زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﯾﺪز ،واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ

 openDemocracyﻋﮑﺲ:
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎ زاده دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را »زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﯾﺪز ،ﻣﻮج ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ در راه اﺳﺖ«
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮان ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﯾﺪز ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺎ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اچ آی وی در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻓﺘﺎر
ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آن  50ﺑﻪ  50اﺳﺖ اﻣﺎ از دﻫﻪ  70ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻨﺪه وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه وﯾﺮوس اچ آی وی ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪ.
در دﻫﻪ  80ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻮج ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
اﻟﮕﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ  50ﺑﻪ 50ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس
از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ در زﻧﺎن 30درﺻﺪ و ﻣﺮدان 70درﺻﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻨﻮز اﯾﺪز ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺴﺎوی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺻﻄﻼح زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﯾﺪز ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﺮد .ﻣﻮج اول اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اﯾﺪز در دﻫﻪ  70از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .در دﻫﻪ  80ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮج در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را از ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮج از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره آﻣﺎر
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .در آن دوره ﻓﺮوش ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ را
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ و رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻧﮓ در
زﻧﺪان ﻫﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺎدان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎدﺷﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز ﺳﺮﻧﮓ راﯾﮕﺎن و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل 10ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮدی از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻣﻮج ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اچ آی وی ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﭘﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اچ
آی وی زﻧﺎن را ﻫﻢ آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮی دارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ﺑﻮرزﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
اﯾﺪز ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
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