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 بررسي آگاهي و نگرش كاركنان آزمايشگاه باليني در مورد ايدز در گيالن
 
 
 

 ٢د، احسان كاظم نژا١مجيد پورشيخان
 
 
 
 
 

     چكيده
در حال حاضر   . ايدز يكي از مهم ترين عوامل مرگ و مير افراد در كشورهاي مختلف جهان است              :سابقه و هدف  

با توجه به   . ده اي ندارد، اما در عين حال قابل پيشگيري است         اين بيماري هيچ گونه درمان يا واكسن شناخته ش        
اهميت آگاهي كاركنان مراقبت هاي بهداشتي در مورد راه هاي انتقال و پيشگيري ايدز براي انجام اقدامات                     
پيشگيري از بيماري و به منظور تعيين آگاهي و نگرش كاركنان آزمايشگاه بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم                 

 .  انجام گرفت٨١كي گيالن اين تحقيق در سال پزش

 نفر و با استفاده از پرسش نامه تنظيمي         ٧٢اين مطالعه به صورت توصيفي ـ مقطعي بر روي            : مواد و روش ها  
 سـؤال        ٢٧بخش اول حاوي اطالعات فـردي، بخش دوم شامل           : پرسش نامه شامل سه بخش بود     . انجام شد 

 جمله جهت بررسي نگرش واحدها بر اساس مقياس         ١٧زان آگاهي و بخش سوم شامل        گزينه اي براي تعيين مي    ٤
 . و آناليز واريانس انجام شد T-testاليكرت آناليز آماري با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، 

ان  درصد آنها در مورد راه هاي انتقال ايدز از ميز           ٦/٥٥ درصد واحدها در مورد ماهيت ايدز و          ٤/٦٩: يافته ها
 درصد آگاهي   ٧/٦٦ درصد آگاهي خوب،     ٧/١٦در مورد روش پيشگيري از ايدز       . آگاهي خوبي برخوردار بودند   

 درصد واحدها نسبت به انجام مراقبت هاي بهداشتي از افراد          ٧/٩١.  درصد آگاهي ضعيفي داشتند    ٧/١٦متوسط و   
آگاهي بهبود يافت اما رابطه آماري      نگرش واحدها با افزايش     .  داراي نگرش مثبت بودند    HIVآلوده به ويروس    

 ). N.S(معني داري بين آن دو مشاهده نشد 

ميزان آگاهي مورد پژوهش دربارة ماهيت و راه هاي انتقال ايدز در حد قابل قبولي است                 : نتيجه گيري توصيه ها 
نه احساس  اما در مورد روش هاي پيشگيري از ايدز در حد مطلوبي نيست و لزوم آموزش مداوم در اين زمي                     

 . مي شود

 . آگاهي، نگرش، ايدز، كاركنان آزمايشگاه باليني:واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 
 
  گروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن-١

  گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن -٢
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67 / نژاد کاظم پورشيخان و احسان جميد              فيض                                                        ، ٨٣هبار ، ٢٩ مشاره

 مقدمه
يكي از  ) AIDS(سندرم نقص ايمني اكتسابي     
قال مي باشد كه    ترسناك ترين بيماري هاي قابل انت     
به وجود  ) HIV(توسط ويروس نقص ايمني انساني      

مي آيد و در آن قدرت دفاعي فردي در مقابل               
عفونت و بعضي از انواع نادر سرطان ها به شدت به           

ايدز يك مشكل جهاني    ) . ٢ و   ١(مخاطره مي افتد   
 نفر به آن مبتال مي شوند و تا        ٢٢٠٠٠است و هر روز     

 ميليون نفر آلوده به       ٦٣ حدود    ٢٠٠٢پايان سال    
در وضعيت فعلي همه گيري،     . ويروس ايدز بودند   

آلودگي به ايدز به مراتب بيش از بيماري ايدز شايع           
از راه هاي معدودي نظير      HIVانتقال  ). ٣(مي باشد  

تماس جنسي، عوامل انعقادي تغليظ شده،  اجزاي         
خوني آلوده و تزريقات متعدد غيراستريل صورت         

از برخي از مايعات بدن بيماران          HIV. مي گيرد
هم چون خون،  بزاق، مني، ادرار، مياع مغزي نخاعي         

 درصد تمام موارد ٨٨تقريباً . و عروق جدا شده است    
 سال است و    ٢٠ - ٥٠مبتال به ايدز مربوط به افراد        

 ). ٤( درصد مبتاليان مذكر هستند ٨٢حدود 
 

تقريباً تمامي دست اندركاران مراقبت هاي        
 HIVتي، تاكنون سهمي در مراقبت از بيماران        بهداش

فعاليت پيراپزشكان و از جمله كاركنان        . داشته اند
. آزمايشگاه ها نيز تحت تأثير اپيدمي ايدز قرار دارد         

آنها در طي مراحل مختلف آزمايش نمونه هاي            
گوناگون به ويژه نمونه خون و مني افراد ناقل              

ه ايدز به    شناسايي نشده و مبتاليان ب      HIVويروس  
طور بالقوه در معرض خطر قرار دارند بنابراين             
بايستي ضمن رعايت موارد ايمني از هرگونه تماس         
از طريق غشاء مخاطي و يا راه وريدي با اين قبيل             

خطر عفونت شغلي با    ). ٤(نمونه ها خودداري گردد    
HIV            گرچه اندك اما قطعي است، به طوري كه با 

وده به خون بيمار    يك بار در دست رفتن سوزن آل       

 درصد  ٣/٠ احتمال آلودگي     HIVمبتال به ويروس     
 ). ٥ و ٢(است 

در مطالعه اي كه براي ارزيابي آگاهي و            
نگرش كاركنان بهداشتي درباره ايدز انجام گرديد،         

از )  درصد ٨٥(مشخص  شد كه با وجود آگاهي باال         
 درصد آنها نسبت به مراقبت      ٤٦راه هاي انتقال ايدز،    

از نگرش منفي برخوردار     HIVران آلوده به    از بيما 
در مطالعات ديگري كه براي تعيين ميزان       ). ٦(هستند  

آگاهي و تأثـير آموزش در تغيير نگرش كاركنان           
مـراقبت بهداشتي انجام شد آموزش باعث افزايش        
آگاهي و نگـرش مثبت و قوت قلب كاركنان براي           

 ٧(د  افـزايش مـراقبت هاي بهداشتي مربوطه شده بو     
 ). ٨و 

از اين رو با توجه به اهميت پيشگيري جهت          
متوقف نمودن پيشرفت همه گيري اين بيماري و با          
توجه به اينكه در حال حاضر هيچ بيماري از نظر             
آلودگي به ويروس ايدز غربالگري نمي شود و به           
منظور تعيين آگاهي و نگرش كاركنان آزمايشگاه          

بط با آن، اين     باليني در مورد ايدز و عوامل مرت         
تحقيق در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم          

 .  انجام گرفت١٣٨١پزشكي گيالن در سال 
 

 مواد و رو ش ها
اين پژوهش توصيفي ـ مقطعي بر روي                  

 نفر از كاركنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم           ٧٢
پرسش نامه اي در سه   . پزشكي گيالن صورت گرفت   

 . بخش طراحي شد

ل حاوي سؤاالت مربوط به           بخش او  
 سـؤال     ٢٧مشخـصات فردي، بخـش دوم حاوي        

 ١٠ماهيت  ( گزينه اي به منظور تعيين ميزان آگاهي         ٤
 ٧ سؤال،  روش پيشگيري      ١٠سؤال،  راه هاي انتقال     

 امتياز تعلق   ١سؤال كه به پاسخ صحيح هر سؤال          
 عبارت به منظور    ١٧و  بخش سوم حاوي     ) مي گرفت
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نگرش واحدها بر اساس مقياس       تعيين چگونگي    
اليكرت بود كه جواب ها از كامالً موافق تا كامالً            
مخالف تنظيم گرديد و براي هر كدام از عبارت             

 در نظر گرفته شد روش هاي        ٥ تا    ١نمره اي بين    
آماري مورد استفاده شامل جداول توزيع فراواني،         

 T-testضريب همبستگي پيرسون، آناليز واريانس و        
 . بود

 سطح ضعيف   ٣يزان آگاهي به طـور كل به       م
و خوب    )  امتياز ١٠ - ١٨(متـوسط  )  امتياز ٠ - ٩(
و ميزان آگاهي از ماهيت و يا         )  امتياز ١٩ - ٢٧(

)  امتياز ٠ - ٣( سطح ضعيف     ٣روش انتقال به     
و )   امتياز  ٨ - ١٠(و خوب   )  امتياز ٤ - ٧(متوسط  

ح  سط ٣ميزان آگاهي از روش پيشگيري از ايدز به          
و )  امتياز ٤ - ٥(متوسط  )  امتياز ٠ - ٣(ضعيف  
جهت تعيين  . تقسيم گرديد )   امتياز ٦ - ٧(خوب  

نگرش واحدها نسبت به مراقبت حرفه اي از بيماران         
 درصد  ٥٠نمرات زير     HIVآلوده به ويروس      

به عنوان نگرش منفي و نمرات      ) ١٧ - ٥١(ماكزيمم  
بت به عنوان نگرش مث   ) ٥١ - ٨٥( درصد   ٥٠باالي  

 . تعيين گرديد
 

 يافته ها
 درصد  ١/٦١.  نفر انجام گرفت   ٧٢تحقيق روي   

 درصد  ٩/٣٨.  بود ٣/٣٦آنها زن و ميانگين سني آنها       
آنها داراي مدرك فوق ديپلم و ميانگين سابقه كار           

 .  سال بود٩/١٢آنها 

هيچ كدام آموزش ضمن خدمت درباره ايدز        
 درصد منبع كسب اطالعات آنها         ٤/٤٤. نداشتند

 درصد   ٧٥. درباره ايدز رسانه هاي جمعي بود        
 ٢٥واحدهاي مورد پژوهش از سطح آگاهي خوب و         

درصد آنها از آگاهي متوسطي در مورد ايدز              
 نشان مي دهد كه     ١جدول شماره   . برخوردار بودند 

به )   درصد ٦/٥٥ درصد و     ٦٩(اكثريت نمـونه ها    

ترتيب نسبت به ماهيت و راه هاي انتقال ايدز داراي          
 درصد  ٤/٤٤ درصد و    ٢٧گاهي خوب و به ترتيب      آ

از آنها در اين مـوارد از آگاهي مـتوسطي برخوردار         
 درصد نمونه ها نسبت به نحوه      ٧/١٦بودند، هم چنين   

 درصد  ٧/٦٦پيشگيري از ايدز داراي آگاهي خوب،        
 درصد نيز از آگاهي      ٧/١٦داراي آگاهي متوسط و      
 . ضعيفي برخوردار بودند

 
يع كاركنان آزمايشگاه باليني بر حسب  توز-١جدول 

ميزان آگاهي از بيماري ايدز و به تفكيك ماهيت، 
 راه هاي انتقال و روش پيشگيري

 

روش 
 پيشگيري

راه هاي 
 انتقال

ماهيت 
 ايدز

شاخص ها
 
 

 ميزان آگاهي 

٨/٢ (* ٢ )٠ (٠ )٧/٤ (١٢ (  ضعيف

 متوسط )٨/٢٧ (٢٠ )٤/٤٤ (٣٢ )٦/٦٦ (٤٨

 خوب )٤/٦٩ (٥٠ )٦/٥٥ (٤٠ )٧/١٦ (١٢

 جمع )١٠٠ (٧٢ )١٠٠ (٧٢ )١٠٠ (٧٢

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند* 

 
در زمينه ارتباط بين ميزان آگاهي و جنس           

)  درصد ٧/٧٢(اكثريت واحدها در هر دو گـروه زن        
از آگاهي خوبي برخوردار     )   درصد ٦/٧٨( و مـرد   

ان آگاهي  بودند و ارتباط معني داري بين جنس و ميز       
ارتباط بين ميزان آگاهي و سن      ). N.S(مشاهده نشد   

 ارائه گرديده است و نشان         ٢در جدول شماره      
 - ٣٠ گـروه سني    ٢مي دهد كه اكثـريت واحدها در      

به (  سال از آگاهي خوب،        ٣٥ - ٥٠ سال و     ٢٠
ميزان . برخوردار بودند )  درصد ٨/٧١ و   ٧/٨٢ترتيب  

 و  ٢/١٧ه ترتيب   آگاهي مـتوسط اين دو گروه سني ب      
بين ميزان آگاهي و سن رابطه        .  درصد بود   ٢/٢٨

 ).N.S(معني داري مشاهده نشد 
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  توزيع كاركنان آزمايشگاه باليني بر حسب ميزان آگاهي و به تفكيك گروه ها-٢جدول 
 

 ٢٠-٣٥ ٣٥-٥٠ ٥٠-٦٥ جمع
)سال(سن   

 ميزان آگاهي

٢/١٧ (* ٥ )٢/٢٨ (١٠ )٥٠ (٢ )٢٥ (١٨(  متوسط

 خوب )٨/٧٢ (٢٤ )٨/٧١ (٢٨ )٥٠ (٢ )٧٥ (٥٤

١٠٠ (٧٢( ١٠٠ (٢٩ )١٠٠ (٢٩ )١٠٠ (٤(  جمع

 نتيجه آزمون N.S                     هميستگي پيرسون   

 . اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *                  

 
تمامي واحدهاي داراي مدرك فوق ليسانس و       

ز آگاهي خوبي    درصد داراي مدرك ليسانس ا     ٥/٩٥
 درصــد واحـدهاي     ٣/٣٩. بودند برخــوردار

 درصـد واحدهاي   ٣/٣٣داراي مـدرك فوق ديپلم و     
داراي مـدرك ديپلم از آگاهي مـتوسطي برخـوردار       

 . بودند
 
 

  توزيع كاركنان آزمايشگاه باليني بر حسب ميزان آگاهي و به تفكيك سطح سواد-٣جدول 
 

فوق ليسانس جمع  ديپلم ق ديپلمفو ليسانس
تحصيالت 

 ميزان آگاهي

 متوسط )٣/٣٣ (* ٦ )٣/٣٩ (١١ )٥/٤ (١ )٠ (٠ )٢٥ (١٨

 خوب )٧/٦٦ (١٢ )٧/٦٠ (١٧ )٥/٩٥ (٢١ )١٠٠ (٤ )٧٥ (٥٤

 جمع )١٠٠ (١٨ )١٠٠ (٢٨ )١٠٠ (٢٢ )١٠٠ (٤ )١٠٠ (٧٢

 .  داخل پرانتز معرف درصد هستنداعداد *        
 

 درصد واحدهايي ٣/٩٣نتايج نشان مي دهد كه  
كه اطالعات خود را از آموزش دوران تحصيل            

 درصد واحدهايي كه با شركت       ٨٠ كسب كرده اند،   
 درصد كساني   ٥/٦٢در سمينار يا مطالعه شخصي و       

)  صدا و سيما و مطبوعات    (كه از رسانه هاي جمعي     
درباره ايدز اطالعات كسب كرده بودند،  از آگاهي          

 درصد از كساني كه از      ٥/٣٧. خوبي برخوردار  بودند  
رسانه هاي جمعي درباره ايدز اطالعاتي كسب كرده         

يافته ها نشان  . بودند،  داراي آگاهي متوسطي بودند     
منبع كسب اطالعات   )   درصد ٤/٤٤(داد كه بيشترين    

 ٩/٦(درباره ايدز رسانه هاي جمعي و كمترين آن           

شركت در سمينار بوده است و آزمون آماري ) درصد
 داد كه رابطه معني داري بين ميزان آگاهي و            نشان

 . منابع كسب اطالعات درباره ايدز وجود داشت

 درصـد زنان و    ٩/٩٠نتايـج نشان مي دهد كه     
 درصد مردان از نگرش مثبتي درباره انجام            ٩/٩٢

.  برخوردار بودند   HIVمراقبت از افراد آلوده به         
 ٦/٩٦ سال و    ٥٠ - ٦٠تمامي واحدها در گروه سني      

 ٢/٨٧ سال و     ٢٠ - ٣٠درصد آنها در گروه سني       
 سال از نگرش مثبتي      ٣٥ - ٥٠درصد گروه سني     

برخوردار بودند و ارتباط معني دار آماري بين نگرش        
 ).N.S(با سن و جنس وجود نداشت 
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يافته ها نشان مي دهد كه تمامي واحدهاي          
 درصد  ٤/٩٦داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و        

 درصد داراي مدرك    ٩/٩٠ لم،  داراي مدرك فوق ديپ  
 درصد داراي مدرك ديپلم از نگرش       ٣/٨٣ليسانس و   

هم چنين يافته ها بيانگر آن     . مثبتي برخوردار بودند   
 درصد واحدهاي با سابقه كار كمتر        ٣/٩٣است كه   

 ١٥ درصد واحدهاي با سابقه كار      ٥/٨٨ سال و    ١٥از  
 سال از نگرش مثبتي نسبت به مراقبت بهداشتي         ٣٠تا  
 برخوردار بودند و آزمون هاي     HIVز افراد آلوده به     ا

آماري نشان داد كه ارتباط معني داري بين نگـرش با         
 . وجود ندارد) N.S(و سابقه كار ) N.S(تحصيالت 

 درصد  ٦/٩٢ نشان مي دهد كه        ٤جدول  
واحدهاي داراي آگاهي خوب از نگرش منفي            
برخوردارند و آزمون هاي آماري نشان داد كه بين          

يزان آگاهي با چگونگي نگرش رابطه معني داري          م
 . ديده نمي شود

 
 توزيع كاركنان آزمايشگاه باليني بر حسب - ٤جدول 

 وضعيت نگرش نسبت به بيماري و به تفكيك سطح آگاهي

 منفي مثبت جمع

نگرش 
 
 

 ميزان آگاهي

 متوسط )١/١١( *٢ )٩/٨٨ (١٦ )١٠٠ (١٨

 خوب )٤/٧ (٤ )٦/٩٢ (٥٠ )١٠٠ (٥٤

 جمع )٣/٨ (٦ )٧/٩١ (٦٦ )١٠٠ (٧٢

 نتيجه آزمون N.Sهميستگي پيرسون              

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*

 
 

 بحث 
تحليل نتايج پژوهش در رابطه با ميزان آگاهي        
واحدها از ماهيت،  راه هاي انتقال و روش پيشگيري         

ي از ايدز نشان داد كه آنها درباره ماهيت و راه ها            

انتقال از آگاهي خوب يا متوسطي برخوردارند اما          
درباره روش پيشگيري از ايدز متأسفانه داراي آگاهي      

اين مسئله شايد ناشي از عدم وجود       . مطلوب نبودند 
دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كمبود مطالعه به         
دليل عدم برخورد با بيمار مبتال به ايدز و نبود آمار            

و يا مبتاليان به ايدز  HIVس دقيق تعداد ناقلين ويرو   
در ايران باشد كه انگيزه مطالعه را در كاركنان حرف          
بهداشتي ايجاد نمي كند و يا اينكه تصور مي گردد           

 .ايدز در حال حاضر مشكل جامعه نمي باشد

صاحب نظران معتقدند نبايد خطرات بالقوه        
ايدز در ايران را ناديده گرفت و با توجه به اينكه              

رو و واكسن اساسي جهت پيشگيري و          تاكنون دا 
درمان آن كشف نگرديده تنها راه جلوگيري از اشاعه         
اين بالي قرن آموزش وسيع افراد به ويژه جامعه            

در ضمن مطالعاتي كه به طور         . پزشكي مي باشد 
جداگانه در كشورهاي تايوان و چين درباره آگاهي         
از ايدز بين كاركنان مراقبت بهداشتي انجام شد            

ن آگاهي كاركنان فوق نسبت به روش هاي انتقال        ميزا
) ١٠ و   ٩(و دوره كمون بيماري در حد مطلوب نبود         

كه در مقايسه با آن مطالعه حاضر داراي نتايج              
در مطالعه ديگري كه توسط      . اميدواركننده اي است 

Al-Owaish         ٦٧ و هـمكاران در كـويت انجام شد 
 درصد واحدهاي مورد پژوهش درباره روش هاي        

انتقال ايدز از آگاهي خوبي برخوردار بودند كه به           
نتايـج به دسـت آمـده در مـطالعات ما نزديك            

 ). ١١(است 
 

شناخت و آگاهي صحيح جامعه درباره ايدز        
اساسي ترين اسلحه براي مبارزه با همه گيري آن           

در  HIVيكي از داليل آلودگي به ويروس         . است
آگاهي مطلوب  كاركنان بهداشت و درمان،  نداشتن       

درباره راه هاي انتقال و روش پيشگيري از ايدز است         
و توجه دقيق به اين موضوع بيشترين اهميت را دارد          
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تحليل نتايج پژوهش در مورد رابطه ميزان           ). ١(
آگاهي از ايدز و مشخصات فردي واحدها حاكي از         

 : آن است كه

 . ميزان آگاهي در دو جنس يكسان است-١

 و  ٢٠ ـ   ٣٥در دو گروه سني      ميزان آگاهي    -٢
 ٥٠ - ٦٥ سال تقريباً يكسان ولي در گروه        ٣٥ - ٥٠

سال كاهش يافته است كه شايد علت آن نبود              
آموزش ضمن خدمت يا ساير منابع افزايش دهنده          

 . ميزان آگاهي درباره ايدز باشد

 بين ميزان آگاهي با سطح تحصيالت و           -٣
عني داري منابع كسب اطالعات درباره ايدز رابطه م        

وجود داشته است كه اين مطلب بيانگر آن است كه           
آموزش دوران تحصيل در باال بردن ميزان آگاهي در         

 . مورد ايدز تأثير مثبت داشته است

Ludky          و همكاران در مطالعه اي كه روي 
 نفر از دانشجويان دانشگاه بوتسوانا در سال           ١٠٠
 انجام گرفت نشان دادند كه دانشجويان در           ٢٠٠٠

ارتباط با روش هاي انتقال و پيشگيري از ايدز داراي         
 اين نتايج در مقايسه با      ). ١٢(آگاهي خوب بودند     

نتايج مطالعه حاضر در بخش آگاهي از روش هاي          
 . پيشگيري از ايدز وضعيت بهتري را نشان مي دهد 

نتايج حاضر نشان داد كه خوشبختانه اكثريت       
نجام مراقبت  واحدهاي مورد پژوهش در ارتباط با ا       

داراي نگرش مثبتي    HIVبهداشتي از افراد آلوده به      
به عالوه با افزايش آگاهي نوع نگرش آنها هم         . بودند

در مطالعه ديگري كه توسط        . بهبود يافته است   
ابراهيم زاده صورت گرفت نتايج مشابهي در اين           

در مطالعه   ). ١٣(زمينه به دست آمده است           
نيا و چين روي      جداگانه اي كه در كشورهاي ك       

كاركنان حرف بهداشتي صورت گرفته است نشان         
 درصد كاركنان   ٤٦ و   ٦/٢٠داده شد كه به ترتيب       

فوق داراي نگرش منفي براي مراقبت حرفه اي از           
مي باشند كه با نتايج به دست        HIVافراد آلوده به     

 البته در  . آمده در مطالعه حاضر تفاوت زيادي دارد       
 افراد باعث افزايش      همه مطالعات فوق آموزش     

اين ). ٧ و   ٦(آگاهي و بهبود نگرش آنها شده است         
موضوع هم چنين طي مطالعه اي كه توسط               

Shirazyan        و همكاران در ايالت كاروليناي آمريكا
براي ارزيابي نگرش دانشجويان درباره ايدز با            
استفاده از مقياس اليكرت انجام شد مورد تأييد قرار         

 ). ١٤(گرفته است 

ابراين با توجه به بحث فوق و با توجه به            بن
اينكه ميزان آگاهي كاركنان آزمايشگاه بيمارستان هاي      
مورد پژوهش درباره روش هاي پيشگيري از ايدز در        
حد مطلوب نبوده است، مسئولين محترم امور             
بهداشت و درمان بايد زمينه برخورداري آنها از            

ت، آموزش مناسب با استفاده از آموزش ضمن خدم        
در دسترس قرار دادن منابع آموزشي،  برگزاري            
سمينارها و كارگاه هاي آموزشي و تشويق به مطالعه         
بيشتر را فراهم آورند و رسانه هاي جمعي نظير صدا          
و سيما و مطبوعات بايد تالش بيشتري در ارتقاء            
سطح آگاهي مردم درباره پيشگيري از همه گيري ايدز        

 . به عمل آورند
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