ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز:
دﺳﺘﺮﺳﯽ  ۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ
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دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﯿﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد اچ.آی.وی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ در ﺧﻼل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۵۳ﺳﺎل
از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺪز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراده و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﺪز ﺗﺎ  ۰۳۰۲ﻧﮕﺎﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎر
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺳﺎل  ۰۱۰۲ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎی اچ.آی.وی ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺶ از  ۵۷درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺪز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اچ.آی.وی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی درﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف درﻣﺎن
 ۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۰۳۰۲ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اچ.آی.وی ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اچ.آی.وی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﺪز در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﻧﮓ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﻓﺰونﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺮومﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺮ
روز اﺑﺘﻼی ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﻓﺰود :دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ۰۳۰۲ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺪز ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه،
ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﺎرﭼﻮب راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز در راﺳﺘﺎی آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻼش ﻋﻠﯿﻪ اچ.آی.وی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ،ﺻﻠﺢ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز ﺑﻪ رﻫﺒﺮی« ﻣﯿﺸﻞ ﺳﯿﺪﯾﺒﻪ »ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻓﺰود :ﻃﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻋﺪم اﻗﺪام ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺿﻌﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺪز را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺠﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داروﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ
آﻧﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺣﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ .در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رﻫﺒﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ،ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دوره دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮم ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﯾﺪز ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ

ﻫﺸﺪار :اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر اﯾﺪز ﺑﯿﻦ زﻧﺎن
CC0 Public Domain
اﯾﺪز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اچ آی وی در ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
بﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮع
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪز ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرگ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺴﻂ داده و از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﺰﻧﺪه اﯾﺪز ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ آﻏﺎز آﻣﻮزش ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪارس روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮج ﺳﻮم اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻮج دوم اﺑﺘﻼ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎزاده ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ،
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﯾﺪز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺻﻼ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی را در ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻔﺖ :راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺪز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮان از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪHIV
ﻣﺜﺒﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﻮد را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺿﺎزاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در دﻫﻪ  HIV 70ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد؛ﺒﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در آن دﻫﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ؛ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  7ﺳﺎل از ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪ  80ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس  HIVﻣﺜﺒﺖ در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  36ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در
ﺟﻬﺎن و  32ﻫﺰار و  670ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﮔﺬری ) (DICوﯾﮋه ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﮐﺸﻮر راه
اﻧﺪازی ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اراﺋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮزن ،ﺳﺮﻧﮓ ،ﮐﺎﻧﺪوم و … ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮد را از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ وی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻫﺪاﯾﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺰرﯾﻖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان وی را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﻗﺮار داده و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ وی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﻤﺎل
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از زﻧﺎن دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﻪ دارای
ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  150ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ )،(DIC
 50ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ )ﺷﻠﺘﺮ( و ﺣﺪود  250ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ
ﭘﺎﺗﻮقﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻠﺘﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻏﺬا و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺿﺎزاده در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮابﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻫﺴﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ 15
ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ) (DICوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  14ﻫﺰار و  500ﻣﻌﺘﺎد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 12
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ )ﺷﻠﺘﺮ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  4100ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  26ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  16ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز و آﻣﻮزش ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  32ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ
رﺿﺎزاده در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪدﺟﻮ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  32ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺪز در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺰ آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮدﺟﻪای از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﻫﺮ اﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮان  NGOﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد داوﻃﻠﺐ راه اﻧﺪازی و اداره اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﺪز ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را اداره ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮔﺮهﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در
اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮج ﺳﻮم اﺑﺘﻼ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
رﺿﺎزاده اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و در ﺣﺪود ﻋﺮف و ﺷﺮع اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ زوﺟﯿﻦ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد در اﺻﻄﻼح
«ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد »ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه و رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس  HIVﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر
زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮرﻫﺴﺘﯿﻢ.

آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز وﯾﮋه ﻣﺎدران ﺑﺎردار
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رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺗﺨﻤﯿﻦ وﺟﻮد  ۵۷ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﻦ اﻓﺴﺮ ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۲۳ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴۸درﺻﺪ ﻣﺮد و ۶۱
درﺻﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺎر  HIVﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺣﺪود  ۵۲ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ  ۰۳درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران  HIVﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎزروﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوران ﺑﺎرداری در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی ﻣﺎدر ﺑﻪ وﯾﺮوس  HIVو اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ
ﻧﻮزاد  ۵۳ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻃﻼع زودﻫﻨﮕﺎم از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎدر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮﻣﺎدر اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دو درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﭘﯿﺪﻣﯽ  HIVدر ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ،
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در
ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۴ ،درﺻﺪ ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۰۰۵۱ﺗﺎ  ۰۰۶۱ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر ﮐﺸﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ دارﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ و ﮐﺎر ﻣﻮردﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎزروﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﺎل رازداری در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺸﺎوره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ در ﺧﺼﻮص اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮارد  HIVﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد.
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮﺣﯽ را در ﮐﺸﻮر از دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن آزﻣﺎﯾﺶ  HIVﻫﻢ ﺟﺰو آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻮﯾﮋه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻌﺘﺎد دارﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﭘﯿﺪﻣﯽ اﯾﺪز ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎر
ﮐﺮدهاﯾﻢ
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در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺰان اﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران  HIVﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  2010در اﯾﺮان
 2ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﺎن در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮓ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺪز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻓﺮداد درودی؛ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز،
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ؛ ﭘﺰﺷﮏ و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮔﺮوه
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎری آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﺪز ﺗﺎ ﺳﺎل  2030اﺳﺖ
در اﺑﺘﺪا ﻓﺮداد درودی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  2015ﺣﺪود  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ 2.1 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪهاﻧﺪ و  1.1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ  HIVاز دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ  HIVﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﻗﺮن  20و  21ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را
داﺷﺘﻪ ،ﻃﺎﻋﻮن ﻗﺮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮگﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از  HIVو ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن
اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎﺷﯽ از  HIVاﺳﺖ .ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﺪز ﺗﺎ ﺳﺎل  2030اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل  35ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺪود  78ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  HIV 2030ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوره  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ  2دوره ﭘﻨﺞ و  10ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ،اﺑﺘﻼ و اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  500ﻫﺰار و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از  500ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﮓ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ  500ﻫﺰار ﺑﺮﺳﺪ ،آنﭼﻪ ﺗﺎ اﻻن اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ  HIVدر ﺳﺎل  ،2015ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺳﺎل  1990ﺗﺎ ﺳﺎل  2015رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺳﺎل  1990ﺗﺎ ﺳﺎل
 2015در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﯿﮑﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﺑﺘﻼی ﺟﻨﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺎدر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪاً ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؛ در دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﺎر دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ،اﺑﺘﻼ و اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖHIV.
درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از  HIVدرﻣﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان وﯾﺮوس در ﺑﺪن ﻓﺮد
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ در دﯾﮕﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﭙﯿﻦ  909090اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف درﺳﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎﯾﺪ  90درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ 90 .درﺻﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ وﯾﺮوس در ﺑﺪن 90درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  2000ﺗﺎ  2015ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ درﻣﺎن در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ روش اﻧﺠﺎمﺷﺪﻧﯽ
اﺳﺖ.
دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ
درودی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﺑﺘﻼ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
درﻣﺎن روی ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ  79درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
HIVﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 41
درﺻﺪ  HIVﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و روﺳﭙﯿﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ  28درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدان
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا و روﺳﭙﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ روی ﺗﻦﻓﺮوﺷﺎن زن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﻧﺪازه  9درﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.
ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ HIV .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ

از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻞ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
اﺑﺘﻼ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺮود ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻی  15درﺻﺪ ﺑﺮود ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در اﯾﺮان ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ،اﻓﺰود :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪHIV
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ،در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﺰوﻟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،زﻧﺪانﻫﺎ و
NGOﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ  HIVﺗﻌﺮﯾﻒ دارد .اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان  HIVرا ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﺮد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
 6ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﻪ  HIVدر ﮐﻨﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
درودی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ  HIVدر اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ NGOﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪﻫﺪHIV.
از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻦ  HIVﻣﺜﺒﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه  HIVدر ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری ،ﻣﺮاﮐﺰ اراﯾﻪ
ﻣﺘﺎدون ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺣﺪود  4ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  6ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ  HIVدر ﮐﻨﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 25 .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪفﺷﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﻣﻨﺰل دارﯾﻢ.
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ را در دﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
او درﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ،
ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ ،روﺣﺎﻧﯿﺎن و …ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد  HIVﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ
 80ﻫﺰار ﺗﺎ 100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺘﺮل  HIVﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﺳﺎل ﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ را در دﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﺑﯿﻦ  NGO 1400از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ  NGO 10ﺟﺎﯾﺰه
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟! در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺰان اﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران  HIVﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  2010در اﯾﺮان  2ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﺎن در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮓ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن را ﺑﻠﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﺮاﺣﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺮاد ﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی در آنﻫﺎ ﻧﺪارد؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﮓ وﺟﻮد دارد
درودی در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن اﯾﻦﮐﻪ اﻧﮓﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﮓ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﺷﯿﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻫﭙﺎﺗﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﺑﺘﻼ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ
وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً
ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﺑﻤﯿﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻮک ،اﻧﮑﺎر ،ﺧﺸﻢ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ؛ ﭘﺮوﺳﻪای ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در اداﻣﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎری آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
درﮔﯿﺮ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن از دل آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺪنﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺮوﺳﻪای را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﺑﺘﺪا دﭼﺎر ﺷﻮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﮑﺎر ،ﺧﺸﻢ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﺑﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش درﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺮس در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﺮسﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯿﻢ
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﮓﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼ
ﻧﺸﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﻫﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از اﺟﺘﻤﺎع دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﻗﺪری
ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﮓ ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ او را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮔﺎﻫﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﻈﺎرﺗﯽ روی آن ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻮردی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺶآﻣﻮز  7ﺳﺎﻟﻪ در وراﻣﯿﻦ را ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖﻧﺎم در روﺳﺘﺎی
دﯾﮕﺮی را دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدک در  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
از ﺷﺮوع ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽروم .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ او را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و
ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ درﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻊﺑﻮدن ﭘﺰﺷﮑﺎن از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮔﺎﻫﯽ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی در وراﻣﯿﻦ ،زﻧﯽ ﺑﺎردار ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زن روی ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،او را
ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آﻣﻮزش درﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ
ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺪه و ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻧﺸﺴﺖ ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﯾﺪز را
ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﮐﯽ ﮐﻪ از آن رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی دارد و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎرش ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺶ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮس و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮓ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﻧﮓ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊﺷﺪن ،ﺧﯿﻠﯽ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪز ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﺪز درک ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺪز
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،اﺻﻨﺎف و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دارد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﺮای ﻣﻬﺎرﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت واژﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪز ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻄﺎبﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺪز ﺑﺎ اﻧﮓ زدن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دو ﺳﻮﯾﻪ ای ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ
اﺻﻼً ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی
ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪز ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻨﺪازﯾﻢ.
اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪز
و…  ،اﻣﺎ ﭼﻄﻮر و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
در اﯾﺮان ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ .آی .وی ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۲۹درﺻﺪ ﻣﺮد و  ۸درﺻﺪ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ  ۵۲ﺗﺎ  ۴۳ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ )ﻧﻪ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ( و اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ )ﯾﮏ و ﯾﮏ دﻫﻢ درﺻﺪ( و اﻧﺘﻘﺎل از راه ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک
)ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ( ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﯾﺮان اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮج ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺑﺘﻼء ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اچ آی وی اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮال ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮی در ﻣﻐﺰ،
ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی ﻧﺪارﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻟﺬﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﺿﻌﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﻣُﻤﺘﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر( ،ﻣﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﯿﺎل ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازه اﯾﺴﺖ )ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس اذﻋﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ( .اﯾﻦ اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ آن ﺣﺪ و اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوزات
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺸﺮ از ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ )ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺸﻪ(.
آﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۰۵ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد و دارا ﺑﻮدن ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺲ از  ۶ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻓﺸﺎر ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮدش ﮐﻪ در ﺷُﺮف ازدواج اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﻐﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎن ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،در زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی و وﻫﻢ آﻣﯿﺰ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!
ﭘﺲ در ﯾﮏ ﻧﺘﺒﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﯿﺮون از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣُﺪام ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﺑﺎزار اﯾﺪز را داﻏﺘﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ!
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی ﻗﻮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻت آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻃﻮل روز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
و اﻣﺎ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪز و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪز

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس اچ .آی .وی .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﺜﻞ اﺿﻄﺮاب ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اَﻧﮓ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .داغ ﻧﻨﮓ ﻫﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ را از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻫﻤﺪردی ﯾﺎ دﻟﺴﻮزی از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده واﮔﯿﺮدار ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ را ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪز ﻧﯿﺰ
اﻣﺮوزه ﭼﻨﯿﻦ داغ ﻧﻨﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد )ﮔﯿﺪﻧﺰ .(۵۳۲ ،اﺣﺴﺎس اﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ از اﺑﺘﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده و از آن ﻟﺬت ﻧﺒﺮﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﮓ ﻫﺎ ،ﭼﻪ دروﻧﯽ )از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻓﺮد( و ﭼﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ )ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ و ﻓﺮوﻏﯽ .(۷۲ ،اﯾﻦ اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﺪم
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ درﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ،ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎس درﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻧﮓ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،اﺣﺴﺎس
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اَﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،اﻓﺮاد آن ﺣﻮزه را دﭼﺎر ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ
و ﻋﻘﺪه ﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اَﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧَﻨﮓ ﻣﯽ آورد.
ﻧﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻃﺮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺰوا ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎک
اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻓﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺮادی ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و ﺳﭙﺲ از
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺑﻌﺎد آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن آن ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮓ ﻫﺎ و ﻃﺮدﻫﺎ و…
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده از اَﻧﮓ ،ﺧﺎرج از ﻣﺒﺤﺚ اﯾﺪز :ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺎﮐﯽ از اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
او را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻋﺎدی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﻧﺸﺎط ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد!
وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﭘﺎک از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺎﺷﯽ از اَﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده
اش ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدد )ﺧﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ اش از اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ( ،او دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اَﻧﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ اش .او دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی.
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺣﺴﺎس ﻧﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺑﯿﺰاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و….
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎوان اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺎوان اَﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ ای وی ،وﻗﺘﯽ دﭼﺎر اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ اَﻧﮓ ،ﻃﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ دردﻧﺎک و
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﯿﻖ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و …ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ؟! آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟! آﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﺎﺷﺪ؟!
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺎوان ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯾﻢ!
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :
ﻫﻤﺎ ﺻﺪری | ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس
ﺟﻮاد ﻃﻠﺴﭽﯽ ﯾﮑﺘﺎ | ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهام
Photo: ttfnrob

از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ روی ﺑﺪﻧﺶ داﺷﺖ .اول ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﭘﺘﻮ را ﺑﻪ
دور ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﯿﭽﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺸﻪای ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪام را ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ
ﻋﺮوس ،داﻣﺎد و ﻧﻮه دارﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچآیوی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻠﻮﻏﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ و وارد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎری آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ آوﯾﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﻮم و ﻣﻘﺪاری رﻧﮓ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﻘﺎش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮔﺮد ﭼﯿﺪه ﺷﺪه دو زن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮد ورﻣﯽﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻇﺎﻫﺮ
آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ روی ﺑﺪﻧﺶ داﺷﺖ .اول ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﭘﺘﻮ راﺑﻪ دور ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﯿﭽﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺸﻪای ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪام را ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻻن دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮدم .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .دﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دارد .ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دارو ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﻫﻢ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮم اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎرداری از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻮدک دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 ۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .ﻫﻤﺴﺮم ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻮد .دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ دارم .در ﮐﻼسﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ،ﺨﯿﺎﻃﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺪﺗﯽﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺠﺪدا ازدواج ﮐﺮدم.
 ۴۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎدم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪم .ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ دارم. ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺮم ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ دارم .ﺣﺪود  ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎریام ﺷﺪم.ﺑﯿﻤﺎری را از ﻫﻤﺴﺮم ﮔﺮﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ﺷﯿﺮ دادم و او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ.اﯾﻦﻫﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﺑﺘﻼی ﭼﻨﺪ زن ﺑﻪ اچ.آی.وی/اﯾﺪز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ اﺣﯿﺎی ارزشﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را از ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﺧﻤﻮد روﺑﺮو ﺷﻮم اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد را ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؛ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﺪﯾﺰاده ﮐﻪ  44ﺳﺎل و دو ﭘﺴﺮ دارد و ﯾﮑﺒﺎر
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪود  ۰۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اچآیوی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ و دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ .دو ﭘﺴﺮ  ۱۲و ۶۱
ﺳﺎﻟﻪ دارم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﻋﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺴﺮم اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺖ .دو ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ اچآیوی ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اچآیوی ﺷﺪم .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎی ﻫﻤﺴﺮم زﺧﻢ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ
ﻫﻤﺴﺮم اچآیوی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺎﻧﻢ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺧﻮدم
ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ اواﯾﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم و روﺣﯿﻪام را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم ﮔﻠﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺗﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،ﮔﻮش ﮐﻪ ﻧﮑﺮد ﻫﯿﭻ ،ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮدش را ﻫﻢ وارد ﺑﺪن ﻣﻦ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ زﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻧﺪ و راﺑﻄﻪﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮم
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ .دوره ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را دﯾﺪهام و دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص از
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچآیوی ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮم .ﮐﺎر ﺗﺰرﯾﻘﺎت را از ﺧﻮاﻫﺮم آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .دﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو دوره ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﮕﺬران ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﻣﻦ ﺣﺪود  3ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻮادت ﮐﻢ اﺳﺖ و ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮو
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻄﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد دوﺳﺖ دارم ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺪاری ﺿﻌﯿﻔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارم از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻫﻢ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮم و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ.

ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻋﺮوﺳﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻋﺮوﺳﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم و ﺳﯽ دی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﻢ دادم و او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺳﯽدی را دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ را ﯾﺎدﺷﺎن آﻣﺪ .ﻋﺮوﺳﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم .ﻫﻢ
ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اواﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ﺣﺘﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و در ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮزﻧﺪم را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ را اذﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﻣﻦ را ﻧﺸﺎن داد ،ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺖ،
اذﯾﺖ ﺷﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻧﺮو ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯽ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﺻﻼً ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﻮاب ﻣﯽﮐﻨﯽ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﭘﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮدش اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻢ.
ﭘﺴﺮم ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد .ﯾﮏ وﻗﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽرود و ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽرود و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش درآﻣﺪ
ﻧﺪارد .ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﺪز را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺣﯿﻪ و اﻋﺼﺎب ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪنﺷﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد)4 CD.ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن( ﺧﻮﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺪنﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎری ،آنﻫﺎ را زودﺗﺮ از ﭘﺎ درﻣﯽآورد .اﯾﺪز را ﺑﺰرگ و ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺪ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ
دارﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آدم ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ
ﯾﮏ روز ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و زودﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
داروﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﮑﻨﻨﺪ .در ﻃﻮل  ۰۱ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و راﯾﮕﺎن داروﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ
رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻣﻦ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ و از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﻧﺎﺣﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ روی ﺑﺎز ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺎ را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺧﻄﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ .ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اچآیوی در  ۰۵ﺳﺎﻟﮕﯽ
 ۱۵ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ .ﭼﺎدرش را ﮐﻤﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﻬﻦ
ﮐﺮدن ﺳﻔﺮه دﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ۲۳ :ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدهام اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﯿﭻﮔﺎه اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮم .در اﺑﺘﺪای ازدواﺟﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺣﺪود  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ازدواﺟﻤﺎن ،ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .ﻫﺮﭼﻘﺪر از ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺴﺮت ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﭼﮑﺎر داری؟ ﻏﺬاﯾﺖ را ﻣﯽﮔﺬارم روی ﭘﻠﻪ ﺑﺮدارد ﺑﺮو .آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯿﻮه در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ و ﭘﻮل آن را ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﻣﭙﻮل ﺑﻪ
ﺧﻮدم ﺑﺰﻧﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آزاد ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﻣﻦ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ در ﻣﻮرد آن
ﻣﻮاد ،ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻧﺎﻗﺼﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ) .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ او و
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮم را ﻟﻮ ﻣﯽدادﯾﻢ و ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.
 ۵۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮم ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎﻻی ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ از ﻣﻮﺗﻮر اﻓﺘﺎدم .از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﻨﺞ
دارم .اﻟﺒﺘﻪ اﻻن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺗﻌﺎدل ﻧﺪارم و ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ۰۱.ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻮت ﮐﺮد و ﭘﺲ از
آن ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﺣﺪود  ۴ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪم؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺮاﺟﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮو اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ .ﭘﺲ از آن ) ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچآیوی ﻫﺴﺘﻢ.
او در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎد دﺧﺘﺮ ﺑﺎردارش ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻧﺪادم وﻟﯽ اﻻن ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ

دارم ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽام از ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺧﯿﺮ و ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺮو
و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎش اﻣﺎ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺴﺮی  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ دارم .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ راه ﭘﺪرش را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ دﺧﺘﺮم ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎدرت ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺂنﻫﺎش رﻓﺘﯿﺪ
ﻇﺮفﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدی و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دادم ،ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮم
ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺮﺧﻮردش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ دﺳﺘﻢ را ﺑﺮﯾﺪم ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎریای دارم.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺖوآﻣﺪ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد .اﻻن ﺣﺪود دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﻦ را ﺑﻪ زور
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻇﺮف داروی ﻣﻦ را دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪا ارﺣﻢ اﻟﺮﺣﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻣﺎ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن داﺳﺘﺂنﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﺟﺎزه ،آنﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از آب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ.

 ۱۷درﺻﺪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﺑﻪ اچآیوی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼی  ۱۷درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اچ.آی.وی/اﯾﺪز را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۰۱آذر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺮوﯾﺞ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان اﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﻦ وﯾﺮوس را از
ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ.آی.وی
ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻮزاداﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺎدران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ.آی .وی  /اﯾﺪز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .رﺋﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
«ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﻣﺎدر ﺑﻪ اچ.آی.وی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ او،
آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ».
وی اداﻣﻪ داد «:اﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻼت درﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از  ۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ».
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﺋﯿﺲ اداره اﯾﺪز در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اچ.آی.وی /اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  ۰۰۰۲ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎری ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۵ﻫﺰار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ.آی.وی/اﯾﺪز در
ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس اﯾﺪز را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
ﺳﯿﺎری اﻓﺰود «:در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۰۸ﺗﺎ  ۰۹ﻫﺰار ﺗﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اچ آی وی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۹۲ﻫﺰار و  ۴۱۴ﻣﺒﺘﻼ در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۰۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

و ﻧﻤﺎدی ﺑﺎ رﻧﮓ ﻋﺸﻖ»اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ«
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ
ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۱در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻫﺎ »اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ«
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ۲۱ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﺪه
روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪ.
ﮐﺮدﯾﻢ .آن روزﻫﺎ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺎس ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ”اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ“ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ” آﻟﻦ ﻓﺮﯾﻢ“
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪز ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ اوﮐﺎﻧﻞ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﻮد .ﻣﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎدی ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮدﯾﻢ و درﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﮑﺎراﺳﺘﻔﺎده از روﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن زد ،اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای روﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ .روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ روﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ روﺑﺎن ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺑﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
اﺳﺖ از آن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،
.ﺑﻮد ﻫﺎﯾﺸﺎنﮔﺮ اﻣﯿﺪ و دﯾﺪار ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﺑﺎن زرد ﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽروﺑﺎن زردی ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ در ﺗﺎﺗﺮ ﺑﺮادوی دوﺳﺘﺎﻧﯽ“ آﻟﻦ در اداﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﺗﺮس ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻪ ﻫﺰار روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰی را ﮐﻪ »اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ« داﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد  .ﮔﺮوه
آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮاﺳﻢ از
ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ »ﺟﺮﻣﯽ آﯾﺮﻧﺰ« ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ زدﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ.
از روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﮑﺮد و آن را ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد »ﮔﺮوه اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ« آﻟﻦ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﻧﮓ روﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .
۸۸۹۱ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  .در واﻗﻊ ﺳﺎل
ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرزاری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ  ،ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﻮزش ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد  ،ﺟﻬﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون
ﮐﺎرزارﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺪزﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
اﯾﺪز و زﻧﺎن  ،اﯾﺪز و ﺧﺎﻧﻮاده  ،اﯾﺪز و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ” از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺑﺪ ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ  ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی  ،ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮک  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک  ،ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺮگ
ﻧﺎﺷﯽ از اچ آی وی و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اچ آی وی “ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۱۰۲ﺗﺎ ،۵۱۰۲
). (Getting to Zeroاﺳﺖ
اﯾﺪز ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮارد اﯾﺪز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۸۹۱دﯾﺪه ﺷﺪ.وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ دوﻟﺖ
در آﻧﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﭘﯽ ﻧﺒﺮﯾﻢ اﻣﺎ  HIVاﻣﺮﯾﮑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ  .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﺑﻌﻨﻮان اﯾﺪز از آن ﯾﺎد  HIVآﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ٬در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻌﺘﺎدان ﺻﻮرت

ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﺎﻧﺪوم در
ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺮوس در ﺣﺪود  ۰۸درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
وﯾﺮوس اﯾﺪز درﺧﻮن )ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول و آﺧﺮﺑﯿﻤﺎری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی ،واژﯾﻨﺎل ،دﻫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،آب دﻫﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮزن در اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻮزن و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
وﯾﺮوس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﺧﻢ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوه
ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ـ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪد دارﻧﺪ .اﻓﺮادی ـ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ـ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ـ
ﻫﺎی دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ـ
ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ـ
از ﻣﺮزﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮری ـ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ –
ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ـ
ﻫﻤﺴﺮان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ـ
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ رواﻧﮕﺮدان ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ – .
ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ) ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم( –
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ رخ ﻣﯽﻫﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ) .ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﺐ ،ﮔﻠﻮدرد ،ﺑﺰرﮔﯽ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت  ،ﺳﺮ درد ،ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ،ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ  ،ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن،
اﺳﻬﺎل و ﮔﺎﻫﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﺪی و ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺼﺒﯽ(
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .
در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪی ازﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازاﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
روﻧﺪی ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و روش رﻓﺘﺎری و ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را
ﺑﺎﯾﺪ ازﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺸﺎن آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺴﺖ وﭼﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﺮد و زن ،و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻧﮋادی و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ازراﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﺟﻨﺴﯽ درک درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ )در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ( و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ
.اﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ازدواج
درﺑﺎره آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد  .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﺟﺒﺎری ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )درﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن( ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ آﻧﺎن ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮدﯾﺪ در درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاب اﺷﺘﺒﺎه )ﻣﺜﺒﺖ
ﮐﺎذب( ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮان ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اش ﺧﻮدداری ﮐﺮد وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ در ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﺖ اچآیوی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎری زوﺟﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ ،ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،اچآیوی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐ اچآیوی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زده ﻧﺸﻮد.
از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
ﻧﺎدر روﺑﺮوﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﺪز دارم .ﻧﺎدر ﺗﻨﻬﺎ  ۲۲دارد واﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ اش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻧﺎدر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ او از
ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺪز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ وﻗﺖ ﻧﺎدر از ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻐﻠﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ.

اﯾﺪز از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ + HIVدر راه اﺳﺖ و
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﯾﻪﺷﺪه از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﮐﻪ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  800ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی و ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ را ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ  80ﻫﺰار ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ + HIVدر اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﮔﺰارش ،ﺛﺒﺖ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ وﯾﺮوس در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﮐﻨﺪﺷﺪن ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ و  HIV+ﮐﻪ درﻣﺎناو اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﻣﯽآﯾﺪ.

اﯾﺪز از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
دار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ،ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﭽﻪﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎناز ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف  HIV+را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ HIV+
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻧﺸﺪه و ﻣﻮارد
اﺑﺘﻼی زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از وﻗﻮع ﻣﻮج ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮج ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ،ﮐﻮﺷﺎﺗﺮ و
ﺟﺪیﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ زودﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج رﺳﻤﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ او ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻣﺤﺮک و روانﮔﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم در ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﭼﺮا آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز ﭘﯿﺶ از ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 HIVﭘﯿﺶ از ازدواج ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آزﻣﺎﯾﺶ اﺟﺒﺎری  HIVﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ در ﺧﺼﻮص اﺟﺒﺎریرﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری
در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻗﺒﻞ
از ﺳﺮﺑﺎزی ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺒﺘﻼ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮدای روز آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ
ﺻﺪاﻗﺖ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼً داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،راﯾﮕﺎن و  HIV+رﺳﺎﻧﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎناﻧﺪازی ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼعراه
اﮔﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ،ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺪز ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺗﺮوﯾﺞ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﻣﻮارد ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﻋﺪد  100ﻫﺰار ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را راﯾﮕﺎن و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ  HIVاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه و ﻣﻮارد ﺗﺨﻤﯿﻦ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comWavebreak Media Ltd:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ:رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  .رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﻃﺮاف آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮم ﺧﺎل ﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .
دراﺑﺘﺪا ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﭙﺮﺳﻢ وﻟﯽ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن از او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﻮال ﮐﺮدم  .ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ﻓﻮرا ﺑﺮای ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ
داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس“ اچ  .ﭘﯽ  .وی ”ﺷﺪه ام  .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻦ اﻣﺮوز و آﻧﻬﻢ در  29ﺳﺎﻟﮕﯽ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از آﻣﯿﺰشﻫﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازﺻﺤﯿﺢ و داﺋﻢ از ﮐﺎﻧﺪوم اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی ،دﻫﺎﻧﯽ و واژﻧﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم  :اﺳﺘﻔﺎده راﺑﻄﻪ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺳﺖ .آﻣﯿﺰش ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺣﺘﺎ اﮔﺮ دﺧﻮل ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ:زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻟﮑﻞ در ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻓﺮد ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪ دارﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر:ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺌﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﻫﻢزا ،ﻓﺮد را وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آن ﻓﻀﺎ ،ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد1.
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ راﺳﺖ روده و ﮔﻠﻮ در ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻫﻨﯽ
و ﻣﻘﻌﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻣﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﯾﺎ زﮔﯿﻠﻬﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ )(genital wartsﯾﺎ
ﺳﻮزاک و ﺳﻔﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 2.
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در
ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ  .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪﮐﻠﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ .ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ و اﻧﺘﻘﺎل  DTSدر ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻓﺮاد ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺳﺖ  .اﻓﺮادی ﮐﻪ رواﺑﻂ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم و ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻮزاک ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﻗﺒﻞ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯿﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ زﺧﻤﻬﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ( ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮدداری ﮐﺮده و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
•از ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺑﺘﻼ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ
•ﭘﯿﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آزﻣﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ
•از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
•اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را دارد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ
•از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و ﭼﮑﺎپ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ3.
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﺑﺎرداری
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ درد ،زاﯾﻤﺎن زودرس و ﻋﻮارﺿﯽ در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ،از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻮزاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﮐﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ،ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮐﻮری ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪی
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺧﻄﺮات درﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .درﻣﺎن در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را درﻣﺎن ﮐﺮده و
ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻧﺪوم در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎﻧﺪوم در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮزاک ،ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ،اﯾﺪز و ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﭘﺲ،ﺴﯿﻔﻠﯿﺲ و زﮔﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از ﻓﺮد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪوم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪوم
ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﭙﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﮔﺎل اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

