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 shelleytreeﻋﮑﺲ:
ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اش و اﻫﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺠﻼ  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ «
ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده اش؛ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ”اچ .ای .وی“ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺧﺒﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
آﻧﺠﻼ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻦ  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
و از ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .او در اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﺎدش ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده ﺧﺮج اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎدرش را ﺑﺪﻫﺪ
داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از رﺑﻮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،وادار ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان در ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﮔﻨﮓ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﮔﻨﮓ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﺠﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪ دوﻣﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺮو ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪم ،ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ﺑﻪ اچ .آی .وی ﻣﯿﺘﻼ ﺷﺪه ام .درد ﺷﺪﯾﺪی داﺳﺘﻢ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻣﻦ را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
آﻧﺠﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮور ،ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﺪ  ۵۴ﺳﺎﻟﮕﯽ اش را در اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
»اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ )ﺗﺮوﻣﺎ( و ﺑﯿﻤﺎری اﺿﻄﺮاب دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ”اچ .ای .وی“ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺮوس
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ آزار زﻧﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و
ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ و
ﺗﺮس از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ” .اچ .ای .وی“ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس
ﺑﺎ ” ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻼ”اچ .ای .وی“ ﮐﺎری و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺴﺖ
اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از اچ .ای .وی در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ  ۰۲ﺗﺎ  ۸۴درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان  ۰۱ﺗﺎ  ۵۲ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج دارﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ زﻧﺎن
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم در ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
زﻫﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و در ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﻣﻮادش را از راه
ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﻣﻮادش را از راه ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮده او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ و ”ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ“ زﻫﺮا در «

وﯾﺮوس اچ.ای .وی ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ،راﺿﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﺸﺪه
»اﻧﺪ.
اﯾﺪز ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ .ای .وی در اﺛﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﺗﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ[1] .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ”اچ .ای .وی“ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻣﺠﺮای ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن ،آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
زﻧﺎن در ﻃﻮل ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اچ .آی .وی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺮاش ﯾﺎ
از راه ﻣﺨﺎط واژﻧﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ”اچ .ای .وی“ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ،ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ وﯾﺮوس
[2].اﺟﺒﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺑﺮای وادار ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع آن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻮاﻫﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اﯾﺪز در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ و اﺟﺮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻮد؛ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ”اچ.ای .وی“ اﻣﺪادﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﮐﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
اﺗﺨﺎذ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﮔﺮی در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش و درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
”اچ .آی .وی“ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪدﮐﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،روش
آﻣﻮزش داد .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ”اچ .ای .وی“ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮای ”اچ .ای .وی“ راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
روﯾﮑﺮدی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ” .اچ .ای .وی“ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻃﺮح رﯾﺰی ﻣﺪاﺧﻼت ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮروی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد روزاﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر
اﺳﺖ .اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﮑﺮدی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ ،رﻓﺘﺎری ،رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺜﺒﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ””اچ .ای .وی“ ”ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺮح ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ،راه را ﺑﺮای و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ اوﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ،
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﯾﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﺮح درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد روزاﻧﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ”اچ .ای .وی“ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮدر ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬا ،ﻣﺴﮑﻦ و ﭘﻮل را درزﻧﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر درﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﮐﺮده
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۱۱۰۲  ﻧﻮاﻣﺒﺮ، ﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی، [ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮ از ﺑﯿﻤﺎری1]
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 ﻧﯿﮑﺰاد زﻧﮕﻨﻪ، ﺮاﺑﻄﻪ اﯾﺪز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺟﻨﺴﯿﺖ، [ ﺑﯿﺪار زﻧﯽ2]
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Social Work in an AIDS/HIV clinic
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