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اطالع رسانی برای پیشگیری از اچ آی وی بدون صحبت از لوازم پیشگیری از بارداری ممکن نیست
معضــالت مبتالیان به بیماری اچ آی وی زمانی حادتر می شــود که آنها نه تنها از 
حمایتی برخوردار نیستند، بلکه مجبور شوند خودشان هم به عنوان سرپرست خانوار 
مسئولیت یک خانواده را بر دوش بکشند. ناگفته پیداست که چنین وظیفه ای با وجود 
محدودیت های متعدد برای زنان دشــوارتر هم رخ می نماید. «خســرو منصوریان»، 
مؤسس انجمن احیای ارزش ها نیز در پاسخ به این سؤال که انجمن احیای ارزش ها 
به صورت تقریبی از چه تعداد زن سرپرست خانواِر مبتال به ویروس اچ آی وی یا فرزند 
یتیم مانده از ایدز حمایت کرده و این حمایت ها شامل چه اقداماتی می شود، می گوید: 
حــدود ۷۵ زن سرپرســت خانوار که «مادران حامی ســالمت» نام داشــته و کودک 
یتیم مانده از ایدز دارند، تحت پوشش انجمن احیا هستند که از مؤسسه خدماتی مثل 
مستمری ماهانه، مهارت آموزی، حمایت مادی، دارویی، غذایی، کمک هزینه راه اندازی 

کسب وکار و... دریافت می کنند».
به نظر می رسد نوعی کم کاری از سوی بهزیستی برای فرزندپذیری کودکان اچ آی وی 
مثبت وجود داد. او دراین باره می گوید: «بچه های مبتال مثل بزرگساالن باید هر روز به 

صورت مداوم و منظم دارو مصرف کنند تا درگیر بیماری های عفونی نشوند و به همین 
دلیل باید به سیستم درمانی وزارت بهداشت متصل باشند که بچه های تحت پوشش 
انجمن احیا به این سیســتم درمانی وزارتخانه متصل هستند. بسیاری از خانواده های 
این بچه ها توان کافی رســیدگی به تغذیه کودکان را ندارنــد که حمایت های الزم از 
آنها انجام می شــود، چراکه این تغذیه خوب و سالم در این بیماری از اهمیت زیادی 
برخوردار است. استرس و اضطراب برای این بچه ها بسیار خطرناک است و مددکاران 
یا روان شناسان انجمن در این زمینه مداخله و اقدامات الزم را اعمال می کنند. رایزنی 
با وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش دانش آموزان مبتال از مهم ترین اقداماتی است 
که همه ساله به صورت جدی و مداوم انجام می شود. در واقع هیچ کس برای انجام 
این اقدامات ما را تشــویق نخواهد کرد و اضافه کاری برایمان در نظر نخواهد گرفت، 
ما از روی دلســوزی، انجام وظیفه و حس انسان دوســتی این اقدامات را به سرانجام 
می رســانیم و از متولیان، عالقه مندان و دلسوزان مردم درخواست و دعوت می کنیم 
که به صــورت رایگان از تجربیات موفق انجمن ما بهره برداری یا الگوســازی کرده و 

خروجی آن را در شهر یا استان های دیگر پیاده سازی کنند».
بــه گفته او اطالع رســانی برای پیشــگیری از اچ آی وی بدون صحبــت از لوازم 
پیشــگیری از بارداری ممکن نیست. منصوریان با اشــاره به اقدامات انجمن احیای 
ارزش هــا برای فرزندپذیری کودکان مبتال به ویــروس اچ آی وی تصریح می کند: «در 
ایــن زمینــه اقدامات مؤثری انجام شــده و اگر داوطلبی بخواهد کــودک مبتالیی را 
به فرزندخواندگی قبول کند، به سیســتم ســازمان بهزیستی معرفی می شود. تعداد 
معرفی ها بسیار انگشت شمار است، چراکه متأسفانه سازمان بهزیستی در این زمینه 
همکاری چندانی با ما ندارد. سانســور، انگ و تبعیض همچنان در بدنه سازمان های 
دولتی وجود دارد؛ مثال از من دعوت می شود که در فالن دانشگاه در زمینه اچ آی وی 
– ایدز و راه های شــیوع و انتقال آن ســخنرانی کنم، اما معاون دانشــکده در گوش 
من زمزمه می کند که درباره کاندوم صحبت نکنم؛ خب اگر درباره ابزار پیشــگیری و 
اهمیت استفاده از آنها صحبتی نکنیم، چطور می توانیم اطالع رسانی مفیدی داشته 

باشیم؟».
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  یتیمان ایدز بی بهره از خدمات پزشکی و آموزشی
«الهــه شــعبانی» مدیر انجمــن احیای ارزش ها، مشــکالت و 
چالش های پیش روی کودکان یتیــم از ایدز را دارای ابعاد متفاوتی 
دانسته و به خبرنگار «شرق» می گوید: «انگ اجتماعی و نبود دانش 
کافی در میان عموم مردم به خصوص کادر بهداشــتی بســیاری از 
این بچه ها را به حاشیه رانده است؛ بسیاری از بچه ها برای دریافت 
خدمات مثل دندان پزشــکی و عمل جراحی دچار محدودیت هایی 
هســتند. آنها مشــکالت آموزشــی متعددی دارند به طوری که در 
موارد بســیاری سیســتم آموزش و پرورش با اطالع از ابتالی بچه ها 
به ویــروس اچ آی وی، آنهــا را اخراج کرده و شــرایط تحصیلی و 
روانی آنها را مختل کرده انــد؛ والدین این بچه ها هم به دلیل آنکه 
اچ آی وی مثبت هستند، در بســیاری از مواقع برای پیداکردن شغل 
مناســب با چالش هایی روبه رو می شــوند که همین مسئله باعث 
افت اقتصادی شان شــده و درگیر مشکالت جدی می شوند. مسائل 
تحصیلی، درمانی، اقتصادی، اوقات فراغت و تمام زندگی آنها متأثر 
از ابتال به ویروس اچ آی وی بــوده و در پی آن بچه ها با عزت نفس 
و اعتماد به نفس بســیار پایینی روبه رو هستند. ابتال به افسردگی و 

خودکشــی یکی از مشکالت پیش روی بچه هایی است که به خاطر 
بیماری اچ آی وی یتیم شده اند».

 انزوا و خودکشی در کمین یتیمان ایدز
مدیــر انجمن احیای ارزش ها ادامه می دهــد: «بچه هایی که با 
بیماری هایــی به غیــر از اچ آی وی روبه رو هســتند، از حمایت های 
اطرافیــان برخوردار می شــوند، این در حالی اســت که متأســفانه 
بچه های مبتال به اچ آی وی یا بچه های ســالمی که خانواده درگیر 
اچ آی وی هســتند، از حمایــت عاطفی اعضای خانــواده و فامیل 
برخوردار نشــده و حذف می شــوند. همین مســئله باعث شده که 
بســیاری از آنها یاد بگیرند که پیش از آنکــه اقوام و جامعه آنها را 
حذف کنند، خودشــان اقــدام به حذف خود کرده و بســیار منزوی 
می شــوند». او ادامــه می دهــد: «وقتــی پای صحبت هــای افراد 
یتیم مانده از ایدز می نشــینیم، متوجه عمق مشــکالت و احساسات 
منفی شــان می شــویم. خیلی از مراجعان وقتی به ســن نوجوانی 
رسیده و متوجه بیماری شان می شوند، دیگر دارو مصرف نمی کنند 
و می خواهند خودکشــی کنند و زنده نماننــد. نمی خواهند ذره ذره 
از بیــن بروند؛ چرا که هیچ رابطه شــخصی و عاطفــی برای آینده 

خودشــان متصور نیستند. انگ و فشار اجتماعی بسیاری آنها را آزار 
می دهد. این بچه ها عالوه بر رنج بیماری با انگ بیماری هم روبه رو 
هســتند و فشــار اجتماعی زیادی را تحمل می کنند. به همین دلیل 

به سختی با دیگران ارتباط برقرار می کنند».
دانش آمــوزان مبتال بــه ایدز و خطــر ترک تحصیل یــا اخراج از 

مدرسه
مدیــر انجمن احیای ارزش ها که در حوزه اطالع رســانی درباره 
اچ آی وی فعالیــت دارد، تأکیــد می کند: «در ابتدای مســیر، تمرکز 
انجمن احیا بر روی مادران مبتــال به ویروس اچ آی وی بوده که در 
مراحل جدیــد، تمرکز ویژه ای بر روی بچه هــای این مادران اعمال 
شده است. بسیاری از این بچه ها با وجود اینکه سال هاست انجمن 
احیا و مددکاران را می شناسند و با آنها در ارتباط هستند؛ اما آن قدر 
در زندگی آســیب دیده اند و در الک خودشــان فرو رفته اند که اصال 
حاضر نیســتند تا بــا مددکاران و روان شناســان ما ارتبــاط بگیرند. 
به همین دلیل به ســختی وارد چرخه درمان شده و با جامعه ارتباط 
برقــرار می کنند. بســیاری از بچه ها با خطر تــرک تحصیل روبه رو 
هســتند و در صورت عدم حمایت به موقع، آسیب جدی می بینند. 

این در حالی اســت که پذیرش بیماری در بسیاری از نوجوانان مبتال 
به ویروس اچ آی وی که در کشــورهای پیشــرفته زندگی می کنند و 
امکان اطالع رســانی در کشورشــان فراهم بوده، بسیار بیشتر است 
و به عنــوان مثال آنها حتی در فضای مجــازی هم درمورد بیماری 
خود اطالع رسانی و از تجربیات سخت شان صحبت می کنند؛ اما در 
کشــور ما به دلیل نا آگاهی مردم، هنوز امکان پذیرش از سوی مردم 

و مبتالیان و اطالع رسانی از تجربیات آنها به دیگران وجود ندارد».
ارائه اطالعات نادرست برخی از معلمان درمورد ایدز

به اعتقاد «شعبانی» وزارت بهداشت تاکنون هیچ طرح پیوسته، 
منســجم و هدفمندی برای حمایت از مــادران و فرزندان مبتال به 
اچ آی وی نداشــته اســت. «ایــن وزارتخانه می تواند بــا همکاری 
آموزش و پــرورش از طریق افراد آموزش دیــده در این حوزه برای 
اطالع رسانی در مدارس اقدام کند تا ویروس اچ آی وی را شناسانده 
و راه هــای انتقــال آن را معرفــی کننــد. بدون شــک کاهش انگ 
اجتماعی در جامعه از طریق آموزش در مدرسه و از سنین مختلف 
شــروع می شود. این در حالی است که ســال گذشته طبق ارتباط و 
آموزش آنالین با دانشــجویان در سراســر کشور برخی از آنها اعالم 
می کردند که معلم های پرورشــی مــدارس در این زمینه اطالعات 
اشتباهی مبنی بر اینکه «افراد مبتال به اچ آی وی خطرناک هستند و 
می خواهند که بیماری شان را به دیگران انتقال دهند، به همین دلیل 
باید از آنها فاصله بگیرند» ارائه شــده اســت، در حالی که ایجاد این 

ترس نابجا باعث انگ بیشتر در جامعه خواهد شد».
او ادامه می دهد: «وزارت بهداشت در سال گذشته رویکرد نوینی 
برای آموزش اچ آی وی در مدارس داشته و می تواند از طریق ارتباط 
مؤثر بــا آموزش و پرورش، از افراد تســهیلگر و باتجربه بخواهد تا 
اطالعات کامل و صحیحی درمورد اچ آی وی – ایدز به دانش آموزان 

ارائه دهند».
مدرسه به مدرسه درمورد اچ آی وی اطالع رسانی می شود

«محمود اولیایی» عضو هیئت امنای انجمن احیای ارزش ها نیز 
در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار «شرق» که در حاشیه مراسم 
روز جهانی یتیم ایدز صورت گرفت، به چند اقدام ضروری در حوزه 
حمایت از یتیمان ایدز اشاره می کند: «اطالع رسانی درمورد بیماری 
و راه هــای انتقــال اچ آی وی یکی از مهم ترین اقداماتی اســت که 
همیشــه ضرورت آن در کشور احساس می شود. متأسفانه به دلیل 
نبود اطالع دقیق از این بیماری رفتارهای نامناسبی با بچه های مبتال 
به اچ آی وی در جامعه می شــود؛ اســتراتژی پیشگیری و جلوگیری 
از آن مهم ترین گام بعدی اســت؛ چرا که هر مبتال می تواند مثل یک 
بمب در جامعه عمــل کرده و بیماری را به شــدت افزایش دهند. 
اســتراتژی حمایت گری از خانواده و فرزندان مبتال ضرورت دیگری 
است که باید درباره آن اقدامات بیشتری صورت گیرد». نایب رئیس 
شــبکه ملی مؤسســات خیریه و نیکوکاری با اشــاره بــه اقدامات 
صورت گرفته در انجمن احیا برای اطالع رسانی و انگ زدایی از افراد 

مبتال ادامه می دهد: «نیروهای داوطلب انجمن، مدرسه به مدرسه 
رفته و درمورد اچ آی وی و دانش آموزان مبتال اطالع رسانی می کنند. 
مددکاران از دانش آموزان اخراج شده از مدرسه به خاطر ابتالی شان 
به این بیماری حمایت کرده و برای بازگشت شان به مدرسه حتی با 
مسئوالن اداره آموزش و پرورش تالش و رایزنی می کنند. متأسفانه 
همچنان تصور عمومی مردم بر این اســت که اچ آی وی تنها از راه 
رابطه جنسی منتقل می شــود؛ به همین دلیل تابوی آن به شدت در 

جامعه وجود دارد».
 عدد و ارقام مبتالیان به اچ آی وی ۳ برابر است

 اولیایی با ابراز نگرانی از به حاشیه رانده شدن اهمیت پرداختن 
به مسئله اچ آی وی تصریح می کند: شیوع کرونا در دو سال گذشته 
باعث شد رشد انتقال اچ آی وی در جامعه فراموش شود درحالی که 
اگر به صورت منظم و جدی جلوی شــیوع ویروس گرفته نشود، هر 
اقدامی برای پیشــگیری یا درمان تا چند ســال آینده بسیار دیر بوده 
و می تواند خطرآفرین شــود. به همین دلیل تمرکز بر اطالع رسانی 
بــه مردم در حوزه اچ آی وی و راه هــای انتقال آن و نیز انگ زدایی و 
حمایت از مبتالیان به این بیماری بســیار ضروری بوده و به صورت 
خاص می تــوان بچه های مبتال بــه اچ آی وی را به چرخه آموزش 
در جامعه باز گرداند».  او در پاســخ به ســؤالی که به آمار مبتالیان 
اچ آی وی در کشور اختصاص داشــت، ارائه هر آماری را غیرشفاف 
ارزیابی می کند؛ «بســیاری از آمارهای ارائه شده در این زمینه مربوط 
به آقایان اســت که بدون شک شریک جنسی داشته اند و به همین 
دلیل ایــن آمار باید ضرب در دو شــود و برعکس اگــر خانم هایی 
نیز مبتال بــه اچ آی وی بودند باید آمارها دو برابر و حتی ســه  برابر 
شــود؛ بنابراین هرگونه آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت باید 
دوو نیم برابر شود؛ باید در نظر گرفت که بخش مهمی از کسانی که 
رفتارهای پرخطر جنسی داشته و مبتال هستند، احتماال از قشر مرفه 
جامعه هستند که به دلیل ندادن تست، از بیماری خود مطلع نبوده 
و در آمارهای کشور هم به حساب نیامده اند. بخش دیگری از افراد 
ضعیف و آســیب دیده جامعه مثل معتادان هستند که آنها هم از 

بیماری خود اطالعی ندارند».
  افزایــش تولد نوزادان مبتال به اچ آی وی با حذف یارانه وســایل 

پیشگیری
 براساس این گزارش، انجمن احیای ارزش ها به مناسبت روز 
جهانی یتیم ایدز با همکاری شــهرداری تهــران، همراه برگزاری 
برنامه ای شــاد، مفرح و مردمی اقدام به اطالع رسانی در زمینه 
ویــروس اچ آی وی و یتیمــان ایدز کرده و در حاشــیه این برنامه 
نیــز از طریــق موبایل کلینیک و خــودروی ون، اقــدام به انجام 
تســت داوطلبانه و محرمانه اچ آی وی از شهروندان حاضر کرد. 
تست های سریع اچ آی وی برای بررسی وضعیت اولیه فرد گرفته 
می شــود که نتیجه آن تنها ۱۵ دقیقه بعــد به صورت محرمانه 

اعالم می شود.

ترکش های انگ اجتماعی بر جان و تن مبتالیان به اچ آی وی

ابتال به افسردگی و خودکشی
 از مشکالت کودکان مبتال به ایدز است

سمیه جاهدعطائیان: «رزیتا» از مادر مبتال به اچ آی وی متولد می شود و خودش هم به این ویروس مبتالست. حاال با آنکه ۱۸ سال دارد اما هنوز بیماری اش را انکار می کند. جواب آزمایش 
را یک اشــتباه می داند و به مصرف دارو راضی نمی شود. مددکاران و روان شناســان انجمن «احیای ارزش ها» که بیش از ۲۰ سال است با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت 
دارد و در زمینــه اچ آی وی و حمایت از زنان و کودکان مبتال به این بیماری فعال اند، تالش زیادی می کنند تا «رزیتا» شــرایط و بیمــاری اش را انکار نکند و با پذیرش آن زندگی کند. او در 
جلسات روان کاوی بیماری اش را نمی پذیرد و می خواهد آن را از ذهن خود و نزدیکانش پاک کند. او اگر دارو مصرف کند، می تواند زندگی و عمر طبیعی داشته باشد، ادامه تحصیل دهد، 
ازدواج کند و حتی فرزند ســالم داشته باشد.  «سارا» هم زنی جوان و مبتال به ویروس اچ آی وی است که کودکی چهارساله دارد. همسرش را هم در اثر بیماری ایدز از دست داده است. او با حمایت 
انجمن احیا، سرمایه اولیه ای دست وپا کرده و بعد از یک سال توانسته پول پیش اجاره خانه اش را فراهم کند. دوستان سارا هم که اچ آی وی مثبت هستند، کار خیاطی را به کمک همین انجمن یاد گرفته 
و با حرفه آموزی زمینه های الزم برای استقاللشان فراهم شده است.  «سوگل» از مبتالیان به اچ آی وی است که به خبرنگار «شرق» می گوید: «نه کاری بلد بودم و نه هنری داشتم. سرپرست یک پسربچه 
مبتال هم هستم که سال های پیش شرایط برایم بسیار سخت و عذاب آور شده بود. با کمک و حمایت انجمن «احیای ارزش ها» کار خیاطی را آرام آرام دنبال کردم و حاال برای تهیه مخارج زندگی تالش 
می کنم. سخت است، همه چیز گران است و روزبه روز هم بدتر می شود. از آینده بچه ام نگران هستم اما شرایطم از آن زمان که هیچ کاری بلد نبودم، بهتر شده و حداقل توان و انگیزه ای برای کار دارم».
 «مهرسام» پسرش پنج سال دارد و به خاطر مشکالت لثه، شب ها نمی خوابد و به سختی غذا می خورد. انجمن «احیای ارزش ها» هزینه درمان دندان و لثه را پذیرفته اما هیچ یک از مراکز دندانپزشکی که 
در جریان بیماری اچ آی وی او قرار می گیرند، حاضر به پذیرش نشده و او را رد می کنند. مهیار یکی از بچه هایی است که با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. امثال او به دلیل وجود نگرش های نادرست 

و اطالعات اشتباه از دریافت بسیاری از خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و ... محروم مانده و دردسر های انگ و برچسب اجتماعی را تحمل می کنند.


