
در  شخص  هر  تقریبا 
با چالش های  بعضی مواقع 
بهداشت روان روبرو است. 
استرس های رایج مانند مرگ 
دوست عزیز، طالق، از دست دادن شغل یا ناتوانی 

در حرکت، می توانند تاثیر عمده ای بر سالمت 
روان داشته باشند. آلودگی با ویروس 
اچ آی وی و ابتال به ایدز، یکی دیگر از 
عوامل اصلی استرس است که احساس 
بهزیستی فرد را به چالش می کشد یا 
شرایط بهداشت روان موجود را پیچیده 
می کند. برخی عفونت های فرصت طلب 
نیز می توانند بر سیستم عصبی انسان تاثیر 
بگذارند و منجر به تغییر در رفتار او شوند.

سالمت روان به بیمار کمک می کند زندگی 
خود را به بهترین شکل ممکن ادامه دهد که 
برای درمان موفقیت آمیز ایدز ضرورت دارد. 
برای مدیریت سالمت روان، مهم است بیمار 
بداند چه زمانی، چگونه و از کجا می تواند 
کمک بگیرد. بسیاری از مشکالت بهداشت 

روان قابل حل است.
یکی از شایع ترین شرایط سالمت روان که افراد 

مبتال به ایدز با آن روبرو می شوند، افسردگی است 
که می تواند خفیف یا شدید باشد. عالئم افسردگی 
روی زندگی روزمره فرد تاثیر می گذارد. شرایط 
پزشکی مرتبط با این بیماری و همچنین بعضی 
داروهای مصرفی می توانند در بروز افسردگی 
نقش داشته باشند. عالوه بر این، شماری از 
داروهای ضدویروسی ممکن است باعث ایجاد 
عالئم اضطراب و اختالل در خواب شوند و 
برخی مشکالت بهداشت روان را بدتر کنند. 
همچنین برخی افراد مبتال به اچ آی وی مسائلی 
مانند دیدن کابوس یا مشکالت روانی مانند 
تفکر مه آلود، مشکالت حافظه و از دست دادن 

توانایی تمرکز را نیز تجربه می کنند.

اچ آی وی و ایدز چیست؟
اچ آی وی یا ویروس نقص سیستم ایمنی، با 
حمله و تخریب یاخته های مسوول هماهنگی 
ایمنی و لنفوسیت کمک کننده موجود در گلبول 
سفید خون که وظیفه مبارزه با عفونت را برعهده 
دارند، ایمنی بدن را در برابر عفونت ها کاهش 
می دهد. ایدز عبارت است از مجموعه ای از 
نشانه ها که به علت عفونت مزمن حاصل از 

اچ آی وی به وجود می آید.
بیماری با ابتال به یک یا چند عفونت فرصت طلب 
در فرد مبتال به ویروس )وقتی سیستم ایمنی بدن 
به دلیل ابتال به ویروس آسیب دیده( تشخیص 

داده می شود، مانند ذات الریه و سل. 
افراد مبتال در معرض خطر اختالالت سالمت 

روان بسیار زیادی قرار دارند.
برخی از انواع استرس می تواند به مشکالت 
دامن  اچ آی وی  به  مبتال  افراد  روان  سالمت 

بزند، از جمله:
 مشکل در دریافت خدمات موردنیاز 

 از دست دادن حمایت اجتماعی و درنتیجه 
منزوی شدن

 از دست دادن اشتغال یا نگرانی در مورد 
اینکه آیا قادر خواهند بود کار خود را مانند 

گذشته انجام بدهند.
 صحبت با دیگران در مورد ابتال به اچ آی وی 

 مدیریت داروهای مربوط با اچ آی وی
 تغییر در شکل ظاهری یا ناتوانی های بدنی 

به وجود آمده در اثر بیماری ایدز
 کم شدن روابط یا حتی مواجهه با مرگ

 مقابله با اتهامات و تبعیض در ارتباط با ایدز

مشکالت  در  می تواند  همچنین  ویروس 
سالمت روان نقش داشته باشد زیرا 

وارد مغز بیمار شده و ساکن 
می شود. 

عفونت های فرصت طلب مرتبط 
با بیماری می توانند روی مغز و سیستم عصبی 
اثرگذار باشند و منجر به تغییراتی در نحوه تفکر 
و رفتار فرد و عملکرد او شوند. به همین ترتیب، 
اختالالت عصبی روانی، مانند تغییرات  شناختی 
خفیف یا شرایط شناختی شدیدتر مانند زوال 
عقل با بیماری اچ آی وی همراه است. استرس 
داشتن بیماری یا عفونت ممکن است بر سالمت 

روان فرد تاثیر منفی بگذارد. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد برای دستیابی به 
بهترین نتایج سالمت باید به محض شناسایی 
عفونت، درمان شروع شود. پس از تشخیص 
داروهای  از  استفاده  با  اچ آی وی،  عفونت 
ضدویروس، درمان آغاز خواهد شد. پیروی 
درست از رژیم های درمانی، مانند مصرف 
داروهایی که توسط پزشک معالج تجویز 
شده، برای کنترل ویروس و دستیابی به 
است.در  مهم  بسیار  آن  کامل  سرکوب 
صورت شروع درمان در بدو ورود ویروس 

اچ آی وی، می توان از ابتال به ایدز جلوگیری 
کرد. گرچه این ویروس به طور کامل از بین 
نمی رود و ادامه روند درمانی می تواند دشوار 

باشد، امکان پذیر است.
مختلفی  روش های  به  ضدویروسی  درمان   
می تواند بر سالمت روان بیمار تاثیر بگذارد. 
اضطراب  ضدویروسی  درمان  اوقات  بعضی 
را تسکین می دهد زیرا بیمار از خود مراقبت 
می کند، پس درمان می تواند احساس امنیت را 
به او القا کند ولی مقابله با بیماری مزمن می تواند 

چالش برانگیز باشد. 
به همین دالیل، صحبت با ارائه دهنده مراقبت های 
بهداشتی در مورد سالمت روان بیمار مهم است. 
گفت وگو دراین مورد قبل از شروع داروهای 
ضدویروسی باید بخشی از ارزیابی کامل پزشکی 
باشد. در مورد درمان سالمت روان، بیمار باید با 
تیم مراقبت های بهداشتی خود در طول درمان 
صحبت کند و در مورد هرگونه تغییر در طرز 
تفکر و اینکه در مورد خود و زندگی به طور 

کلی چه احساسی دارد، صادق باشد.
عالوه بر این، در مورد استفاده ازهرگونه داروی 
بدون نسخه یا تجویزشده از جمله داروهای 
روان پزشکی، پزشک معالج خود را مطلع کند 

از  برخی  زیرا 
است  ممکن  داروها  این 

تداخل  داروهای ضدویروسی  با 
داشته باشند. فردی که با ایدز زندگی 
می کند، ممکن است راهنمایی و راه های 
زیادی در مورد چگونگی مراقبت از 
سالمت جسمی خود دریافت کند اما 
مراقبت از سالمت عاطفی و روانی 

به همان اندازه مهم است.
انواع مختلفی از مشکالت بهداشت 
روان مانند افسردگی، اختالالت 
یا  پایین  نفس  عزت  اضطرابی، 
اختالالت شخصیتی وجود دارد 
که می توانند بر همه افراد تاثیر 
بگذارند اما زندگی با اچ آی وی 
نگرانی های  باعث  می تواند 
دیگری شود که سبب می شوند 
بیمار مشکل سالمت روان را 

بیشتر و شدیدتر تجربه کند.

بیمار چگونه می تواند از 
سالمت روان خود مراقبت کند؟

بهترین روش، شناخت راهی است که بیمار 
مدیریت  برای  قدم  اولین  این  کند  احساس 
بهزیستی عاطفی او در زندگی است. در ادامه 
به چند نکته برای کمک به بیمار در مدیریت 

بیماری اشاره کرده ایم: 

بدانید که دنبال چه چیزی باشید
برخی از افرادی که مشکالت سالمت روان 

را تجربه می کنند در انجام درست درمان با 
مشکل روبرو هستند و ممکن است دوزهای 
از دست  را  پزشک  با  مالقات  قرار  و  دارو 
بدهند یا رژیم سالم نداشته باشند و غذاهای 

متعادل نخورند.
اگر بیمار متوجه شد درگیری با هر یک از این 
احساسات بیش از 2 هفته طول کشیده یا خوشایند 

نیست، از درددل با دیگران امتناع نکند:
 احساس افسردگی، ناامیدی، شرمساری یا 
احساس گنهکار بودن بیشتر روزها یا تقریبا 

هر روز.
 احساس خستگی دائمی

 پرخوری یا از بین رفتن اشتها و کاهش وزن
 دشواری در تمرکز یا نشستن

 افکار خودکشی
متخصص بهداشت و درمان، قادر به پیدا کردن 
پشتیبانی مناسب برای بیمار خواهد بود. در صورت 
تداوم این عالئم باید حاالت خود را تغییر داد یا 
از داروهای ضدافسردگی اضافی استفاده کرد.

گروه های پشتیبانی و راهنما را پیدا 
کنید

اگر دریافت حمایت از خانواده و دوستان امکان پذیر 
نیست، ممکن است بیمار ترجیح بدهد در مورد 
احساسات خود با شخص دیگری در یک مرکز 
پشتیبانی یا گروه پشتیبانی صحبت کند. متخصص 
بهداشت و درمان می تواند به او در یافتن گروه یاری 
برساند. این واقعیت که بیمار این افراد را شخصا 
نمی شناسد، به او کمک می کند صادقانه در مورد 
احساسات خود و زندگی با دیگران صحبت کند. 
در عوض، آنها می توانند به وی توصیه های عملی 

و عاطفی بهزیستی ارائه دهند.
بیمار باید احساسات خود را با متخصص بهداشت 
خود به اشتراک بگذارد زیرا ممکن است او درمانی 
را پیشنهاد کند که شامل داروهای ضدافسردگی یا 
صحبت کردن از طریق روش های درمانی مانند 

مشاوره یا درمان رفتاری و شناختی باشد.

با خانواده و دوستان صحبت کنید
بعضی وقت ها صحبت کردن با کسانی که بیمار 
دوستشان دارد سخت تر است زیرا ممکن است از 
واکنش آنها یا ناراحت کردنشان بترسد. با این حال، 
آنها می توانند بزرگ ترین منبع کمک و پشتیبانی 
باشند زیرا این افراد بیمار را از قبل می شناسند و 
می توانند به او کمک کنند تا احساس تنهایی نکند.

ورزش کنید تا سالم بمانید
ورزش کافی، خواب و تغذیه مناسب برای ذهن 
سالم مهم است و مزایای آن می تواند حتی برای 
کسی که مبتال به اچ آی وی است، قابل توجه 
باشد. بسیاری از بیماران می دانند تغییر شیوه 
زندگی به سمت زندگی سالم، به کاهش برخی 
عالئم کمک  کرده و آنها را قادر می کند بیماری 
را در زندگی خود کنترل کنند. نوشیدن الکل 
یا وابستگی به مواد مخدر نیز می تواند تاثیر 
بیمار و عدم موفقیت  زیادی بر سالمت روان 

در درمان بگذارد.

زندگی را سخت نگیرید
طبیعی است بیمار احساسات منفی داشته باشد و از 
آنچه در آینده در انتظار او است احساس ترس کند. 
غالبا یادگیری چگونگی کنار آمدن با احساس عدم 
اطمینان و سایر مسائل، برای بیمار، بدون پشتیبانی 
عزیزان یا متخصص بهداشت روان دشوار است.
بیماران باید کارهایی انجام دهند که باعث آرامش 

و اشتیاق آنها می شوند.
ممکن است بیمار به فعالیت هایی که قبال از 
آنها لذت می برده، دیگر عالقه ای نشان ندهد 
اما فعال نگه داشتن یکی از بهترین راه ها برای 
شکستن چرخه است زیرا باعث افزایش روحیه 
و انرژی فرد، افزایش اشتها و افزایش کیفیت 
خواب او می شود. حتی فعالیت های کوچک 
مانند پیاده روی در پارک، 10 دقیقه یوگا یا 
فعالیت باغبانی ممکن است به آرامش و 
منحرف کردن فکر بیمار از هرگونه افکار 

منفی کمک کند.
www.HIV.gov:منبع
www.Avent.org
www.NIH

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

ه با ایدز زندگی 
فردی ک

می کند، ممکن است راهنمایی و 

راه های زیادی در مورد چگونگی 

مراقبت از سالمت جسمی خود 

دریافت کند اما مراقبت از 

سالمت عاطفی و روانی به همان 

اندازه مهم است

ایدز چگونه بر مغز تاثیر می گذارد؟
اگر ویروس اچ آی وی گسترش یابد، به دلیل وجود انواع 

عفونت باعث بیماری ایدز می شود. این التهاب می تواند به نخاع 
و مغز آسیب برساند و جلوی کار طبیعی سلول های عصبی 
را بگیرد. عوارض عصبی ممکن است نه تنها در اثر صدمات 
ناشی از خود ویروس، بلکه از دیگر عوارض جانبی ایدز 
مانند سرطان هایی که با این بیماری همراه است، ایجاد شود.

و نشیب داشته باشد. طبیعی است که هنگام ابتال به ایدز، زندگی بیمار فراز 
 توجه به نگرانی های خود و جلب حمایت دیگران، راه 
داشته باشند که تنها نیستند.عالی برای حفظ سالمت روان بیمار است. بیماران به یاد 

 اگر بیمار فکر می کند از افسردگی رنج می برد، متخصص 
به او کمک کند.بهداشت می تواند در زمینه مشاوره یا داروهای ضدافسردگی 

انگ و تغییر روابط

بیمار ممکن است توسط افرادی که این بیماری را درک نمی کنند 

و دیدگاه های منفی در مورد آن دارند، تهمت و تبعیض را تجربه 

کند. مقابله با این مساله بسیار دشوار است، به خصوص اگر اتهامات 

از سوی افرادی باشد که با آنها ارتباط نزدیکی دارد.

مطالعه می تواند به بیمار در دستیابی اطالعات در مورد اچ آی وی 

کمک کند. به این ترتیب وی می تواند برای اطرافیان توضیح بدهد 

که امروزه، زندگی با اچ آی وی چگونه است. به اشتراک گذاشتن 

حقایق در مورد چگونگی درمان، اکنون اچ آی وی را به بیماری 

قابل کنترل و حتی غیرقابل انتقال تغییر داده و می تواند به از بین بردن 

برخی داستان ها و مفروضات رایج در مورد این بیماری کمک کند.

همچنین، ممکن است صحبت کردن با افرادی که واقعیت زندگی 

با اچ آی وی را درک می کنند، مانند متخصص مراقبت بهداشتی یا 

یک گروه پشتیبانی، باعث احساس راحتی شود.

اچ آی وی/ ایدز و سالمت روان

چطور از انگ ایدز رها شویم؟

www.salamat.ir

s a l a m a t
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