:

ویم با شما شکنیم و خوشحال میره را برای همه مراجعان فراهم میخواهم بدانید ما اینجا مشاوبنابراین می

در مورد همه نگرانی های تان صحبت کنیم. حاال اگر امروز آزمایش را انجام دهید جواب آن ظرف دو هفته 

 برخواهد گشت.

 توانم بیایم مشکلی نیست.بسیارخب، می مراجع:

 سوالی دارید؟ مشاور:

اگر اچ آی وی کنم آید. برای من تصمیم آسانی نیست، از طرفی فکر میاالن چیزی به نظرم نمی مراجع:

 ترساند.دارم بهتر است بدانم، از طرف دیگر این واقعا من را می

 توانید مدتی وقت بگذارید و در مورد آن فکر کنید.خب، اگر بخواهید می مشاور:

کنم واقعا هر جور شده باید بدانم. پس بهتر نه، اشکالی ندارد. من تصمیم خود را گرفته ام. فکر می مراجع:

 را بگیرید و منتظر بهترین نتیجه باشیم. است خون
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 نتایج چه معنی دارد؟

ی وی در بدن فرد ایجاد شده است: به عبارت آوی مثبت باشد یعنی پادتن ضد اچ  یآاگر نتیجه آزمایش اچ 

ی وی، شده است. این همچنین به معنای آن است که آبه ویروس نقص ایمنی انسانی، اچ  دیگر فرد مبتال

ی وی به این معنی آان را مبتال کند. نتیجه مثبت اچ تواند دیگرعمر مبتال خواهد بود و میفرد برای همه 

ی وی دارند سال ها مشکلی آ، دارد. برخی از کسانی که اچ ایدز نیست که فرد سندرم نقص ایمنی اکتسابی،

ی وی آبرای فرد اچ  یص ایدزتشخ شوند. وقتیحالی که بقیه خیلی سریع بیمار مینخواهند داشت. در 

 شود که دستگاه ایمنی درهم شکسته و در نتیجه انواع عفونت یا سرطان ایجاد شده است.مثبت گذاشته می 

نیست. یا مبتال به  ی ویآاچ  تواند به این معنی باشد که فرد مبتال بهی وی منفی است میآاگر آزمایش اچ 

قرار دارد و پادتن به میزان کافی و قابل تشخیص در خون تولید  دوره پنجره وی هست اما هنوز دراچ ای 

وی  یآ ماه پیش مبتال به اچ ]شش[ نشده است. نتیجه منفی آزمایش تنها می تواند نشان دهد که فرد تا سه

استفاده کرده ماه گذشته وسایل تزریق را اشتراکی  ]یا شش[ نشده است. اگر این فرد طی سه

 نشان ندهد. آن را داشته ممکن است مبتال باشد اما آزمایش هنوز جنسی ناایمن رابطه یا

  

http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-222-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-HIV-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/
http://aids.ir/news-13-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
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 بدهد؟ وی یآ اچ آزمایش باید کسی چه

شده در خطر هستند، به خصوص  تمرکز انجام آزمایش همواره بر گروه هایی از مردم بوده که تصور می

بر کنندگان تزریقی مواد، تن فروش ها، و مردان هم جنس گرا. یک مشکل این قضیه تمرکز آن  مصرف

سیاری از مردم اقدام به خاص است. ب رفتارهای پرخطر برهایی از مردم به جای تمرکز  گروه

 دانند. از گروه های باال قابل تعریف نمی پرخطر می کنند، اما خود را در قالب هیچ یک رفتارهای

داشته باشد اما خودش را هم  رابطه جنسی برای مثال یک مرد متاهل ممکن است گاهی با مردان دیگر

با شریک جنسی خود داشته  دهرابطه جنسی محافظت نش کند؛ یک زن ممکن استجنس گرا محسوب نمی 

کند؛ یا فرد دیگری کند و وسایل تزریق را شریکی استفاده میباشد اما نداند که او گاهی مواد تزریق می

ممکن است هیچ وقت سوزن و سرنگی را شریکی استفاده نکند اما همه وسایل دیگر تزریق را به اشتراک 

  بگذارد.

کند ممکن است مجموعه ای از پرسش ها را کار می ی ویآپیشگیری از اچ  مشاور یا مددکاری که در برنامه

تواند به عنوان یک  ی وی دارد بپرسد. این پرسش ها میآآزمایش اچ خطر فردی که درخواست  برای ارزیابی

دم از بحث در مورد جنبه های خصوصی زندگی شان احساس شرمندگی راهنما استفاده شود، چون بیشتر مر

قبل از ایجاد سطحی از اعتماد که بتواند فرد را متمایل به بحث در مورد این مسایل  .کنند و دستپاچگی می

شود باید متناسب با  ممکن است جلسه ها و مذاکره های متعددی الزم باشد. زبانی که استفاده میکند، 

قابل دسترسی نیست یا خیلی گران  ی ویآآزمایش اچ  فرهنگ و مذهب آن منطقه باشد. اگر تسهیالت

 است، هنوز باید ارائه اطالعات در مورد استفاده ایمن تر از مواد و رویه های جنسی ایمن تر را در نظر گرفت.

 

  

http://aids.ir/news-376-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-159-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://aids.ir/news-236-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87.html
http://aids.ir/news-204-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2.html
http://aids.ir/news-333-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
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 چه سوال هایی را باید پرسید؟

 سوال هایی از این قبیل بپرسند: مشاوران ممکن است از مراجع خود

 معلوم شده که شریک جنسی شما، یا هر کسی که با او رابطه جنسی داشته یا مواد مصرف  آیا

 اید. اچ آی وی یا ایدز داشته باشد؟ کرده

 وارد هیچ فعالیت جنسی شده اید که شما را در خطر قرار دهد؟ آیا 

 کنید؟ چگونه و کی؟کاندوم استفاده می از 

 کنید؟وقتی مواد و الکل مصرف کرده اید رابطه جنسی برقرار می آیا 

 هیچ یک از شرکای جنسی شما مشکالتی با مواد یا الکل داشته اند؟ آیا 

 هیچ گاه مواد تزریق کرده اید؟ آیا 

 باری که مواد مصرف کردید کی بود؟ آخرین 

 تزریق کرده اید؟وقتی که تحت تاثیر سایر مواد یا الکل بوده اید هیچ گاه مواد  آیا 

 تا به حال کسی برای شما مواد تزریق کرده است؟ آیا 

 باری که سوزن و سرنگ، وسایل تهیه مواد )مثل قاشق( یا سایر وسایل تزریق را اشتراکی  آخرین

 مصرف کردید کی بود؟

 تاکنون عفونت منتقل شونده از راه جنسی داشته اید؟ آیا 

 تاکنون سل یا هپاتیت داشته اید؟ آیا 

 تاکنون جراحی یا انتقال خون داشته اید؟ یاآ 
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جوانی که رفتارهای پرخطری داشت )اشتراک وسایل تزریق، رابطه جنسی محافظت نشده با شرکای جنسی "

 متعدد( در دو زمان مختلف برای عفونت منتقل شونده از راه جنسی تحت درمان قرار گرفته بود.

آزمایش اچ آی وی او مثبت شود جدا خودکشی را در نظر خواهد در یک مشاوره پیش از آزمایش گفت اگر 

 گرفت.

او و اگرچه نهایتا به جایی رسید که بتواند ببیند صرف نظر از نتیجه آزمایش تغییر رفتار برای سالمت خود 

 سالمت دوستانش ضروری است. در نتیجه انجام آزمایش اچ آی وی را دنبال نکرد.

 "پیوست و دیگر مبتال به عفونت های آمیزشی نشد.اما به برنامه سوزن و سرنگ 
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 کارکنان: خستگی مفرط و استرس

 تواند تاثیر منفی عمیقی بر تندرستی یک مددکار و روابط او بگذارد.و حل نشود، می اگر سوگواری ادامه یابد

 خستگی مفرط چیست؟

 شود کدام است؟برخی مسایل مرتبط با استرس و خستگی مفرط که در این نوع کار دیده می

 کنید؟چگونه از خستگی مفرط اجتناب می

 خستگی مفرط چیست؟

عبارت خستگی مفرط برای توصیف فرسودگی مفرط هیجانی استفاده می شود که می تواند برای افراد شاغل 

در حرفه های مراقبتی رخ دهد. در واقع، پاسخی به کشش هیجانی مزمن است و وقتی بروز می کند که فرد 

رند. درگیر کار با سایر انسان ها می شود، به ویژه کار با افرادی که مشکالت جدی و یا بیماری دا شدیدا

ی وی / ایدز به خصوص زمانی است که کارکنان نه تنها باید با مسائلی که آدشواری حیطه پیشگیری از اچ 

ه همچنین گاهی مجبورند به طور سنتی تابو بوده دست و پنجه نرم کنند )مصرف مواد و رابطه جنسی(، بلک

 د:به مردم بگویند یک بیماری کشنده دارند. خستگی مفرط می تواند به این شکل ها خود را نشان ده

 کار باال رفتن سطح غیبت کارکنان از 

 باال رفتن میزان بیمارشدن کارکنان 

 جابجایی سریع کارکنان 

 ابراز نارضایتی از کار 

 تعارض بین کارکنان 

  ارایه خدماتپایین آمدن کیفیت 

کارکنانی که از خستگی مفرط رنج می برند ممکن است احساس کنند خسته هستند و از انرژی تخلیه شده 

اند، منابع عاطفی شان محدود شده، و احساس فرسودگی ناشی از غم خواری دارند. همه این ها منجر به 

نمی کند و چندان برای  پایین آمدن اعتماد به نفس می شود چون فرد فکر می کند خیلی خوب کار

مراجعان مفید نیست، و این به نوبه خود منجر به به افسردگی می شود. خستگی مفرط را می توان نوعی 

 :فقدان پیشرونده آرمان گرایی، انرژی، و هدف طبقه بندی کرد

 :چهار مرحله در آن قابل تعریف است

 قعی؛ هنوز افق واقعی کار درک غیر وادوره اولیه باال بودن امیدها، انرژی، انتظارات  ق:اشتیا

 .شود اما انتظارات باال است نمی
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 ادامه کار اما دیگر مثل قبل مهیج نیست؛ مسایلی مانند پول، ساعت های کاری و ارتقای  د:رکو

 .شغلی مهم می شود

 خب  "مندی خود شغل، برای مثال پرسیدن ارزش و خود سودمندی درمورد پرسش شروع  ی:ناکام

 .ممکن است در این مرحله مشکالت هیجانی، جسمی، و رفتاری شروع شودکه چی؟؛ 

 وقتی رخ می دهد که مددکار دایما در کارش احساس ناکامی دارد. اما برای تامین  ی:بی تفاوت

زندگی به آن نیاز دارد؛ ممکن است کم کاری و سرسختی در برابر چالش ها )به جای رویکرد 

 .عان اجتناب کند و از همکارانش فاصله بگیردسازنده( شروع شود، حتی از مراج

 :نشانه های خستگی مفرط در کارکنان می تواند شامل موارد زیر باشد

 سردرد، کمردرد، سرماخوردگی مکرر، خستگس مفرط، طول کشیدن بیماری ها، بی خوابی، : جسمی

 مشکالت گوارشی

 به کار، افزایش مصرف مواد /تحریک پذیری، ناکامی، خشم، رویکرد بدون انعطاف نسبت : عاطفی 

 . ... الکل / سیگار و

 .پرخوری یا کم خوری، افزایش تعارض در رابطه زناشویی یا سایر روابط، افسردگی و ناامیدی
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 روند می پیش هم همگام مشاوره و وی ای اچ آزمایش

ی وی خود را آراجعانی که مایل هستند وضعیت اچ ی وی در شالوم برای مآپادتن اچ  آزمایش محرمانه

با استفاده از بسته آزمایش شدند،  اچ ای وی نفر برای 155، 1996بدانند فراهم است. از ژانویه تا سپتامبر 

است و به مراجعان  ش داوطبانهآزمای. درصد آزمایش مثبت پادتن اچ ای وی دیده شد 4/72 های اچ ای وی

 .اطمینان داده می شود که نتیجه آزمایش در شرایط کامال محرمانه نگهداری خواهد شد

به مسئول فنی آزمایشگاه داده  نمونه ها تنها با یک شماره رمز که عالمت شناسایی محسوب می شود

هم  پس از آزمایش مشاوره پیش وشود. تمام مراجعانی که برای آزمایش محرمانه مراجعه می کنند  می

وعه ی مشاوره معموال توسط یک نفر ارائه می شود اما در بعضی شرایط دو نفر درگیر گیرند. این دو مجم می

را انجام می دهد  مشاوره پیش از آزمایش می شوند. یکی از این شرایط در زندان است که گاهی یک پرستار

و سپس از مشاور مصرف کنندگان تزریقی مواد می خواهد که بیاید و نتیجه آزمایش و درهمان زمان مشاوره 

 .را به مراجع ارائه کند

 "مشاوره می دهیم.گاهی متوجه می شدیم که داریم شتاب زده "

بار کاری سنگین مشاوران به این معنی است که آنها همیشه و هر زمانی که مراجع در مرکز حاضر می شود 

مشکل واقعی ما با تعداد مراجعانی است که می آیند: گاهی "و خواهان آزمایش است آماده مشاوره نیستند. 

 "متوجه می شویم که داریم شتاب زده مشاوره می دهیم.

ی وی توسط همان مشاور مصرف کنندگان تزریقی مواد انجام می شود که خدمات آمه مشاوره های اچ ه

  زدایی را هم ارائه می دهد. همه ی این ها به معنی جریان مداوم مراجعان و زمانی است که به طرز سم

ناامیدکنند ای برای هر مراجع کوتاه است. مشکل به خصوص وقتی حاد می شود که مشاور سعی می کند به 

را شرح دهد. با توجه به زمان محدود، روشن نیست که  ی ویآآزمایش اچ  مراجع عوامل مختلف درگیر در

مراجع چقدر توانسته محتمل بودن دوره پنجره شش ماهه بین آخرین رفتار پرخطر در درک کند و بفهمد 

 ست.ی وی اآدر واقعا به معنی نبود عفونت اچ که نتیجه منفی احتمالی چق

 

  

http://aids.ir/news-203-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
http://aids.ir/news-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-203-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-VCT.html
http://aids.ir/news-267-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4.html
http://aids.ir/news-256-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-256-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://aids.ir/news-333-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
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 شود کدام است؟برخی مسایل مرتبط با استرس و خستگی مفرط که در این نوع کار دیده می

  برای برخی از کارکنان تیم سیاری ممکن است اولین بار باشد که بعدا از مدت ها کاری ساختاریافته

 کشد که با این تغییر در زندگی شان کنار بیایند.دارند، بنابراین زمانی طول می

  مصرف کنندگان سابق، مواجهه دایم با سبک زندگی گذشته و احتمال عود مصرف وجود دارد.برای 

  ی وی آتواند دایما یادآور وضعیت اچ میی وی مثبت است آکه اچ جریان کار برای فرد تیم سیاری

 باشد.

 ساعت طوالنی کار با پرداخت کم 

  شغل آن ها وابسته به امکان تامین ندانی نداشته باشند. چون چکارکنان ممکن است امنیت شغلی

 اعتبار است.

 شوند از پس مسایل مربوط با زمینه اجتماعی و سیاسی محل ارایه خدمات کارکنان مجبور می

 برآیند، یعنی برخورد پلیس، دستگیری، مخالفت برخی از اعضای جامعه محلی

 میرند.احساس غم و فقدان وقتی مراجعان می 

 مواد کنندگان مصرف ر مورد مصرف مواد و)کلیشه ای( دبا تصویرهای قالبیم برای مقابله فشار مداو 

 اجبار به ورود به صحنه زد و خورد به خاطر مراجعان 

 جنگ با احساس هایی مانند بیهودگی و ناکامی 

 دشواری های همراه با ایجاد روابط محکم تر با برخی مراجعان نسبت به دیگران 

 بستگی با سایر همکارانتالش برای حفظ حس غم خواری و هم 

 کنند( درک روشنی از احساس اینکه سایر همکاران )مثال کسانی که بیرون و در خیابان ها کار نمی

 فشار کار ندارند.

  اگر کار مستلزم ارجاع افراد برای درمان بیشتر به جایی دیگر است، ممکن است با دیدن عدم

 پیشرفت کار احساس ناکامی ایجاد شود.

 ر موقعیت هایی که خطر شخصی زیادی در پی داردقرارگرفتن د 

 اجبار به کار در زمان بعد از ساعت مقرر 
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 کارکردن ارزش دارد

کنید هیچ پاسخ آسانی برای کنید، چون در محیطی که کار میبی اندازه احساس خستگی می  زمان هایی

 پنج درصد زن هستند.درصد مصرف کنندگان مواد مرد و  95مشکالت وجود ندارد. در مانیپور 

توانند و بسیاری از آن ها از قبل مبتال به اچ آی وی شده حتی اگر بخواهند مصرف مواد را کنار بگذارند نمی

 .کندکنید واقعا شما را افسرده و خیلی خسته میمیرند. وقتی به وسعت مشکل فکر میاند و به زودی می

کند و فقط وقت خودت را تلف کنی؟ کمکی نمیار را میچرا این ک"گویند: خیلی وقت ها مردم به من می

گاهی انتقاد خیلی زیاد است. اما تصمیم خود را "کنی. این آدم ها بی فایده و از دست رفته هستند. می

 خواهم در این حیطه کار کنم.گرفته ام و می

 ابتدا این کار خیلی دشوار بود، فکر کنم برای آنها هم همین طور.

شب هایی بوده که به خاطر مشاهده آدم های در حال مرگ بی خوابی کشیده ام. اما بعد از آن حرفه ای تر 

توانم مسایل را حل و کامال جدا نشده ام. اما االن پخته تر شده ام و بیشتر می ]از نظر احساسی[شده ام. من 

 فصل کنم.
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 این کار مهارت های زیادی الزم دارد

غیر از اینکه مجبوری تمام روز را در هر شرایط آب و هوایی راه بروی باید یک مربی، مشاور و مددکار  خوب،

مراقبت های اولیه هم باشی. باید با مراجعان و با جامعه کار کنی. اگر مجبور شوی کسی را برای درمان مواد 

س پنج دقیقه بعد در حال کنی و سپببری مجبوری کار پذیرش هم انجام دهی، در یک وضعیت کار می

کارکردن در شرایط کامال متفاوت هستی. برای بسیاری از مراجعان باید در مورد مدیریت بحران کار کنی. 

باید بدانی چه محدودیت هایی داری و چه زمانی الزم است از فرد دیگری کمک بخواهی. واضح است که اگر 

 لیه و سپس باندپیچی کرد.کسی آبسه دارد باید به سادگی آن را نیشتر زد، تخ

کشد، باید تشخیص دهی چه شرایطی مافوق اما اگر کسی به خاطر ابتال به سل دارد بریده بریده نفس می

و بعد در صورت رفتن را بزنی و بروی روی وضعیت ارجاع،  توانایی توست. در این شرایط باید دکمه تقسیم

یی، یا ممکن است مجبور شوی به یک خانواده کمک به درمانگاه سل الزم است بروی در وضعیت کار اجرا

دانی از کار شما وری گزارش های آن روز را بنویسی. قدر، بعد مجبکنی، کسی که از ایدز مرده دفن کنند

 خیلی مهم است.
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 یک داستان واقعی

 باید خستگی مفرط را جدی گرفت

و یکی از خالق ترین کارکنان ما بود. اما در عملکرد دیباش برای کار در تیم سیاری تدریجا پایین آمده بود. ا

چند هفته اخیر از کم کارترین و کم عالقه ترین افراد شده بود. نهایتا مدیریت مجبور شد او را بخواهد تا 

وضعیت عملکردش را بررسی کند. اول منکر شد که احساس و عملکردش فرق کرده است. اما بعد از چند 

کنندگان تزریقی مواد و افراد او، نهایتا گفت که دیگر مایل نیست با مصرف  ساعت گفتگو و ایجاد انگیزه در

 :ی وی مثبت کار کندآاچ 

بیند. بعد از چند ساعت مشاوره عمیق پنج روز مرخصی با حقوق به او داده شد تا گفت هر شب کابوس می

دوباره همان دیباش خوب و زمانی را با خانواده اش خارج از محیط کار سر کند. هفته پیش که برگشت 

 .زدار دیگر در وجودش شادمانی موج میخوشحال قدیم بود. یک ب
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 شود از خستگی مفرط اجتناب کرد؟چگونه می

است که نهادها و برنامه ها برای اجتناب از خستگی مفرط و اداره استرس کامل، سازو کارهایی را برای  مهم

مفرط اغلب نتیجه خشم، ناکامی و سوگ ابراز نشده است.  کمک به کارکنان در نظر بگیرند، خستگی

. آنها حمایت کنند ر مشکالتشان کمک کرده و همچنین ازسرپرستان الزم است به هریک از کارکنان د

تواند روشنگر این حقیقت باشد که مشکالتی در آن سازمان وجود خستگی مفرط در افراد همچنین گاهی می

 دارد. 

وجود دارد که مدیران/سرپرستان برنامه باید از آن آگاه باشند تا بتوانند از خستگی مفرط راهبردهای زیادی 

 در میان کارکنانشان اجتناب کنند.
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صحبت کرده و خود را سبک کنند.  جلسات منظمی با هر یک از کارکنان برگزار کنید تا بتوانند: نظارت -1

نظرشان در مورد کار چیست، چه مشکالتی دارند،  بپرسیدشاید هر دو یا سه هفته یکبار(. از مددکاران  )

کنند، و چه هدفی دارند. راهنماهای روشنی در مورد نقش های کاری و سطوح برای حل مشکل چه می

دانند چه انتظاری از آنان وجود دارد. ممکن است گاهی مسئولیت ارائه کنید. مطمئن شوید کارکنان می

 یاری همراهی کند تا به آنها پشتیبانی و مشورت بدهد.کارکنان را هنگام انجام کار س

هر چند هفته یکبار همه کارکنان را برای بحث در مورد برنامه، حمایت از یک یکدیگر، : نظارت گروهی -2

 مطرح کردن تعارض ها، و تشویق فکرهای جدید گرد هم جمع کنید.

ها فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید بدهید، آموزش مداوم برای کارکنان داشته باشید تا به آن: آموزش -3

 محرک هایی برای تفکر فراهم کنید، و به آنها بعد از کار روزانه زمانی برای استراحت مفید بدهید.

ببینید نیازهای گروه چیست، غیر از مهارت خصوصیت های دیگر مانند نژاد، : استخدام کارکنان جدید -4

از ها بگنجد، آیا این فرد با گروه همخاون است؟ سعی کنید کارکنان جنس و نوع شخصیت باید در قالب نی

 جدید به گروه بپیوندند. داوطلبان را درگیر و از آنها حمایت کنید.

کارکنان را در مورد آنچه در برنامه/سازمان در جریان است و موفقیت های کارشان : ارزشیابی و بازخورد -5

به چند نفر دسترسی داشته، کمیت تبادل سوزن و سرنگ چقدر بوده،  به روز نگه دارید. برای مثال سازمان

تواند چقدر کاندوم توزیع شده، و چه خدمات اولیه مراقبت سالمت ارائه شده است. اشتراک این اطالعات می

 به کارکنان انگیزه بدهد و برایشان رضایت شغلی همراه آورد.

 عمل هایی را در مورد این موارد تدوین کنید:راهنماها و دستورال راهنماها و دستورالعمل ها: -6

 سالمت شغلی و مقررات ایمنی سازمان 

 فرآیند شکایت 

 کنند.راهبردهایی برای رسیدگی به وضعیت مراجعانی مه دردسر درست می 

 .روندی برای رسیدگی به موقعیت های بحران زا یعنی خشونت، بیش مصرف، و مرگ 


