ﺗﺎﺑﻮی آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد
اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ،ﺪر ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در آﯾﻨﺪه اﯾﺪز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ از اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺳﺎل  1391از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﺳﺎل  1365ﺗﺎ
اول ﻓﺮوردﯾﻦ  1392ﺗﻌﺪاد  26125ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ.آی.وی و اﯾﺪز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن 10/2در ﺻﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ).اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 4
ﯾﺎ  5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد(.از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  33/6درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و  52.1درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر و
آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
آﻣﺎر زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه درﮔﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ 25ﺗﺎ  34ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 21درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات/در ﺳﺎل  1390اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ)ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1389ﺣﺪود 2
 33درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ/.ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎل  1391ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1390اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ 6
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎل  1391ﺻﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ رﺗﺒﻪ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل 68درﺻﺪ را در ﺑﺮﻣﯽ/اول را دارد .وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ6
 52درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ 1392/.ﺑﻪ 1
در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ آﯾﺎ در ﺧﺼﻮص
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ﺒﺪون ﺷﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ
دارای رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎل و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).ﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻣﻮزش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در آﯾﻨﺪه اﯾﺪز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ از اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ داد و اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮ را
ﺷﮑﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :وﺑﻼگ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﭼﻠﮏ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان
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