ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد

ﻋﮑﺲ :ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ آﻣﺪه و در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎره رﯾﺤﺎﻧﯽ ﭘﻮر – ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮارداﺷﺘﻦ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ،ﻧﺒﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﮐﻨﺎر
ﺑﻌﻀﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﻗﺎﻧﻮن »در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻣﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﺎر در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪاﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻬﺪﯾﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﺪز ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓﻫﺎی آﻟﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﯿﻮع آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ،در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺪز ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد :ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺰاق ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺷﻐﺎل ﺟﻤﻊﮐﻦ از ﺳﻄﻞﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار اﺟﺎره داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺣﻢ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ
“درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ  4.5درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع آن در آﻣﺎر ﮐﺸﻮری  0.1درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ” .اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .وی ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  11ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 73 ،درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  15.6درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  4.6درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
 15ﺗﺎ  18ﺳﺎل درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ  .از  493ﻧﻔﺮ ﺣﺪود  50درﺻﺪﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﯾﺪز ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺪز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﺮز :ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آﻣﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ را رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺎری ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ

روی  ۰۰۰۱ﮐﻮدک ﮐﺎر در ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺤﺮز در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ
اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .وی در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و اﺑﺘﻼی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮ روی ﻫﺰار
ﮐﻮدک  10ﺗﺎ  18ﺳﺎﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
روی اﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﻮدک ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  5درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﺮز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن  18ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻣﺎر اﺑﺘﻼی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺟﺘﻤﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﻌﺮض اﺗﻔﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در آﯾﻨﺪه و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺟﺰو اﻓﺮادی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در آﯾﻨﺪه واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﯾﮏ دور ﺗﺴﻠﺴﻞ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
در آﯾﻨﺪه ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.وی درﺑﺎره ﺑﺎﻻﺗﺮ آوردن ﺳﻄﺢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺰو اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ در ﺣﻮزه آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ روﺑﻪروﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﺎل ﮐﺎری و ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻓﺮض ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎری ﺑﺲ
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد
ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮرا
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در  2ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه آﻣﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﯾﻤﻦ و ﻋﺎری
از ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ آﻣﺪه و در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺗﻮان
ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﺎﺷﺎدی و ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ ﻓﺮوش و زﺑﺎﻟﻪ دزد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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