ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﻣﻮج ﺳﻮم
ﻋﮑﺲ :ﻣﯿﺰان

ﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺸﺪار داد.رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری
 ،ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦﻣﯿﺰان ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼی زﻧﺎن ،ﺧﻄﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و آن ﻫﻢ ﺑﺎرداری زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﺪ
ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﻗﻮع ﻣﻮج ﺳﻮم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻣﺤﺮک ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی اﯾﺪزاداﻣﻪ داد :اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ از
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن
اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺪون رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر
ﭘﺮﺧﻄﺮ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ دو راه ﻋﻤﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد؛
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از اﺻﻮل ﺧﺎﻧﻮاده .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک و اﻟﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ،
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز را در ﺧﺪﻣﺎتﺷﺎن ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮی و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
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