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سخن ا و ل

پیش گفتار
همكاران عزيز ،اعضای محترم رسانه هاي ارتباط جمعي،
موجب خوشحالي و افتخار است كه امروز مي  توانيم ارایه كننده اين مجموعه راهنما در زمينه اچ آي وي و ايدز
براي استفاده رسانه هاي همگاني در ايران باشيم.
انديشه تهيه اين راهنما با توجه به ابراز نياز آن از طرف همكاران محترم رسانه اي در جلسات و گردهم آيي هاي
تخصصي پديد آمد .اين فكر به واسطه يادآوري  هاي پي در پي صاحبنظران و مسؤوالن ،مبني بر لزوم توجه
بيش تر و افزايش آگاهي عمومي درباره موضوع اچ آي وي و ايدز تقويت شد .استقبال و تقاضاي مردمي به ويژه
سازمان هاي غير دولتي ،افرادی که با اچ آي وي زندگی می کنند ،بسیاری از جوانان و خانواده ها نیز به دريافت
اطالعات بيش تر در اين زمينه ،از طريق برنامه هاي راديو و تلويزيون ،مشوق بزرگي در اين راستا بود.
بدون شك ،در عصر حاضر نقش كليدي وسايل ارتباط جمعي در تأثيرگذاري بر اذهان عمومي تثبيت شده
است .خوشبختانه در جمهوري اسالمي ايران ،از سویی قانون مطبوعات و از سوي ديگر اصول عام و كلي قانون
خط مشي برنامه هاي صدا وسيما بر اين تأثير مثبت و انتفاع آحاد جامعه از مطالب و برنامه  هاي ارایه شده از
طريق رسانه  هاي همگاني تأكيد دارد .باالتر از آن ،با توجه به اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
که بر برابري افراد در مقابل قانون ،وظيفه دولت براي رفع تبعيض ناروا براي همه درتمام زمينه هاي مادي
و معنوي ،برابري همه ملت در برخورداري از حقوق انساني ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي و حق برخورداري از
خدمات بهداشتي و درماني تأکيد دارد ،مي توان انتظار داشت كه تعهد صدا و سيما و مطبوعات در آموزش و
ارتقای آگاهي و فرهنگ عموم در موضوعات وابسته به اچ آي وي و ایدز به خوبي قابل اجرا باشد.
البته طي سال  هاي اخير مطبوعات و صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران هر يك در حيطه فعاليت  هاي خود،
به خصوص در محدوده زماني نزدیک به روز جهاني ايدز ،ارایه كننده اطالعات و مطالب آموزنده متفاوت در
زمينه اچ آي وي و ايدز بوده  اند .با اين وجود ،براي نتيجه بخشي بهتر به نظر مي رسد اين فعاليت  ها از يك سو
نياز به پيوستگي در طول سال و نه تنها در حوالي روز جهاني ايدز ،و از سوي ديگر نياز به گوناگوني شيوه ارایه
مطالب دارد.
فرآيند كلي ،براي اين كه موضوعات مورد نظر به طور اختصاصي در رسانه ها عنوان شود ،مورد بحث قرار گيرد
و نهايت ًا نتیجه ملموس و مطلوبي در مخاطبان ايجاد كند چند ركن اساسي را مي طلبد:
حمایت سیاست گذاران
 پر اهمیت شناختن موضوع از نظر سالمت و امنيت جامعه ایجاد و در اختیار گذاشتن امکانات رسانه ايخالقیت و تجربه حرفه اي همكاران رسانه ای
 پردازش و تهيه مطالب و برنامه هاي متنوع و جذابدرستي اطالعات و رعايت اصول علمي
 بنا كردن مطالب و برنامه  ها بر پايه داده هاي موثق و قابل اعتماد2
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آن چه در اين بسته مورد نظر است اطالعات درست و موثقي است كه در زمينه اچ آي وي و ايدز مي توانيم در
اختيار قرار دهيم ،تا اصحاب رسانه در سايه تعهد مسؤوالن كشوري و با در اختيار گذاردن امكانات و فرصت ها
از طرف مسؤوالن رسانه اي بتوانند اين مبحث پر ابهام را با تكيه بر خالقیت و تجربه حرفه  اي خود به صورت
برنامه های متنوع یا دیگر مطالب مؤثر ،تهيه و ارایه كنند .قابل ذكر است كه براي اين كار توان فني ،دانش
رسانه اي و تجربه حرفه اي يك پيش نياز محسوب مي شود و هدف اين نيست كه در اين جا به آن بپردازيم.
همين طور جلب حمايت سياست گذاران ،بخشي جداگانه است كه ابزار و منابع اختصاصي خود را مي طلبد و در
حيطه اين راهنما نمی گنجد.
پيچيدگي موضوع اچ آي وي و ايدز ممكن است در بسياري از مواقع موجب ترديد و امتناع نويسندگان،
تهيه كنندگان و خبرنگاران در تهيه مطلب و برنامه ها  ي مرتبط ،به دليل احساس عدم آمادگي كافي و كامل در
اين مورد باشد .همه گيري اچ آي وي و ايدز تنها يك موضوع بهداشتي نيست و امروز در وسعت جهاني و در
ابعاد علمي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و حتي امنيتي مقوله مهمي به شمار مي رود .هنوز پس از  27سال كه
از پيدايش و شناسايي اين ويروس مي گذرد ،به نظر مي رسد كه جزیيات علمي مربوط به آن به خاطر عواملی
مانند ترس ،پيش داوری ،انكار و دیگر مسایل فرهنگي ،در هاله  اي از ابهام قرار گرفته است .در اين زمينه نكات
بسياري مد نظر است و البته حساسيت  های بسياری نیز وجود دارد كه ترديد برانگيز بودن كار رسانه اي مربوطه
را ،به ویژه در فرصت  هاي بسيار فشرده کاری کنونی ،قابل درك مي كند.
هدف اصلي بسته اطالع رساني حاضر كمك به روشنگري اين موضوع و خارج نمودن آن از چنين رمز و ابهام و
پوشيدگي است .تالش تهيه كنندگان بر اين بوده است كه مباحث تخصصي در ابعاد مختلف و مجزا به گونه اي
ارایه شود كه حقايق علمي ،با زبان مناسب و با توجه به واقعيت هاي اجتماعي و تجربيات جهاني در اختيار
مخاطبان قرار گيرد.
تهيه اين مجموعه راهنماي رسانه اي به ابتكار و کوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،و با حمايت
فنی دفترهاي سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران به انجام رسيده است.
تالش نهايي بر اين است كه بسته اطالع رساني حاضر ،تبديل به ابزاري اجرايي براي كمك به توجه بيش تر
و پيوسته تر به موضوع اچ آي وي درمطبوعات ،راديو و تلويزيون باشد .اميد است كه با عملي شدن اين هدف
زحمات همه كساني كه تهيه و توليد اين بسته اطالع رساني را امكان پذير كرده اند به نتيجه مطلوب خود
برسد.

رسانه ها به گونه های
متفاوتی می توانند در
مهار همه گیری اچ آي وي
و ايدز سهیم باشند.
بسياري از رسانه ها تاكنون
کوشش هایی براي افزايش
آگاهی و تغيير رفتار در
حوزه كاهش آسيب پذيري
نسبت به این ويروس به
انجام رسانده اند .اما هنوز
راه درازی در پیش است.
شما نیز در تحقق ایجاد
این باور كه «ايدز فقط
برای ديگران نیست!»
شریک باشید.
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سخن اول

تعاریف پیش از آغاز
ايدز يك بيماري واحد نيست بلكه مجموعه اي از حاالت و عالیم است كه وقتي
سيستم ايمني بدن به وسيله ویروسی به نام اچ آي وي آسيب مي بيند به وجود
مي آيد.
اچ آي وي ( )HIVاز حروف اول کلمات (Human Immunodeficiency
 )Virusگرفته شده است .معنای فارسی این کلمات «ویروس نقص ايمني انسانی»
است .این ویروس سلول هاي خاصي را که از بدن در مقابل بيماري ها دفاع مي كند
نابود مي كند .وقتي كه سيستم ایمنی بدن توسط اچ آي وي ضعيف مي شود ،فرد
دچار انواع سرطان ها و عفونت ها مي شود .اچ آي وي ويروسي است كه باعث
ايجاد ايدز مي شود.
وقتي اچ آي وي سيستم ايمني بدن انسان را به حدي ضعيف كند كه ديگر نتواند
فرد را در مقابل بيماري هايي كه به طور عادي آنها را مهار مي  كرده محافظت
كند ،فرد وارد مرحله اي از بيماري خود شده كه به اختصار ايدز ناميده مي شود.
ایدز ( )AIDSاز حروف اول کلمات (Aquired Immunodeficiency
 )Syndromeگرفته شده است .معنای فارسی این کلمات «نشانگان نقص
ايمني اكتسابي» است.
4
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چگونگي استفاده از اين راهنما
راهنماي رسانه اي كه در دست داريد ابزاري
براي كمك به ارایه پاسخی مناسب به اچ آي وي
از راه آگاهي رساني و آموزش همگانی است و
هدف اصلي آن كمك به روشنگری چند  سویه
موضوع اچ آي وي و ايدز است.
تالش تهیه کنندگان بر اين بوده است كه مباحث
تخصصي و حقايق علمي را هريك به صورت جداگانه،
به روشنی و با زبان مناسب در كنار واقعيت هاي
اجتماعي و تجربيات مربوطه در اختيار همکاران
رسانه ای قرار دهند .به این ترتیب استفاده کنندگان
می توانند با توجه به مخاطبان خود ،امکانات موجود
و دیگر شرایط کاری ،زوایای متفاوت اين موضوع را
سنجیده و با تكيه بر تجارب و ابتكارات شخصی ،در
قالب مطالب و برنامه های گوناگون پوشش دهند.
اين بسته راهنماي رسانه اي دربرگيرنده يك جزوه
راهنما و يك لوح فشرده است:
جزوه شامل پنج بخش مجزا است 01 :سخن
اول 02 ،اطالعات پايه درباره اچ آي وي و ایدز03 ،
رسانه ها و اچ آي وي و ایدز 04 ،اطالعات تكميلي
در باره اچ آي وي و ایدز و  05سخن آخر.
در اين جزوه تالش شده كه تا حد امكان در هر
میتوانيد...
هم مي
بخش ،قاب هايي با عنوان شما هم
توانید ...به
نكات عملي قابل اجرا توسط رسانه ها اشاره  كند.
همه نكات عملي قاب هاي مذكور به مطالب يك قاب
اند،...
توانستهاند...
رسانههاهاتوانسته
محوري با عنوان بسیاری ازاز رسانه

/

ا ید ز فقط بر ا ی « د یگر ا ن » نیست !

میتوانيد!
هم مي
شما هم
توانید! ارجاع دارند .اين قاب محوري
را در همین بخش  01سخن اول مي يابيد .در طول
جزوه ،واژه ها و کوتاه سازی های اختصاصی شناسایی
شده و در جدولی در بخش  05سخن آخر گنجانده
شده است هم چنین ،توضیحات الزم در مورد مأخذ
بعضی اطالعات ،به ویژه آمار و ارقام قید شده ،در
پایان هر بخش ذکر شده است.
لوح فشرده شامل منابع وسيع تري در زمينه
اچ آي وي و ايدز است .براي استفاده از لوح فشرده
لطف ًا به فهرست و راهنماي اختصاصي آن مراجعه
كنيد.
مخاطبان اين بسته راهنما همه همكاران رسانه اي
عالقه مند به موضوع های مرتبط با اچ آي وي و ايدز
هستند:
همكاراني كه با موضوع اچ آي وي و ايدز آشنايي
چنداني ندارند ،با توجه به سر فصل ها براي آشنايي
خود و افزايش آگاهي و توجه ديگران مي توانند
مطالب مورد نظر را گام به گام دنبال کنند.
همكاراني كه در اين زمينه تجربه هايي دارند و
عالقه مند و متعهد به ارتقای اهميت اين موضوع به
عنوان يكي از اولويت هاي رسانه اي در ايران هستند،
مي توانند اطالعات جديد و به روز در زمينه هاي
مختلف علمي ،اجتماعي ،فرهنگي و آماری را در
بخش هاي مختلف اين بسته بيابند و مورد استفاده
قرار دهند.
مطالب اين راهنماي رسانه اي رشته وسيعي از مباحث
از جمله مطالب علمي مرتبط به پيش گيري و درمان
را پوشش مي دهد .اما از آن جا كه رويارويي با
خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران از طریق
سایت اینترنتی خود به
مناسبت روز جهانی ایدز
خبري را ارايه می کند.
امروزه ،استفاده از پایگاه های
اطالع رسانی اینترنتی از
راه های بسیار متداول تبادل
خبر ،به خصوص برای
استفاده جوانان ،به شمار
می آید .شما نیز مشوق
گفتگو درباره اچ آی وی
باشید.
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 ...شما هم می توانید!

رسانه ها به گونه های متفاوتی می توانند در مهار همه گیری اچ آي وي و ايدز سهیم باشند .به واقع ،بسياري از
رسانه ها تاكنون در این راه هم گام شده اند وکوشش هایی براي افزايش آگاهی و تغيير رفتار در حوزه كاهش
آسيب پذيري نسبت به ويروس نیز به انجام رسانده اند .اما هنوز راه درازی در پیش است ...تعداد زیادی از
مردم تا كنون هيچ درباره اچ آي وي نشنيده اند .بسیاری از جوانان که به ویژه جزو آسیب پذیرترین گروه ها در
جامعه هستند درمورد انتقال ويروس باورهاي نادرستي دارند .هنوز افراد بسیاری بر این باورند كه ايدز فقط
برای «ديگران» است .تعدادی دیگر از اچ آي وي و ايدز ترس و واهمه بی حد دارند .هنوز حتی در جاهايي كه
به شدت متأثر از اچ آي وي است مردم تصور مي كنند از راه نوشیدن آب از ليوان دیگران ممکن است دچار
اچ آي وي شوند .اولین قدم این است که از خود سؤال کنید...
 ...آیا چه بخشی از مخاطبان شما سه راه ابتدایي پيش گيري (پرهیز ،پایبندی و پوشش صحیح و مكرر با كاندوم)
را می شناسند؟ شما تا چه حد از اقدامات سازمان های غیر دولتی و دیگر فعاالن در این زمینه آگاه هستید یا این
اطالعات را به عموم مردم می رسانید؟ چرا انگ و تبعيض از بزرگترين موانع در راه پاسخ مؤثر به همه گيري
است؟ باورهای غلط در این زمینه چگونه هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعي انكار را تقويت مي كند؟ آیا
می توانید در قبول حقیقت و اقدام به موقع در برابر اچ آي وي به مسؤوالن کمک کنید؟ چه درصدی از جوانان
به اطالعات ،آموزش ،خدمات و مهارت های اساسی مورد نیاز براي كاهش خطری که متوجه ایشان است
دسترسی دارند؟ اگر ما درست رفتار کنیم آیا هنوز افرادی كه با اين ويروس زندگي مي كنند توسط خانواده و
دوستان طرد می شوند؟ كودكان از مدرسه و بزرگ تر ها از کار اخراج می شوند؟ و بسیاری نکات دیگر...
شما می توانید با تکیه بر قانون اساسی ،در چارچوب قانون مطبوعات و اصول عام و كلي قانون خط مشي
برنامه هاي صدا وسيما ،موضوع را پیوسته و بر پایه واقعیت ها عنوان کنید .اگر تهیه برنامه یا مطلبی را در
زمینه اچ آي وي و ايدز در پیش دارید ،سعی کنید دست کم یکی از این ده توصیه را به صورت جدی اعمال
کنید -1 :مشوق گفتگو درباره اچ آي وي باشید -2 ،در آگاه سازی عموم فعال باشید -3 ،به ايجاد محيطی
امن و توانمندساز کمک کنید -4 ،با انگ و تبعيض مبارزه کنید -5 ،در ترویج خدمات مرتبط با اچ آي وي و
ايدز بکوشید -6 ،آموزش را به صورت غیر مستقیم و از راه سرگرمی نیز در نظر بگیرید -7 ،با هم سو کردن
اقدامات گوناگون رسانه اي تأثیر همه جانبه بر بیشترین مخاطبان را بجویید -8 ،مسؤوالن را به عمل تشویق
کنید -9 ،آمار به روز و منابع آن را ارایه کنید و  -10با سازمان ها و نهادهای متفاوت دولتی ،غیردولتی ،مجامع
دینی ،شبكه هاي افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند ،سازمان هاي انتفاعی و نهادهاي خصوصي بشر دوستانه
و مؤسسات خیریه همکاری کنید.

به یاد داشته باشید اين رسالت مهمی است که بينش ،فداكاري و بيش از آن ها خالقیت و درگير
كردن واقعي مخاطبان را می طلبد.
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اين همه گيري تنها رويارويي با يك ويروس نيست
و تجربه نشان مي دهد كه باورها و نا گفته هاي يك
اجتماع ،و عرف و عادت هاي متداول ،در بسياري
موارد بحث و گفتگو درباره اين همه گيري را مخدوش
كرده است .در این صورت ،اين امر به عدم امكان
ارایه اطالعات دقيق در سطح عمومي انجاميده و به
اين ترتيب موجب آسيب پذيري بيش تر آن جامعه
شده است .در نتيجه ،پيش گيري از گسترش اچ آي وي
و ايدز ،به گونه اي شامل پيش گيري از گسترش
افكار ،تصورات ،انديشه ها ،خياالت ،عقايد ،نظرات
و گمان هاي نادرست نيز است .همچنين تالشي در
جهت تعديل و تصحيح تابوهاي فرهنگي است كه
نهايت ًا به تحريم هاي آشكار اجتماعي چون انگ و
تبعيض مي انجامد .از اين رو ،در اين بسته راهنماي

رسانه اي درباره جنبه هاي اجتماعي اين همه گيري نيز
مطالبی گنجانده شده است .همين طور به گفتار و زبانی
كه امكان دارد ،ناخواسته و تنها به دلیل كم توجهي به
بار مفهومی واژه ها و عبارت ها ،مروج تبعيض باشد
پرداخته شده و تا جاي امكان كلمه ها و تركيب های
جايگزين پيشنهاد شده است.
بی گمان ،ارایه كل مطالب موجود در زمينه اچ آي وي،
آن هم در گستره اطالع رساني عصر حاضر ،در يك
جزوه امكان پذير نيست و اين مجموعه نيز چنين
ادعايي ندارد ،بلکه امید است خوانندگان نیز به آن با
ديد يك ابزار كمكي براي دست رسی بهتر به اطالعات
مورد نياز خود بنگرند.

اطالعات پايه
در مورد اچ آي وي و ایدز

02

ر ا هنما یی د ر ز مينه ا چ آ ي و ي و ا يد ز بر ا ي ر سا نه ها

/

ا طال عا ت پا يه د ر مو ر د ا چ آ ي و ي و ا ید ز

اطالعات پايه در مورد اچ آي وي و ایدز

بيش از ربع قرن اچ آي وي و ایدز در جهان
در سال  )1360( 1981نخستین نشانه بالینی
نوعی بیماری گزارش شد که بعدها به «ایدز»
معروف شد .امروز بعد از  27سال ،بيش از 33
میلیون نفر در جهان مبتال به اچ آي وي هستند و
بیش از  25میلیون نفر بر اثر ایدز درگذشته اند.
اما سال ها تالش برای مهار این همه گیری،
پیشرفت ها و تحوالت بسیاری را نیز دربرداشته
است.
میلیون ها نفر در سراسر جهان از بیماری های ناشی از
اچ آي وي می میرند ،اما اثرات گسترش اچ آي وي تنها
در مرگ و میر افراد خالصه نمی شود .اچ آي وي بر
تمام جوانب زندگی اثر گذاشته است؛ از اقتصاد گرفته
تا فرهنگ ،از سیاست گرفته تا مذهب.
این دوره  27ساله شاهد پژوهش ها و تالش های
بی سابقه فردی و گروهی دانشمندان ،پزشکان،
پرستاران و دیگر فعاالن در سراسر جهان برای پاسخ
روبان قرمز عظیمی بر نمای
مقر سازمان ملل متحد .در
سال  2001برای نخستین
بار مجمع عمومی سازمان
ملل اجالسی ویژه در زمینه
ایدز برگزار کرد که طی
آن سران دولت ها «اعالمیه
تعهد درباره اچ آی وی
و ایدز» را به اتفاق آرا
تصویب کردند .شما نیز
مسؤوالن را به عمل تشویق
کنید.
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به این همه گیری بوده است؛ شاهد فعالیت کسانی
که برای درک بهتر این که «چه اتفاقی افتاده؟» و
«چگونه می توان آن را مهار کرد؟» کوشش کرده اند.
این یادگیری هم چنان ادامه دارد .پژوهش برای بهبود
شیوه های درمانی ،تالش برای یافتن واکسن و دیگر
امکانات پیش گیری از عفونت (مانند میکروب  کش ها)1
در دست پیگیری است .هم اکنون بخشی از حقایق
تثبیت شده است :به طور مثال مشخص است که
ویروس چگونه می تواند  -یا نمی تواند  -به فرد دیگری
منتقل شود و زمان این گونه ترس و تردیدهای اولیه
سپری شده است.
ولی به هر حال موضوع اچ آي وي و شاخه های وابسته
به مباحث آن بسیار تو در تو است و به همین سبب
پوشش رسانه ای آن دقت و زحمت ویژه می طلبد .سر
و کار داشتن با این پیچیدگی ها ،آن هم به طور مثال
در یک گزارش دویست کلمه ایی یا خبر کمتر از یک
دقیقه كار ساده اي نیست.
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تاریخچه

2

در سال  1959ملوان  48ساله هاییتی تباری
در پی ابتال به نوعي ذات الریه غیر معمول 3در
نیویورک جان سپرد .در همان سال نیز نمونه
خوني از فردی در کینشازا (کنگو کنونی) گرفته
شد كه در سال  1986آزمايش آن از نظر پادتن
اچ آي وي مثبت تشخیص داده شد.

/
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 :1985نخستین آزمایش های پادتن اچ آي وي انجام
شد ،و آزمایش برای تشخیص وجود اچ آي وي در
خون های اهدایی آغاز شد.
 :1987نخستین دارو برای ایدز برای استفاده در
ایاالت متحده تأیید شد.
 :1988سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاول
دسامبر را «روز جهانی ایدز» اعالم کرد.

 :1959نمونه خوني از فردی در کنگو کنونی گرفته
شد كه در سال  1986آزمايش آن از نظر پادتن
اچ آي وي مثبت تشخیص داده شد.

« :1991روبان قرمز» به عنوان نماد بین المللی آگاهی
و همبستگی در برابر ایدز شناخته شد.

 :1981اولین موارد غیر معمول نقص سیستم ایمنی
در جهان اعالم شد.

 :1996برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه
ایدز ( )UNAIDSکه در سال  1994تأسیس شد،
فعالیت اجرايي خود را رسم ًا آغاز کرد.

« :1982نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» (ایدز) برای
نخستین بار تعریف شد .در طول همین سال ،سه
روش انتقال ویروس آن :یعنی از راه خون ،مادر به
فرزند و رابطه جنسی اعالم شد.

 :1996شواهدي مؤید بر تأثیر درمان ضد
رتروويروسي بسيار فعال ( )HAARTدر كنترل سير
بيماري برای نخستین بار عرضه شد.

 :1983-4دكتر لوک مونتانیه 4از محققان انستيتو
پاستور در فرانسه و دكتر رابرت گالو 5از محققان
موسسه ملي سرطان در آمریکا ،ویروس با منشأ
انساني را که باعث ایدز می شود جداسازی کردند.

 :1999نخستین آزمایش کارایی یک واکسن بالقوه
برای اچ آي وي در یک کشور در حال توسعه شروع
شد.
 :2000معكوس کردن روند گسترش ایدز ،سل و

وقایع مرتبط با همه گیری اچ آي وي در ایران
شمسی

میالدی

1365

1986

اولين مورد اچ آي وي در کشور شناسايي شد.

1367

1988

«شوراي عالي ايدز» براي هماهنگي و مديريت بين بخشي در سطح کشوری تأسيس شد.

1368

1989

غربال گري فرآورده هاي خوني برای تشخیص وجود اچ آي وي در کشور شروع شد.

1374

1995

اولين موج همه گيري میان مصرف كنندگان تزریقی مواد در کشور اعالم شد.

1376

1997

تهيه و توزيع داروهاي ضد رتروويروسي در قالب نظام بهداشتي درماني کشور آغاز شد.

1380

2001

ایران در نخستین اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه ایدز شرکت کرد .در این اجالس «اعالمیه تعهد
درباره اچ آي وي و ایدز» به اتفاق آرا تصویب شد.

1380

2001

اولین برنامه راهبردی ملی (برای سال هاي  )2002-2006ارایه شد.

1384

2005

«کنترل ایدز» در اهداف برنامه توسعه چهارم قرار گرفت.

1385

2006

اولین «گزارش جمهوری اسالمی ایران درباره پايش اعالميه تعهد مصوب اجالس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در
زمينه اچ آي وي و ايدز» تهيه و ارایه شد.

1386

2007

دومین برنامه راهبردی ملی (برای سال هاي  )2001-2007ارایه شد.

1386

2007

دومین "گزارش جمهوری اسالمی ایران درباره پايش اعالميه تعهد مصوب اجالس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در
زمينه اچ آي وي و ايدز" تهيه و ارایه شد.
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ماالریا به عنوان یکی از هشت هدف اصلی «اهداف
توسعه هزاره» منظور شد.
 :2001نخستین اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در زمینه ایدز «اعالمیه تعهد درباره
اچ آي وي و ایدز» را به اتفاق آرا تصویب کرد.
 UNAIDS :2003و  WHOاجراي ابتکار « 3در
 »5را به منظور کمک به کشورهای دارای درآمد
کم و متوسط آغاز کردند تا دسترسی به درمان ضد
رتروويروسي را از  400هزار نفر به  3میلیون نفر
تا پایان سال  2005افزایش دهند .ارقام  3و  5در
اين عبارت معرف هدف «سه» ميليون نفر و سال
دو هزار و «پنج» است.
 :2006مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیانیه ای
را تصویب کرد که کشورهای جهان را برای تقویت
پاسخ در برابر ایدز متعهد سازد.
 :2007بیستمین سالگرد برگزاری «روز جهانی
ایدز».

وضعیت کنونی همه گیری جهانی

6

«بسیاری از ما عادت کرده بودیم ایدز را یک
پدیده بهداشتی تلقی کنیم .اشتباه می کردیم .ایدز
را دیگر نمی شود در پرونده های بهداشت و بخش

اجتماعی محصور کرد .ایدز در حال به عقب
راندن چرخه زمان در زمینه توسعه است».
 جیمز وولفنسون (رئیس بانک جهانی)،شورای امنیت سازمان ملل متحد ،ژانویه 2000

از زمانی كه تصور مي شد خطر اچ آي وي فقط مردان
هم جنس گرا را تهديد كند ،بسیار گذشته و امروز
اچ آي وي ،ویروس مولد ایدز از وراي تمام مرزهاي
جغرافيايي ،اقتصادي ،اجتماعي ،نژادي ،قومي و
جنسيتي گذشته و در حال گسترش است.
یافته های کلیدی گزارش جهانی همه گیری ایدز
سال 2008
آمار جهانی نشان می دهد که درصد افراد بزرگسال
(باالی  15سال) که در دنیا با اچ آي وي و ایدز زندگی
می کنند از سال  2000کمتر است.
در سال  ،2007تعداد  2/7میلیون نفر به
این ویروس مبتال شده اند و  2میلیون نفر در اثر
بیماری های مرتبط با اچ آی وی درگذشته اند.
میزان عفونت های جدید اچ آی وی در چندین
کشور کاهش یافته است ولی به طور کلی این روند
حداقل تا حدی ،به سبب افزایش میزان
امیدبخشّ ،
عفونت های جدید در برخی دیگر کشورها منحرف
شده است.
از آنجا که دسترسی به درمان در ده سال اخیر
افزایش یافته ،تعداد مرگ و میر ساالنه ناشی از ایدز

نگاهی به وضعیت کنونی شیوع اچ آي وي در جهان

 33میلیون نفر [ 30 – 36میلیون] در سراسر دنیا با اچ آي وي و ایدز زندگی می کنند( .آمار )2007

شیوع بین بزرگساالن%
15/0% - 28/0%
5/0% - >15/0%
1/0% - >5/0%
0/5% - 1/0%
0/1% - 0/5%
>0/1%

آماری در دست نمی باشد.
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تاكنون  2800نفر در ايران به علت ابتال به ايدز
جان خود را از دست داده اند.
در مجموع بررسی داده های سیستم ثبت موارد،
دیده وری ها و مطالعات منفرد حاکی از آن است که
شیوع اچ آي وي در جمعیت عمومی پایین است.
تخمین تعداد مبتالیان
همچون سايركشورها در ايران نيز موارد شناسايي
شده تنها بخشي از كل موارد ابتالست .اگرچه تخمین
تعداد مبتالیان به اچ آي وي و گروه های در معرض آن
در اکثر کشورهای دنیا با دشواری هایی همراه است،
ولی این تخمين و هم چنين تخمين تعداد مبتالیان در
هر یک از گروه هاي جمعیتی که در معرض اچ آي وي
هستند ،يكي از شاخص هايي است كه مي تواند ميزان
موفقيت نسبي برنامه هاي پيش گيري را نشان دهد.
این تخمین ها در مشخص كردن جهت گيري
سياست هاي پیش گیری با توجه به وسعت هر یک از
گروه هاي در معرض خطر ،شدت مشكل در هريك
از اين گروه ها ،تغيير وضعيت همه گيري در بين آن ها
و شناسايي نقاط كور برنامه تعیین کننده است.

تخمين تعداد موارد اچ آي وي در ایران
سال

1382

1384

1386

تخمين به هزار نفر

 30تا 40

 60تا 70

بیش از 80

میلیون ها نفر در جهان
از بیماری های ناشی از
اچ آی وی می میرند و
بسیاری نیز با اچ آی وی
فعاالنه زندگی می کنند.
پوشش اچ آی وی رسالت
مهمی است که از سوی
رسانه ها نیازمند بينش،
فداكاري ،خالقیت و درگير
كردن واقعي مخاطبان
است .شما نیز مشوق
گفتگو در باره اچ آی وی
باشید.

12

اقدامات انجام شده در کشور
دولت جمهوري اسالمي ايران ،هم پاي ديگر كشورهاي
جهان« ،اعالميه تعهد مصوب اجالس ويژه مجمع
عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اچ آي وي و
ايدز» را در سال  )1380( 2001به امضا رسانده
است .شاخص هاي مرتبط با پايش این اعالميه در
کشور به صورت دوره ای و در قالب دستور عمل
بین المللی تهيه و ارایه مي شود.
اعالميه تعهد بيانيه اي است كه بر اساس آن
جمهوري اسالمي ايران و  188كشور ديگر عضو
سازمان ملل متحد در خرداد  1380متعهد به كنترل
و پيش گيري اچ آي وي و ايدز شده اند.
دومین «گزارش جمهوري اسالمي ايران درباره
پايش اعالميه تعهد مصوب اجالس ويژه مجمع
عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اچ آي وي و
ايدز» در دی ماه  1386منتشر شد .این گزارش
مهم ترین گزارش کشوری در زمینه اچ آي وي و ایدز
به شمار می آید و ضمن ارایه شاخص هاي مرتبط با
اعالمیه تعهد ،نمایي كلي از همه گيري اچ آي وي را
در ايران تصویر مي کند.
شاخص هاي مرتبط با پایش اين اعالميه به چهار
علت مهم است :اول آن كه اهميتی حیاتی در ارزيابي
كارآيي پاسخ كشوري به همه گيري دارد و کشورها
را در این حوزه ياري مي كند ،دوم آن كه مبنايي براي
مقايسه روند همه گيري ،خدمات مرتبط با آن و آثار
اين خدمات است ،سوم آن كه ميزان پايبندي كشورها
را به تعهدات شان در قبال اين اعالميه نشان مي دهد
و چهارم آن كه جايگاه كشورها را در پاسخ جهاني
به اچ آي وي و ايدز در ميان ساير اعضا مشخص
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شما هم می توانید...
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 ...در تشویق مسؤوالن به اقدام موثر باشید.

تا حد امکان در کسب اطالعات جامع و درست بکوشید .از ارایه آمار به روز و اعالن منابع دریغ نکنید .موضوع
را پیوسته و بر پایه واقعیت ها عنوان کنید .با شناسایی و برجسته کردن اقدامات موفق ،مشوق توسعه و ارتقای
فعالیت ها باشید .چند مثال برای پایه ریزی یک گزارش یا برنامه از قرار زیر است:
دولت برای پیش گیری از انتشار اچ آي وي چه می کند؟ برای کمک به آنان که تا به حال مبتال شده اند چه
کارهایی انجام می دهد؟
آیا برنامه مشخصی برای ارایه داروهای ضد رتروویروسی و درمان عفونت های فرصت طلب در بین افرادی
که با اچ آي وي زندگی می کنند دارد؟
آیا افرادی را که با اچ آي وي زندگی می کنند ،همین طور دانشمندان ،محققان ،پزشکان و گروه های جوامع
محلی را در تهیه و تدوین «راهبرد کشوری اچ آي وي» مشارکت می دهد؟ آیا اصوال «راهبردی» به این منظور
دارد؟
چه میزان بودجه به موضوع اچ آي وي اختصاص داده می شود؟
چه میزان بودجه به عفونت های آمیزشی (عفونت های منتقل شونده از طریق تماس جنسی که مي توانند
آسيب پذيري در برابر ابتال به اچ آي وي را افزايش دهند) اختصاص داده می شود؟آیا دولت استفاده از کاندوم
را ترویج می کند؟ آیا به عنوان پاسخي به رفتار های جنسی غير ايمن در جامعه ،دولت رابطه جنسی ایمن تر را
ترویج می کند؟
مثال های دیگری نیز وجود دارد که می تواند قطع ًا منشاء اخبار ،گزارش ها ،و برنامه های جالب توجه دیگری
باشد .این بهترین راه برای برجسته کردن اقدامات موفق و یا شناسایی نارسایی های دولت است.
مي كند.
طراحي برنامه ها و اقدامات کشوری برای مهار
گسترش اچ آي وي و ايدز با مشاركت سازمان ها
و نهادهاي بسياري به انجام رسيده است .از جمله
می توان به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،سازمان
بهزیستی ،وزارت آموزش و پرورش و سازمان های
غیر دولتی فعال در این حوزه اشاره کرد.
لزوم پيگيري و نیاز به توسعه فعاليت ها
اگر چه برنامه های مناسبی در این زمینه طراحی شده
ولی نیاز به گسترش آن ها در تمام جوانب احساس
می شود .در كنار پيگيري فعاليت هاي اجرايي ،جلب
حمايت سياست گذاران (از جمله مديران ارشد دولتي،
نمايندگان مجلس ،روحانيون ،مسؤوالن رسانه هاي
همگاني به ويژه صداوسيما) ،همچنين جلب مشاركت
نهادهاي مردمي و جامعه مدني از مهم ترين گام هاي
مؤثر به شمار می آید.
پشتيباني سياست گذاران و مشاركت جامعه مدني
می تواند تأثیر گسترده ای برفعاليت هاي زير داشته
باشد:

 مبارزه با وحشت ،انگ و تبعیض موجود نسبتبه مبتالیان .این انگ نه تنها باعث پایمال شدن
حقوق انسانی اين افراد شده ،بلکه منجر به مخفی
ماندن بیماری و محدودیت برخورداری از خدمات
مي شود و به گسترش بیماری دامن می زند.
 توسعه خدمات کاهش آسیب ،برای تأثیر هرچهبهتر برنامه ها.
 گسترش برنامه های آموزشی ،استمرار و تكراردر برنامه هاي اطالع رسانی همگاني ،با هدف ایجاد
نگرش و رفتار سالم.
 توسعه برنامه های حمایتی برای افراد در معرضبیش ترین خطر نظیر ایجاد اشتغال ،جهت حفظ یا
ایجاد رفتارهای سالم.
تأثير اين اقدامات با پایش و ارزشیابی دقیق برنامه ها،
فقط در صورت ادامه اجرا در مقياس وسیع تر در
جمعيت هاي هدف ثابت خواهد شد.

13

ر ا هنما یی د ر ز مينه ا چآ يو ي و ا يد ز بر ا ي ر سا نهها

/

ا طال عا ت پا يه د ر مو ر د ا چآ يو ي و ا ید ز

پاسخ به پرسش هاي متداول در مورد
اچ آي وي و ایدز
ايدز يك بيماري واحد نيست بلكه مجموعه اي از
بيماري ها و عاليم است كه وقتي سيستم ايمني
بدن به وسيله ویروسی به نام اچ آي وي آسيب
مي بيند به وجود مي آيد.
اچ آي وي ( )HIVچيست؟
«اچ آي وي» ( )HIVاز حروف اول کلمات (Human
 )Immunodeficiency Virusگرفته شده است.

معنای فارسی این کلمات «ویروس نقص ايمني انسانی»
است .این ویروس سلول هاي خاصي را که از بدن در
مقابل بيماري ها دفاع مي كنند نابود مي كند .وقتي كه
سيستم بدن توسط اچ آي وي ضعيف مي شود ،فرد
دچار انواع سرطان ها و عفونت ها مي شود .اچ آي وي
ويروسي است كه باعث ايجاد ايدز مي شود.
ايدز ( )AIDSچيست؟
وقتي اچ آي وي سيستم ايمني انسان را به حدي ضعيف
كند كه ديگر نتواند فرد را در مقابل بيماري هايي كه به
طور عادي آن ها را مهار مي كرده محافظت كند ،فرد
وارد مرحله اي از بيماري شده كه به اختصار به آن
«ايدز» می گویند .ایدز ( )AIDSاز حروف اول کلمات
()Aquired Immunodeficiency Syndrome

گرفته شده است .معنای فارسی این کلمات «نشانگان
نقص ايمني اكتسابي» است.

آيا ايدز قابل عالج است؟
در حال حاضر معالجه قطعي براي اچ آي وي یا ایدز
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واحد سیار اطالع رسانی
یک انجمن غیردولتی
کنار در ورودی دانشگاهی
مستقر شده تا در زمینه
پیش گیری اطالعاتی در
اختیار دانشجویان قرار
دهد .جوانان از آسیب
پذیرترین گروه های جامعه
در برابر خطر انتقال
اچ آی وی ،همین طور جزو
جمعیت های کلیدی برای
توسعه پیش گیری هستند.
شما نیز در توانمندسازی
جوانان برای پاسخی مؤثر
به همه گیری سهیم باشید.

وجود ندارد .با اين حال درمان هاي موجود با داروهاي
ضد رتروويروسي مي تواند از سرعت تكثير ويروس
بكاهد و طول عمر بيمار را افزايش دهد .اين امر
مي تواند تا حد زيادي به ارتقاي كيفيت زندگي فرد
بيانجامد .اما اين نوع درمان ويروس را از بدن حذف
نمي كند.
آيا برای پيش گيري از اچ آي وي واکسن وجود
دارد؟
خیر .مؤسسات تحقيقاتي متعددي در جهان در زمينه
توليد واكسن اچ آي وي كار مي كنند .متأسفانه به نظر
می رسد تا به دست آوردن موفقيت در زمينه توليد
واكسن هنوز راه درازی در پيش است.
ايدز با عفونت اچ آي وي چه تفاوتي دارد؟
افرادی ممکن است به اچ آي وي مبتال باشند بدون این
که وارد مرحله ای از عفونت که به آن ایدز می گویند
شده باشند .اما برعکس ،هر کس که به بیماری ایدز
مبتال باشد حتم ًا به عفونت اچ آي وي دچار است.
اچ آي وي قدرت دفاعي بدن را كم مي كند به طوري
كه فرد به انواع عفونت ها و سرطآن ها مبتال می شود.
در مرحله پيشرفته اچ آي وي افراد ممكن است به
عفونت هاي متفاوتی که به عنوان بيماري هاي مرتبط
با ايدز شناخته شده اند مبتال شوند.
اچ آي وي از چه راه هايي منتقل مي شود؟
 از راه آميزش نا ایمن ،به عبارتی :تماس جنسي بافرد مبتال بدون استفاده از كاندوم
 با استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به ویروسجهت تزریق
 -از راه انتقال خون و فراورده هاي خوني حاوي
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شما هم می توانید...
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 ...در ایجاد محیطی امن و توانمندساز سهیم شوید.

با استفاده از ابتکار و خالقیت در بیان واقعیت های اجتماعی موجب تثبیت زمینه های نو و مبارزه با عرف و
عادات نادرست جامعه باشید .در بسیاری از مواقع اساس یک کار رسانه ای خوب ،هنگامی که در چارچوب
بحث اچ آي وي قرار می گیرد از خاطر می رود و عواطف ،بیم ها و تبعیض ها جانشین برنامه سازی و گزارش دهی
محترمانه و عادالنه می شود .مؤثرترین اقدامات برای از میان بردن تصورات غلط رایج با ارایه تجربه دست اول
از این که «زندگی با اچ آي وي و ایدز چیست؟» همراه است .کار رسانه ای در این زمینه می باید با ایجاد فضای
اطمینان و گفتگو با کسانی که با این واقعیت زندگی می کنند توأم باشد .اظهارات دولت ،شرکت های داروسازی،
جوامع محلی و گروه های اجتماعی را در چشم اندازی وسیع تر بسنجید و نگاهی فراتر از شعارها را تجربه کنید.
بدین ترتیب شیوه ای به کار برده اید که نه تنها سبب روی گرداندن مخاطبان از این موضوع نمی شود ،بلکه آنان
را بهتر جذب می کند.
ویروس
 از مادر مبتال به نوزاد طي حاملگي ،زايمان وشيردهي.
چه عواملي خطر ابتال به عفونت اچ آي وي را بيش تر
مي كند؟
 تعدد شركای جنسی و دفعات تماس جنسيحفاظت نشده (بدون استفاده از كاندوم)
 وجود يك بيماري آميزشي درمان نشده (باعالیمی مانند زخم ،ترشح و يا سوزش دستگاه
تناسلي) در يكي از دو طرف رابطه جنسی
 ايجاد زخم ،خراشيدگي و خونريزي در جريانتماس جنسي
 استفاده از موادي مثل هرویين ،الكل ،اكستاسي(قرص  )Xشيشه و  ...كه قدرت تصميم گيري فرد
را براي انتخاب رفتارهاي سالم مختل مي كند.
اچ آي وي از چه راه هايي منتقل نمي شود؟
هيچ كس از طريق معاشرت اجتماعي در خطر انتقال
اچ آي وي نیست .اچ آي وي ويروسي نيست كه به
راحتي از فرد به فردي ديگر منتقل شود و یا بيرون

از بدن به مدت زيادي زنده بماند .بنابراين نمي تواند
از راه ارتباط عادي روزانه افراد حتی با فرد بیمار در
منزل محل کار و در اجتماع انتقال يابد .اچ آي وي از
هیچ کدام از این راه ها منتقل نمی شود:
 نه از راه دست دادن نه از راه بغل كردن و در آغوش گرفتن نه از راه روبوسي نه از راه عطسه و سرفه نه از راه استفاده از توالت و حمام مشترك نه از راه استفاده از ظروف غذاخوري مشترك نه از راه استفاده از استخر عمومي و نه از راه نيش حشرات.چگونه از خود در برابر ابتال به اچ آي وي حفاظت
كنيم؟
 از روابط جنسي ناایمن يعني تماس جنسي بدوناستفاده از كاندوم پرهيز كنيم و در صورت ابتال
همسر يا شريك جنسي حتم ًا از كاندوم استفاده
كنيم
 به همسر خود وفادار بمانيم ،تعهد متقابل داشتهباشيم ،و از روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده
پرهيز كنيم
 از مصرف مواد مخدر يا محرك پرهيز كنيم از وسايل تيز و برنده مثل تيغ اصالح ،سوزنخالكوبي و وسايل تزريق ...به صورت مشترك
استفاده نكنيم
 آن دسته از مصرف كنندگان مواد كه هنوزموفق به درمان نشده اند ،براي پيش گيري از ابتال
به اچ آي وي بهتر است از مصرف تزريقي مواد
خودداري كرده ،يا در صورت تزريق ،از وسايل
تزريق استريل استفاده کرده و از وسایل سایر افراد
استفاده نكنند .باید توجه داشت که منظور از
وسایل تزریق ،حتی ظرفی است که در آن مواد
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آیا عموم افراد جامعه هم می توانند در پيش گيري از گسترش اچ آي وي و ايدز گامی بردارند؟
بلی .با:
حفاظت از خود و دیگران در برابر اچ آي وي،
صحبت با دیگران در مورد اچ آي وي و ايدز،
تالش برای پذیرفته شدن افراد اچ آي وي مثبت و مبتال به ایدز درجامعه و محله خود و حمایت از آن ها و
دعوت از بزرگان اهل محل ،مربیان ،همکاران ،همکالسان و اطرافیان ،به مشارکت در اطالع رسانی در
زمینه اچ آي وي و ايدز
هریک از ما می توانیم در مهار ایدز در شهر یا کشورمان پیشگام شویم.
را آماده می کنند.
ابتال به اچ آي وي چگونه آشكار مي شود؟
از ظاهر فرد نمی توان فهمید كه آيا او به اچ آي وي
مبتال است يا خير .تنها راه مطمئن براي تشخيص،
آزمايش اچ آي وي است .نمونه خون مي تواند وجود
ويروس را معلوم كند .اگر نمونه خون شامل پادتن
اچ آي وي (پروتئين هايي كه بدن براي مقابله با عفونت
توليد مي كند) باشد ،فرد اچ آي وي مثبت است.
ابتال به ایدز چگونه تشخيص داده مي شود؟
تشخيص ابتال به ایدز بر پايه آشكار شدن يك يا
تعداد بيش تري از عفونت هاي زیر در فرد اچ آي وي
مثبت امکان پذیر است .این عفونت  ها از قبیل
ذات الریه ،هم چنین بعضی عفونت هاي انگلي ،ويروسي
و قارچي در ريه ،مغز ،چشم و ديگر اعضا و برخي
انواع سرطان است که به طور معمول در افراد داراي
سيستم ايمني سالم منجر به بيماري نمي شود .زمانی
که بنابر تشخیص پزشک فرد به این عفونت های
فرصت طلب دچار شود وارد مرحله پیشرفته یا ایدز
درباره حقايق همه گيري و
روش هاي متوقف كردن
گسترش آن اطالع رساني
كنيد .موضوع را پیوسته
و بر پایه واقعیت ها عنوان
کنید .می گویند آموزش
واكسن اچ آی وی است.
شما نیز با آگاه سازی
عموم درباره اچ آی وی ،در
پاسخ به همه گیری سهیم
باشید.
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شده است.
چقدر طول مي كشد تا اچ آي وي منجر به ايدز
شود؟
اين مدت زمان در افراد مختلف متفاوت است و تا
حد زياد به امكان دست رسی به درمان بستگي دارد
اما به طور كلي اين مدت زمان براي اكثر افراد  8تا
 10سال است .افراد مبتال مي توانند با انجام اقدامات
درماني و حمايتي مناسب و درپيش گرفتن شيوه
زندگي سالم طول عمري تقريب ًا مشابه با متوسط طول
عمر جامعه خود داشته باشند.
رابطه ميان اچ آي وي و سل چيست؟
اچ آي وي سيستم ايمني بدن را ضعيف مي كند و
احتمال مبتال شدن به سل را افزايش مي دهد .برآورد
می شود كه يك سوم تمام كساني كه در سراسر جهان
با اچ آي وي زندگي مي كنند به سل هم مبتال باشند و
سل يكي از داليل اصلي مرگ و مير در بين مبتاليان
به اچ آي وي است .با اين همه هنوز در ايران ابتال به
سل ارتباطي به اچ آي وي ندارد.
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در هر  16ثانیه جهان
شاهد مرگ یک انسان
دیگر به واسطه ایدز است.
برای تأثیرگذاری الزم،
اطالع رسانی در زمینه
پیش گیری از اچ آی وی
باید پیوسته در جریان
باشد و رسانه ها تنها به
فعالیت های گذرا در زمان
مناسبت های ویژه اکتفا
نکنند .شما نیز پیشگام
شوید و به این پیوستگی
تحقق بخشید.

رابطه ميان اچ آي وي و عفونت هاي آميزشي
چيست؟
كساني كه دچار عفونت هاي آميزشي هستند بيش تر
از ديگران در معرض ابتال به اچ آي وي هستند .به
طور مثال عفونت هاي ناحيه تناسلي راه ورودي براي
اچ آي وي محسوب می شود .اين بيماري ها سالمت
مخاط ناحيه تناسلي ،يعني اليه پوششي آن را مختل
ساخته و در نتيجه آن را شكننده مي كند که به افزایش
احتمال عبور ويروس از سد مخاطي منجر مي شود .از
طرفي عفونت باعث تجمع گلبول هاي سفيد در منطقه
تناسلي مي شود كه عم ً
ال محيط مناسبي را براي
جايگزيني ويروس فراهم مي آورد .هم چنين افراد
اچ آي وي مثبت ،بيش از ديگران مستعد بيماري هاي
آميزشي هستند چون سيستم ايمني بدن آن ها آسيب
ديده و براي مقابله با عفونت ها کم توان تر است.
اگر نگران ابتال به اچ آي وي هستيم چه بايد
بكنيم؟
اگر از ابتالي خود يا همسر خود به اچ آي وي نگران
هستيم مي توانيم به مراكز مشاوره بيماري هاي
رفتاري مراجعه كنيم .در اين مراكز عالوه بر آموزش،
مشاوره و ارایه وسايل پيش گيري ،آزمايش اچ آي وي
به صورت رايگان انجام و نتيجه آن ،چه مثبت و چه
منفي ،در رازداري كامل به صورت محرمانه به فرد
اطالع داده مي شود و اقدامات مشاوره اي الزم براي
پيگيري هاي بعدي انجام مي شود .مبتاليان در صورت
تمايل تحت مراقبت و درمان قرار مي گيرند .هم چنين
مشاور مي تواند به جلب همكاري همسر کمک کند.
این همکاری در پيش گيري از انتقال ويروس نقش
مؤثری دارد .نشانی مراكز مشاوره را مي توانيد

از مراكز بهداشتي درماني منطقه خود ،يا از طريق
مراجعه به نشاني اينترنتي وزارت بهداشت
( )http://www.mohme.gov.irدريافت كنيد.
چرا بايد با افراد اچ آي وي مثبت رفتاری همانند
دیگران داشت؟
اچ آي وي از طريق تماس هاي معمولي مانند
دست دادن ،درآغوش كشيدن و روبوسي كردن منتقل
نمي شود .مبتاليان و بيماران نياز به هم دلي ما و
كل جامعه دارند .آن چه ما را در معرض خطر قرار
مي دهد رفتارهاي پرخطر ما است ،نه زندگي در كنار
افراد مبتال و بيمار.
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 ...پیشگام شوید.

جهان شاهد  5نفر مبتالي جديد در هر دقیقه است .مقابله با ایدز به عنوان یکی از اهداف توسعه
هزاره تعیین شده و کشورهای جهان به ریشه کنی و مهار آن تا سال  2015متعهد شده اند .علیرغم
برنامه های متعدد پیش گیری ،در سال  ،2006تعداد کسانی که به اچ آي وي مبتال شدند بیشتر
از سال های قبل از آن بوده است .اکنون  33/2میلیون نفر در سراسر جهان با اچ آي وي زندگی
می کنند و  330هزار نفر از  2/1میلیون فوت ناشی از ایدز ،مربوط به کودکان زیر  15سال بوده است.
پیام سال های  2007و  2008روز جهانی ایدز «پیشگام شویم» است .دولت ،سازمان های مردمی ،رهبران
مذهبی ،توده جوانان و زنان در پیش گیری از اچ آي وي فعالیت هایی می کنند .اما هرکدام برای چه یا چگونه
می تواند پیشگام شود؟
زنان و جوانان می توانند با توجه به آسیب پذیری بیش تر در برابر ایدز پیشگام شوند و با ارتقای آگاهی و
به کار بستن مهارت های زندگی و درپیش گرفتن رفتارهای سالم ،نسبت به حفاظت خود و پرهیز از رفتارهای
پرخطر اقدام کنند.
رسانه ها می توانند پیشگام شوند تا اطالع رسانی در حوزه پیش گیری از اچ آي وي به صورت فرایندی پویا و
مستمر جریان یابد و به یک بازه زمانی کوتاه و فعالیت های گذرا محدود نشود.
مسؤوالن کشوری می توانند پیشگام شوند و با وضع قوانین ،اجرای برنامه های حمایتی ،و گسترش خدمات
پيش گيري و درمان در جهت تقويت تعهد افرادی که با اچ آي وي زندگی می کنند به جلوگیری از انتشار
ویروس تالش کنند.
رهبران مذهبی و علماي ديني می توانند پیشگام شوند تا با ارتباط عمیقی که با متن جامعه دارند بر آموزه
های دینی در ساخت رفتار سالم ،پرهیز ،پایبندی و تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی تأکید کنند و نیز رأفت
اسالمی را به حمایت از مبتالیان و متأثران این بیماری بطلبند.
افرادی که با اچ آي وي زندگی می کنند می توانند پیشگام شوند تا با کوشش در بهبود توانمندي های خود
و بازگشت به آغوش خانواده و جامعه به عنوان افراد نمونۀ شهامت و شایستۀ موفقیت معرفی شوند و بدین
ترتیب در کاهش انگ و تبعیض اجتماعی سهیم باشند.
نهادهای مردمی نیز می توانند در ظرفیت سازی حرفه ای پیش گیری از اچ آي وي ،گسترش خدمات
پیش گیری و حمایت و افزایش دسترسی به گروه های در معرض بیشترین خطر ،پرورش نیروهای متخصص در
امر پیش گیری مثبت و همکاری متقابل بیش از پیش با سایر سازمان ها پیشگام شوند.

پس ،هر کجا که هستیم ،همه می توانیم پیشگام شویم...

توضیحات بخش
Microbicides- 1

 -2برای فهرست کامل تری از این وقایع می توانید به لوح فشرده پیوست این جزوه مراجعه کنید.
Pneumocystis Carinii -3
Luc Montagnier -4
Robert Gallo -5

 -6اطالعات آماري این بخش بر اساس آخرين گزارش  UNAIDSکه تحت عنوان  Report on the global AIDS epidemicدر دسامبر  2008منتشر شده ارایه شده است .برای دسترسي به آمار
روزآمد جهاني مي توانيد به اين نشاني اينترنتي مراجعه کنیدwww.unaids.org :
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 -7به جز آخرین آمار ،اطالعات این بخش به نقل از دومین «گزارش جمهوري اسالمي ايران درباره پايش اعالميه تعهد مصوب اجالس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اچ آي وي
و ايدز» که در دی ماه  1386منتشر شده ،ارایه شده است .برای دسترسي به نسخه کامل فارسی آن مي توانيد به اين نشاني اينترنتي مراجعه کنید:
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/iran_2008_country_progress_report_persian_xx.pdf
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رسانه ها و اچ آي وي و ایدز

نياز به پوشش رسانه اي دقيق
همه گيری اچ آي وي از بحران هاي مهمی است
كه جهان با آن روبروست .گزارش دهي دقيق در
زمينه اچ آي وي مي تواند مشارکت ارزشمندی در
پاسخ دهي به همه گیری باشد .پوشش رسانه ای در
این باره ،کمک به گشایش رشته های درهم تنیده
چالش های اساسی هم چون كمبود آگاهي جهاني،
انكار ،انگ ،تبعيض و بسیاری دیگر از موضوعات
مرتبط با این همه گیری است.
دانش مرتبط با اچ آي وي پیچیده و همواره در حال
تحول است و جنبه های اجتماعی مربوط به اچ آي وي
نیز توجه زیادی می طلبد .به همان گونه كه شیوه
ابتالی افراد و تأثیر اچ آي وي بر آن ها و اطرافیان
مستقیم ایشان اهميت دارد ،پیامدهاي این امر بر
تمام نظام های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که محیط
گسترده تر زندگی افراد را در بر دارد نيز مهم است.
بنابر این ،پوشش موضوع اچ آي وي می تواند
دربرگیرنده موضوعاتی چون افزایش توجه به گروه های
در معرض بیش ترین خطر و ضرورت برنامه ریزی
وسیع تر و عمیق تر برای این گروه ها ،پژوهش در مورد
واکسن یا داروها ،اهمیت مراقبت های الزم از طرف
جامعه و نزدیکان ،پذیرش در محیط کار و جامعه،
رعایت حقوق انسانی ،حمایت های فنی ،مالی و معنوی
از اقدامات مرتبط و نظیر آن باشد.
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پوشش رسانه اي و گزارش دهی درست درباره
اچ آي وي با پایبندی به اصول و معیارهای حرفه ای
باعث می شود که هم سالمت شخصی افراد و
هم سالمت عمومی جامعه از آن بهره مند شود.
صحبت های دقیق در این باره ،گفتگوهای به دور از
احساسات ،نوشته های متکی بر مستندات و برنامه های
گوناگون که شأن و کرامت انسان ها را در نظر دارد،
سبب می شود طلسم باورهای نادرست رایج در جامعه

به مرور شکسته شود ،به تدریج پیش داوری ها از بین
برود و درک همه جانبه از موضوع بهبود یابد.

اچ آي وي و ایدز و نقش رسانه ها
بی گمان ،ایدز تنها یک موضوع بهداشتی نیست.
موضوعی است که در عین حال بر توسعه ،تجارت،
سیاست و خدمات اجتماعی تأثیر می گذارد.
 دکتر جایا شریدهار ،مشاور فنی بهداشت اینترویوز،()www.Interviews.org

اچ آي وي حکایت نادری است ...موضوعی است که
هم زمان تمام جنبه های خبری و رسانه ای را شامل
می شود .هم یک بحران سالمت است ،هم جلوه
انسانی دارد .هم عناصر علمی و پزشکی را دربردارد
و هم اعتقادات مذهبی را درگیر می کند .گاه غم
عمیق در آن نهفته است و گاه لحظات شادی بیش از
حد به همراه دارد .اکثر اوقات پاسخ به اچ آي وي با
شرایط سختی مواجه است و البته قهرمانانی نیز دارد:
گروه هایی از جوامع محلی و سازمان های غیر دولتی
که در خط مقدم این درگیری هستند ،دانشمندان
و محققانی که در راه درمان های نوین ،واکسن و یا
راه های عالج کار می کنند ،پزشکان و پرستارانی که از
بیماران و آن هایی که در شرف مرگ هستند مراقبت
می کنند و بدون شک ،افرادی که با اچ آي وي زندگی
می کنند و علی رغم شرایط دشوار جسمی ،روحی و
اجتماعی مرتبط ،برای ادامه یک زندگی فعال تالش
می کنند.
روشن است که اچ آي وي و ایدز چیزی بیش از یک
بیماری است که تنها ابتالی فردی اشخاص را در بر
داشته باشد .اچ آي وي و ایدز یک بحران اجتماعی،
اقتصادی و حتی در بعضی کشورها یک بحران امنیتی
است .کسانی که عشق عمیق به حرفه خبرنگاری
دارند ،کسانی که چگونگی استفاده از رسانه ها را برای
انتقال واقعیت ها و قدرت رسانه ای را در ایجاد تحول
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در افکار عمومی می شناسند ،نمی توانند درگیر عظمت
ابعاد این داستان ،چه در سطح ملی و چه در بعد
بین المللی آن نشوند.
اما چالش های زیادی در پیش روی همکاران رسانه ای
و خبرنگارانی است که قصد تهیه گزارش و برنامه های
گوناگون درباره اچ آي وي داشته باشند .وجود باورهاي
متعصبانه و نادرست و برخي محدودیت ها كه پيش
روي رسانه ها است مي تواند آنان را با چالش در
مورد آن چه که می توانند و آن چه که نمی توانند
بگویند روبرو كند.
گزارش دهی درباره اچ آي وي مانند خبرنگاری و کار
رسانه ای در هر حوزه دیگر ،انعکاسی از وضعیت
آن چه که در آن کشور می گذرد است و احتماالً
جلوه ای از تمام ابهاماتی که در آن جامعه در رابطه
با انتقال ،درمان و پیش گیری بیماری وجود دارد در
کار رسانه ای مربوطه هم منعکس می شود .هم چنین
بازتابي از عقايد ناروا در سرزنش دیگری و زبان و
لحن نامناسب آن را نيز احتماالً شامل مي شود.
تمایز قایل شدن بین واقعیت ها و افسانه ها امری
اساسی است .ما می دانیم که اچ آي وي از طریق رابطه
جنسی ،تزریق مواد ،از طریق مادر به کودک و از راه
خون و فراورده های خونی منتقل می شود .در عین
حال می دانیم که اچ آي وي چه خصوصیت هایی ندارد:
اچ آي وي ویروسی نیست که از طریق هوا ،یا استفاده
از توالت مشترک منتقل شود .اچ آي وي ویروسی
نیست که روی دستگیره در و پنجره یا نرده های راه
پله و هیچ سطح دیگری به جا بماند.
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رسانه ها چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
«سؤالی که امروز مطرح است این است که آیا هیچ
خبرنگار معتبری ،صرف نظر از حیطه تخصصی که
دارد ،می تواند ادعا کند که مسأله اچ آي وي هیچ
ربطی به موضوع کار او ندارد؟ بی گمان ایدز تنها یک
موضوع بهداشتی نیست .موضوعی است که در عین
حال بر توسعه ،تجارت ،سیاست و خدمات اجتماعی
تأثیر می گذارد .موضوعی است که خود به تنهایی
مسایل دیگری را پیش روی رسانه ها قرار می دهد:
همکاران رسانه ای می توانند بی عدالتی و محرومیت
و ابعاد جنسیتی آن را ،هم چنین برنامه های کاهش
فقر ،برنامه های پنج ساله توسعه ،و یا برنامه های
درآمدزایی را از ورای این دیدگاه بررسی کنند.
کسی که متخصص امور بین المللی است می تواند
یک تحلیل کارشناسانه درباره کمک های بین المللی
و عملکرد کارگزاری هایی که رساننده این کمک ها
هستند انجام دهد .می تواند به واقع نگاهی روشنگرانه
در رابطه با این سیاست ها و این کمک رسانی ها ارایه
دهد .یک متخصص اقتصادی می تواند با نگاهی دقیق
به موضوع داروهای ضد رتروویروسی و بحث حق
ثبت ،موضوع مالکیت معنوی را بررسی کند .ولی
متأسفانه این کارها صورت نمی گیرد».
(منبع :اینترویوز،)www.Interviews.org ،
دکتر جایا شریدهار ،مشاور فنی بهداشت اینترویوز

چالش های پیش رو ،سؤال ،باز هم سؤال
اگر در شرایطی ارایه پیام از سوی رسانه ها با دشواری
همراه است ،باید درباره نقاط کور مسأله فکر کرد .آیا
اطالعات درباره وضعیت اچ آي وي منتشر می شود؟
با توجه به ضوابط قانونی،
رسانه هاي همگانی چگونه
بايد درباره موضوع
اچ آي وي صحبت كنند؟
دقيق و بی طرف باشند ،به
حريم خصوصي افراد احترام
بگذارند ،از احساساتي گری
پرهیزكنند ،و آگاهانه
صحبت کنند .شما نیز
«اصول حرفه اي رسانه ها و
اچ آي وي» را رعایت کنید.
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شما هم می توانید...
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 ...در رابطه با اچ آي وي افسانه زدایی کنید.

شما نیز افسانه زدایی در رابطه با اچ آي وي را سر لوحه کارتان قرار دهید و باورهای نادرست متداول را که
درباره اچ آي وي و انتقال آن مطرح است از اذهان عمومی بیرون برانید .مث ً
ال در تیمور شرقی مردم اعتقاد
دارند که مارگزیدگی می تواند اچ آي وي را منتقل کند ،درصورتی که چنین نیست .یا در آفریقای جنوبی اعتقاد
بر این بود که رابطه جنسی با یک دختر باکره افراد را در مقابل ویروس محافظت می کند که این هم واقعیت
ندارد و این اعتقادی بود که منجر به سوء استفاده جنسی وحشتناک از دختربچه های خیلی جوان می شد .قطع ًا
این افسانه زدایی به این معناست که اعم جامعه بیاموزد که اچ آي وي چگونه منتقل می شود و چگونه در بدن
پیشرفت می کند.
آیا دولت درباره میزان های پایه اچ آي وي و ایدز در
کشوراطالعاتی جمع آوری می کند؟ اگر آمار پایه در
دسترس نباشد ،سنجیدن تغییرات آن نیز غیرممکن
است و به همین ترتیب نمی شود تحولی در آن ايجاد
کرد.
برخورد محترمانه با مردم
افرادی که با اچ آي وي و ایدز زندگی می کنند
شایسته همان برخورد احترم آميزي هستند که با هر
کس دیگر در زمان مصاحبه یا در طول هر برنامه
رسانه ای دیگر در پیش می گیرید .شما بدون اجازه
اختصاصی و کتبی فرد نباید او را به عنوان شخصی
که با اچ آي وي زندگی می کند معرفی کنید :بدین
معنی که ابتدا می باید از او اجازه بگیرید ،زیرا جامعه
هنوز تفاوت و تبعیض زیادی بین مثبت و منفی بودن
وضعیت اچ آي وي افراد قایل است و معرفی بدون
مجوز شما ممکن است باعث شود این شخص شغلش
را از دست بدهد یا از جامعه ،حتی خانواده و یا جمع
دوستان خود صرف ًا به دلیل این که شما وضعیت
جزوه HIV and AIDS
 Myth Busterبا 50

طرح و نوشته بسیار ساده
توسط یونسکو و مؤسسه
 SPACEبرای آگاهی،
مراقبت و توانمندسازی
مردم تهیه شده است و
کوشش در روشنگری
باور های غلط رایج در
جامعه دارد .شما نیز در
افسانه زدایی اچ آی وی
سهیم باشید.
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اچ آي وي او را علنی کرده اید رانده شود .زمانی که
تصمیم گرفتید داستانی را نقل کنید ،اگر افراد از
شما بخواهند که وضعیت شان فاش نشود باید به این
درخواست احترام بگذارید .در نظر داشته باشید که
حتی برای چاپ یا پخش مجدد ،باید دوباره اجازه
بگیرید چون گاهی بیمار پس از پخش یا چاپ بار
اول دچار مشکل می شود .با ایجاد فضایی مناسب
در رسانه ها برای حضور افرادی که با اچ آي وي
زندگی می کنند همین طور حضور نزدیکان آن ها ،شما
می توانید نقش بزرگی در کاهش انگ و تبعیض در
قبال ایشان داشته باشید.
همکاران رسانه ای می توانند با برنامه سازی و
گزارش دهی عادالنه و حصول اطمینان از این که با
مردم رفتاری بر پایه احترام دارند ،با طرح سؤال و
تقاضای پاسخ گویی دولت ها ،شرکت ها ،بخش خصوصی
و بخش های دیگر جامعه مدنی برای اقدامات شان در
این مورد تأثیر چشمگیری در وضعیت همه گیری
داشته باشند.
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دست یابی به آمار قابل اطمينان
همه گیری اچ آي وي در هر کشور معموالً از طریق
واژگان همه گیری شناسی ،یعنی بررسی در مقیاس
جمعیتی ،بیان می شود و معرف آن آمارها و داده هایی
است که از پژوهش های انجام شده به دست می آید.
آمار اچ آي وي مي تواند قابل بحث باشد .تكيه به آمار
و ارقام از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و به
اين كه چه كسي آن ها را جمع آوري كرده ،چگونه
جمع آوري شده اند و چقدر فراهم كردن اطالعات
طول كشيده بستگي دارد UNAIDS .جامع ترين
شما هم می توانید...
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آمار دقيق كشورها را در سايت www.unaids.org
گردآوري مي كند .اين داده ها در نتيجه مشورت با
كارشناسان هر كشور به دست مي آيد.

 ...یاد بگیرید که چگونه گزارش ها و آمارها را بررسی کنید و بخوانید.

ارایه آمار به روز و ذکر منابع موثق آن از ارکان اطالع رسانی درست و کامل در زمینه اچ آي وي است.
مفاهيم :درصد شيوع ،تعداد مبتاليان و ميزان بروز به چه معنا هستند؟
 شيوع نسبت جمعيتي افرادي است كه در هر زمان با اچ آي وي زندگي مي كنند ،اين نسبت معموالً به شكلدرصد بيان مي شود.
 تعداد مبتاليان اين اصطالح ارتباط نزديكي با شيوع دارد و در برخي موارد اين دو اصطالح را به جاييك ديگر هم به كار مي برند .براي مثال گفته مي شود كه تعداد مبتاليان در يك كشور در سال جاري حدود
 80،000نفر تخمين زده مي شود.
 ميزان بروز به تعداد جديد مبتالیان در یک جمعيت مشخص طی یک مدت معین كه معموالً يك سالاست اشاره دارد .با اين همه ،از آن جايي كه ابتال به اچ آي وي مي تواند تا سال ها بدون عالمت باشد و تنها
با آزمايش شناسايي شود ،كشف موارد جديد ممكن است سال ها ديرتر از ابتالي آن افراد به ويروس اتفاق
افتاده باشد .بنابراين در شرايط فعلي ميزان بروز اچ آي وي تنها در برخي جوامع بسته يا مطالعه هاي خاص
قابل ارزيابي است.
منظور از آمار رسمي تعداد افرادي كه با اچ آي وي و ايدز زندگي مي كنند چيست؟
آماري به نام آمار رسمي ،و در مقابل آن آمار غيررسمي ،از افرادي كه با اچ آي وي در كشور زندگي مي كنند
وجود ندارد .مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در هر فصل ،بر اساس تعداد
افرادی كه تا آن زمان ابتالي ايشان به اين ويروس تشخيص داده شده است ،آماري منتشر مي كند .تفاوت اين
آمار با تخمين هايي كه از تعداد مبتاليان وجود دارد مي تواند ناشي از دو نكته باشد :يكي عدم آگاهي تمامي
افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند از وضعيت خود و ديگري عدم تشخيص ابتالي ايشان.
تخمين تعداد افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند چگونه انجام مي شود؟
روش هاي متفاوتي براي تخمين تعداد افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند وجود دارد .بسته به نوع همه گيري
اچ آي وي در هر منطقه ،از يك يا تركيبي از اين روش ها استفاده مي شود .روشي كه در حال حاضر در ايران
به علت نوع همه گيري یعنی متمركز بودن آن انجام مي شود ،روشي است كه توسط گروه مرجع UNAIDS
درزمينه تخمين ،الگوسازي ،و پيش بيني طراحي شده است .در اين روش تخمين ،تعداد افرادي كه با اچ آي وي
زندگي مي كنند براساس تخمين هايي از اندازه جمعيت هاي كليدي داراي رفتارهايي كه آن ها را درمعرض
بيش ترين خطر قرار مي دهد ،و هم چنين تخمين هايي از شيوع اچ آي وي در اين جمعيت ها برآورد مي شود.
نكته ي مهمي كه بايد در تخمين ها درنظر داشت اين است كه برخالف برخي تصورهاي رايج ،هيچ عدد يا
ضريب از پيش تعيين شده اي وجود ندارد كه بتوان با ضرب تعداد موارد شناخته شده در آن به تخميني از
تعداد واقعي مبتاليان رسيد.
بر اساس فعاليت هايي كه در همه كشورهاي دنيا ،از جمله ايران ،براي تخمين تعداد افراد اچ آي وي مثبت
انجام شده است ،در پایان سال  UNAIDS 2007تخمين زده است كه حدود  33ميليون نفر در جهان با
اچ آي وي زندگي کرده اند.

23

ر ا هنما یی د ر ز مينه ا چآ يو ي و ا يد ز بر ا ي ر سا نهها

/

ر سا نهها و ا چآ يو ي و ا ید ز

پیگیری كارگاه تخصصي هم اندیشی
پيرامون اچ آي وي ،ایدز و رسانه ها
با توجه به اهمیت موضوع ،در سال های اخیر
فعالیت های متفاوتی در زمینه آموزش و توانمندسازی
رسانه ها در ارتباط با همه گیری اچ آي وي و ایدز در
کشور صورت گرفته است؛ از جمله کارگاه يک روزه ای
برای هم اندیشی پيرامون موضوع اچ آي وي و ایدز و
رسانه ها که در شهريور  1384تشکیل شد .این کارگاه
با حضور جمعی از کارشناسان رسانه ای ،بهداشتی و
برنامه ریزی ،با هدف بررسی گلوگاه های فعالیت
رسانه ها در رابطه با اچ آي وي و ایدز به انجام رسید
و در پایان جمع بندی پیش نیازها و پیشنهادهای اولیه
اجرایی برای برخورد با این مساله و بهبود فعالیت های
رسانه ای در این زمینه را ارایه کرد .با توجه به این که
تهیه راهنمای رسانه ای حاضر به دنبال پیگیری این
کارگاه عملی شده است ،در این جا به دستاوردهای آن
از جمله «برنامه عمل پیشنهادی براي رفع خالء  هاي
موجود و فوري» اشاره می شود.
طی این کارگاه روش های مشارکت رسانه ها در
کنترل همه گیری به صورت زیر بیان شد:
 آموزش و اطالع رسانی در زمینه پیش گیری حمایت یابی ،رشد اذهان عمومی و تقویت ارادهدر سیاست گذاری مؤثر
 انگ زدایی از افرادی که با اچ آي وي زندگیمی کنند
اهمیت حیاتی مشارکت رسانه ها با توجه به این که
تأخیر در توقف رشد همه گیری با پیامدهای سنگین
جانی ،مالی ،اقتصادی و سیاسی همراه خواهد بود مورد
با توجه به اهمیت
موضوع ،درسال های
اخیر فعالیت های متفاوتی
در زمینه آموزش و
توانمندسازی رسانه ها
در ارتباط با همه گیری
اچ آی وی و ایدز در کشور
صورت گرفته است .شما
نیز در برنامه ریزی و
سیاست گذاری سهیم
باشید.
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تأکید قرار گرفت و به این واقعیت اشاره شد که ترمیم
پیامدهای ناشی از یک همه گیری گسترده ،دیگر به
سادگی قابل ترمیم نخواهد بود و کل جامعه بهای
سنگینی برای عدم توجه به این موضوع باید بپردازد.
با توجه به این که رسانه ها در سه سطح زیر گروه های
متخصصان ،مردم و سیاست گذاران را با هم مرتبط
می کنند ،ابعاد وظايف رسانه ها چنین عنوان شد:
 اطالع رساني، آگاه سازي و اصالح نگرش و رفتار کاربردي.برنامه عمل براي رفع خالء  هاي موجود و فوري
 .1ارزیابی و جمع آوری اطالعات
 پژوهش در زمينه تحليل محتوا و گفتمان پيام هايمنتشر شده در ارتباط با اچ آي وي و ایدز طي سال
هاي اخير
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 چاپ واژه نامه با استفاده از نظرات کارشناسان درخصوص اچ آي وي و ایدز
 .3ایجاد هماهنگی میان دست اندركاران رسانه ای
 شبکه و نهاد سازي میان فعاالن رسانه ای درزمینه اچ آي وي و ایدز
 ايجاد پايگاه اطالع رساني اچ آي وي و ایدز درگير کردن افراد بانفوذ در رسانه ها براي کار وتبليغ در زمینه ايدز

 جمع آوري و استفاده از اطالعات صحيح موجوددر نيازسنجي آموزشي

 .4تعیین اصول کلی برنامه عملیاتی برای حرکت
رسانه ها در زمینه اچ آي وي و ایدز
 تدوين برنامه عملياتي (الگوي رسانه اي برايايدز)
 .5برنامه ریزی آموزش برای دست اندرکاران
رسانه ای
 طراحي و برنامه ريزي آموزش هاي مورد نیازبراي دست اندرکاران رسانه در ارتباط با ايدز (با
توجه ويژه به مديران)
 حمایت از طراحی و ارایه آموزش های تخصصی تربرای افراد آگاه که نقش مرکزی در زمینه اچ آي وي
و ایدز دارند
 آموزش هاي عام براي کل کارکنان رسانه ها وآموزش هاي تخصصي براي کارکنان خاصي که
درباره اچ آي وي و ایدز فعاليت مي کنند.

 .2تبیین چارچوب سیاستی و قانونی برای فعالیت های
رسانه ای در زمینه اچ آي وي و ایدز
 برقراري گفتگو با سياست گذاران رسانه ای وسایر سیاست گذاران
 تدوين راهنماي رسانه اي و مرام نامه حرفه ايدرباره ايدز

خطوط داستانی متناوب
ورای آمارهای تکان دهنده که اغلب گزارش ها و برنامه های مربوط به ایدز را تحت تأثير قرار می دهد،
داستان های زیادی درباره اچ آي وي وجود دارد .شما هم می توانید این گونه موضوعات را بررسی ،پیگیری و بیان
کنید و با پوشش صحیح ،گشایش راهی نوین را در پاسخ به اچ آي وي را به عهده بگیرید:
حکایتی از این که چگونه فردی با اچ آي وي زندگی می کند نقل کنید و به شرایط او و تأثیرات وابسته به آن
بر خانواده ،محل كار ،مدرسه و محل زندگی بپردازید (کسب اجازه از فرد مورد نظر و رعایت نکات اخالقی
را فراموش نکنید).
بررسی این که دولت چگونه از عهده اچ آي وي بر می آید را در نظر بگیرید.
برنامه هایی که توسط سازمان های غیر دولتی و مؤسسات خیریه یا نهاد های مذهبی انجام می شود را به
آگاهی عموم برسانید :بعضی راه های ابتکاری که بسیاری از جوامع محلی براي نقل پيام هاي پيش گيرانه به کار
می برند می تواند به الگوهای چشمگيری تبدیل شود و اين جريان را به سطوح دیگر نیز انتقال دهد.
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سخنان آيت اهلل دري
نجف آبادي در مراسم
روز جهانی ایدز به ابعاد
معنوی و اخالقی مرتبط
با اچ آی وی و ایدز اشاره
دارد .شما نیز برای
منعکس کردن ابعاد
مختلف اچ آی وی و جذب
تمامی اقشار جامعه با
مجامع و نهادهای متفاوت
و افراد معتبر و ذی نفوذ
همکاری کنید.

موضوع هاي پیشنهادی برای تهیه مطالب
رسانه ای

محرمانه و رایگان در کشور موجود است؟ محل ارايه
این خدمات کجاست؟ اهمیت آن در چیست؟ و...

با توجه به گوناگونی موضوعات رسانه ها می توانند
ترکیب های بی شماری را به تناسب موقعیت و
امکانات خود پایه ریزی ،طراحی و ارایه کنند.

به نظام مراقبت همه گیرشناسي تا چه حد پرداخته
شده است؟ آیا راهبرد مدونی برای حمايت از بيماران
و خانواده  هاي شان موجود است؟ آیا گزارش دهی به
صورت مرتب انجام می گیرد؟ آیا کارآمدی هزینه ها
را می توان سنجید؟ و...

عنوان ها و پرسش های زیر تنها به عنوان زمینه برای
تفکر و پژوهش اولیه آمده است .شما نیز با مراجعه
به آن ها می توانید خطوط اصلی مبحث انتخابی خود
و چگونگی ارتباط بین موضوعی را برای نتیجه ای که
در نظر دارید تنظیم کنید .با توجه به مخاطبان خود و
رسانه ای که در دست دارید ،پس از مراجعه به منابع
تکمیلی و پژوهش کافی ،یافته های خود را همراه با
یک کارشناس یا دیگر افراد آگاه بررسی و نتیجه آن
را در قالب گزارش ،مقاله ،میزگرد ،سریال تلویزیونی،
مسابقه و یا هر برنامه دیگری تدوین و تهیه کنید.
آن چه به دنبال می آید تنها مثال هایی در غنی تر
کردن ذهنیات شما است .تعدادی از این مباحث به
صورت کامل تر ،در بخش 04ذکر شده است.
در زمینه پاسخ کشوری
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پاسخ دهی کشور در زمینه سیاست گذاری چگونه
است؟ آیا عملکرد متناسب با وضعیت همه گیری
است؟ در برنامه کشوری تا چه اندازه به حوزه
آموزش و اطالع رساني توجه شده است؟ آیا سالمت
خون و فراورده های خونی دریافتی تضمین شده است؟
آیا امکان مشاوره و آزمایش به صورت داوطلبانه،

در مورد سیاست های کلی مربوط به همه گیری
راه های پیش گیری از اچ آي وي چیست؟ چرا کاندوم
از مؤثرترین ابزار پیش گیری است؟ چگونه می توان
آن را تهیه کرد؟ و...
چرا می گویند آموزش مانند واکسن پیش گیری
از اچ آي وي است؟ اهمیت آموزش نوجوانان در
چیست؟ كاهش آسيب یعنی چه؟ آیا پیش گیری
پس از مواجهه امکان دارد؟ ختنه مردان چه تأثیری
در پیش گیری دارد؟ چگونه می توان از انتقال مادر
به کودک پیش گیری کرد؟ چرا تغییر رفتارهای
اجتماعی بر پیش گیری اثر مستقیم دارد؟ چگونه
می توانیم تغییر رفتارهای اجتماعی را ایجاد کنیم؟
مفهوم احتیاط های همه جانبه چیست؟ و...
ابعاد جنسیتی چقدر بر امکان دریافت خدمات ،شیوه
برخورد دیگران و حفظ سالمت فردی تأثیر دارد؟
آیا آسیب پذیری زنان و مردان از نظر جسمی یکسان
است؟ انتقال بین همسران و از والدین به کودک
چگونه است؟ و...
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درمان ایدز چه مباحثی را در بر می گیرد؟ درمان
کودکان چه ویژگی هایی دارد؟ طب سنتی تا چه اندازه
در درمان ایدز موفق است؟ عفونت های هم زمان مثل
سل و ماالریا چه تأثیری در درمان ایدز دارند؟ و...
تأثیرات ایدز از نظر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی یا
امنیتی در جامعه چیست؟ برای رعایت حقوق انسانی
چه نکات حیاتی را باید در نظر گرفت؟ آیا قوانین در
این زمینه کافی و کامل است؟ جمعیت های کلیدی
یعنی چه؟ چرا هریک از این جمعيت ها از قبيل
مصرف کنندگان تزریقی مواد ،مردانی که با مردان
رابطه جنسی دارند ،زندانیان ،کارکنان بخش آموزش،
کارکنان بخش سالمت ،افرادی که با اچ آي وي زندگی
می  کنند ،تن فروشان و مشتریان آن ها ،جوانان ،زنان و
دختران ،هم در معرض آسیب بیش تر قرار دارند و
هم در پاسخ به ایدز اهمیت ویژه دارند؟ و...
پایش و ارزشیابی اقدامات دولتی چگونه انجام
می شود؟ در مورد فعالیت های غیر دولتی چطور؟
گزارش دهی به چه صورت انجام می گیرد؟ و...
منابع و پشتوانه مالی برای ایدز چگونه تأمین می شود؟
پیشرفت علوم و تحقیقات در زمینه دست یابی به
واکسن تا چه حد بوده؟ رعایت بهداشت باروری و
شما هم می توانید...
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سالمت جنسی و توجه به عفونت هاي آمیزشی چه
ارتباطی با همه گیری ایدز دارد؟ و...
چه عواملی سبب انگ و تبعیض مرتبط با این
همه گیری است؟ چگونه می توان از این انگ و تبعیض
و پیامدهای ناشی از آن در جامعه کاست؟ و...
پیرامون همکاری و مشارکت
از چه راهی می توانیم پشتیبانی گسترده تر
سیاست گذاران را جلب کنیم؟ مشارکت رسانه ها در
این خصوص چه نقشی دارد؟ هنرمندان و ورزشکاران
و دیگر افراد موجه و بانفوذ چگونه می توانند در جلب
افکار عمومی دخیل باشند؟ و...
آیا مسؤولیت برنامه ریزی و اجرای فعالیت های
بسیج همگانی و روز جهانی ایدز به سازمان یا نهاد
ویژه ای تعلق دارد؟ اصول و ارزش ها در همکاری
جامعه مدنی چیست؟ چرا باید جامعه مدنی درگیر
باشد؟ این همکاری چه چالش هایی پیش رو دارد؟
برای گسترش آگاهی از همه گیری چگونه می توان از
حمایت رهبران دینی بهره مند شد؟ چگونه مشارکت
بیش تر افرادی را که با اچ آي وي زندگی می کنند
جلب کنیم؟ و...

 ...همدلي ،عشق و عدالت را ترویج کنید.

دین و مذهب نقش بزرگ ،برجسته و ذی نفوذی در جوامع امروزی ایفا می کند .همه ادیان ارزش های مشترکی
از جمله حرمت به نفس انسانی ،همدلی ،عطوفت ،بردباری و عدالت را ترویج می کنند و به همین دلیل از نیروی
عظیم و توان زیادی برای یاری افراد در پاسخ به این همه گیری برخوردارند .علمای دینی در باره اچ آي وي و
ایدز چگونه سخن می گویند؟
در صورت اشراف به عمق موضوع ،روحانیون می توانند عقاید مردم را در جهت حمایت از کسانی که نیاز به
پشتیبانی دارند تثبیت کنند و در راه جلوگیری از ابتال و کاهش انگ و تبعیض وابسته به آن تأثیر اساسی در
ذهنیت و رفتار جامعه ایجاد کنند .با توجه به این مهم ،شما هم می توانید حمایت رهبران دینی را جلب کنید:
کنجکاوی و دقت بیش تری در این مبحث به کار برید.
تنها به گزارش و انتقال آن چه به طور عمومی اتفاق می افتد اکتفا نکنید .از اقدامات مثبت روحانیون در
هشدار و آگاهی دادن به مردم مطلع باشید و گفتگویی در جهت توسعه این گونه اقدامات آغاز کنید.
درباره زوایای مختلف همه گیری اطالعات صحیح و موثقی به طور اختصاصی در اختیار علمای دینی قرار
دهید و پیام آور مسؤلیتي كه ايشان در ترویج پاسخی منطقی ،معقول و در عین حال انسان دوستانه به عهده
گرفته اند باشید.
تا به حال در مورد بسیاری از مباحث اساسی مانند راه های پیش گیری از انتقال ،آموزش به جوان ترها از
سنین پایین جهت پیش گیری از آسیب های اجتماعی در آینده ،و یا مسؤولیت آحاد مردم در پذیرش و مراقبت
از بیماران تأکید شده و از علمای دینی استعالم نظر شده است .شما هم می توانید در ترويج و توسعه این گونه
استفتائات فعال باشید.
روحانیون را به صحبت با مردم درباره اچ آي وي ترغیب کنید.
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چه نهادهایی می توانند حمایت مالی از فعالیت های
مختلف را به عهده بگیرند؟ مشارکت بخش خصوصی
در چه زمینه هایی امکان پذیر است؟ سازمان ملل
متحد و دیگر نهادهای بین المللی چه وظایفی را
به عهده دارند؟ ائتالف جهانی درباره زنان و ایدز
چیست؟ پشتیبانی صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل
و ماالریا از اقدامات کشوری چگونه به عمل می آید؟
و...

مالحظات قانوني و رسانه ها در ايران
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران

1

صداوسيما به تعبير امام خميني (ره) دانشگاه
عمومي كشور است و بايد با آمادگي همه جانبه،
نقش فعال خود را در زمینه هاي گوناگون مكتبي،
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...ايفا كند.
در عصر حاضر بهره گيري از راديو و تلويزيون
به عنوان دو رسانه ارتباطي سريع و در دسترس ،يك
ضرورت اجتماعي و بخشي جدايي ناپذير از زندگي
نوين محسوب مي شود .راديو و تلويزيون به خاطر
کشش هاي ویژه خود و حضور گسترده اي كه در
زندگي مخاطبان دارند ،به تناسب محتوا و پيام هايي
كه منتشر مي کنند ،مي توانند ساختار شخصيتي،
رفتاري ،و درنهايت بافت فرهنگي و اجتماعي جامعه را
تحت تأثير قرار دهند .سازمان صدا وسيماي جمهوري
اسالمي ايران به عنوان رسانه ملي ،اطالع رساني جامع
و سريع از رويدادهاي داخل و خارج كشور را به عهده

دارد و با گسترش منابع خبري و برقراري ارتباط
با خبرگزاري ها و سامانه هاي خبري و اطالع رساني
جهانی ،ساالنه بيش از پنجاه هزار ساعت اخبار و
اطالعات در اختيار مخاطبان قرار مي دهد.
اصول عام و كلي قانون خط مشي برنامه هاي صدا
وسيماي جمهوري اسالمي ايران در وهله اول بر
حاكميت اسالم ،روح انقالب و قانون اساسي بر كليه
برنامه ها تأكيد دارد و تحقق بخشيدن به بينش مقام
معظم رهبري به عنوان ولي فقيه در جهت اجراي
اصول ياد شده در برنامه هاي راديو و تلويزيون را
اساسي مي داند .از طرفي ،به موجب گفته امام خميني
(ره) صداوسيما به مثابه يك دانشگاه عمومي است و
بايد به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه هاي
گوناگون مكتبي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...كمك
كند .هم چنين ،ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و
پرهيز از هتك حرمت آنان طبق ضوابط اسالمي از
اصول پايه است.
صداوسيما زبان گوياي ملت و چشم و گوش حساس
كشور است؛ از اين رو وظيفه دارد خواست ها ،نيازها
و مشكالت مردم را به اطالع مسؤوالن برساند و
متقاب ً
ال مردم را در جريان كامل فعاليت ها ،برنامه ها،
پيشرفت ها و مشكالت نهادهاي قانوني كشور قرار دهد
و در جهت برقراري تفاهم و ارتباط هر چه عميق تر
مسؤوالن و مردم تالش كند .ديگر اين كه ،صداوسيما
موظف است در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي
انساني و بارور ساختن خالقيت هاي فكري و هنري
بكوشد و به منظور نفوذ در انديشه واحساس جامعه
پيام ها را با استفاده از بيان غيرمستقيم و در قالب هاي

اچ آي وي و ايدز و قوانین جمهوري اسالمي ايران
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اصول سوم ،بیست و نهم ،و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دولت را موظف کرده است
تا برخورداری از خدمات بهداشتی -درمانی و مراقبت های پزشکی را به عنوان حقی همگانی برای تمامی افراد
کشور تأمین کند و هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه ،مسکن ،کار ،بهداشت و تعمیم بیمه را برطرف سازد.
همین طور در اصولي از قانون اساسي بر برابري افراد در مقابل قانون ،وظيفه دولت براي رفع تبعيض ناروا براي
همه درتمام زمينه هاي مادي و معنوي و برابري همه ملت در برخورداري از حقوق انساني ،سياسي ،اجتماعي
و فرهنگي تأکيد شده است.
كنترل و پيشگيري از اچ آي وي و ايدز در قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران (ماده های هشتاد و شش ،و نود و هفت) مصوب شده است .اگرچه در برنامه چهارم توسعه
ذکری از حوزه هاي درمان عفونت های فرصت طلب ،درمان ضد رتروویروسی ،مراقبت و حمایت از مبتالیان،
مراقبت و حمايت از بيماران و خانواده هايشان ،کاهش اثرات ایدز ،کاهش انگ و تبعیض ،کاهش نابرابری درآمد
و نابرابری جنسیتی در ارتباط با اچ آي وي نشده است و با توجه به میزان شیوع اچ آي وي در کشور لزومی
به این کار دیده نشده ،ولی در برنامه راهبردی کشوری به این موضوعات توجه خاص شده است.
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تا حد امکان در کسب
اطالعات جامع و درست
بکوشید .از ارایه آمار به روز
و اعالن منابع دریغ نکنید.
موضوع را پیوسته و بر پایه
واقعیت ها عنوان کنید .شما
نیز با شناسایی و برجسته
کردن اقدامات موفق
مسؤوالن ،مشوق توسعه و
ارتقای فعالیت ها باشید.

جذاب هنري ،متناسب با احوال و روحيات مختلف
موجود در جامعه عرضه كند .صداوسيما در هر
حال مي بايد تقويت روحيه اميد ،اعتماد ،تالش ،ايثار
و استقامت در جامعه و توجه به نيازهاي روحي و
معنوي مردم را در نظر داشته باشد.
و البته ،صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران متعلق به
تمامي ملت است و بايد منعكس كننده زندگي و احوال
تمامي اقوام و اقشار مختلف كشور باشد .در همين
راستا ،نه تنها زمينه سازي براي سرعت بخشيدن به
اجراي برنامه هاي قواي سه گانه كشور ،بلكه پذيرش
انتقادها و نظرهاي سازنده مردم و ايجاد رابطه متقابل
با جامعه جهت غني كردن برنامه ها نيز از اصول كلي
محسوب مي شود.
قانون مطبوعات در جمهوري اسالمي ايران

2

«ن والقلم و مايسطرون ...سوگند به قلم و آنچه
مي نويسند»
 -قرآن كريم

مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه
به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در
زمينه هاي گوناگون خبري ،انتقادي ،اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي ،كشاورزي ،فرهنگي ،ديني ،علمي ،فني،
نظامي ،هنري ،ورزشي و نظاير اين ها منتشر مي شوند.
در ضمن ،كليه نشريات الكترونيكي نيز مشمول مواد
اين قانون است.
رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر
عهده دارند عبارت است از روشن ساختن افكار

عمومي و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم
در يك يا چند زمينه مورد اشاره باال ،با پيشبرد
اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان
شده است .هم چنين تالش براي نفي مرزبندي هاي
كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه
در مقابل يكديگر ،مانند دسته بندي مردم بر اساس
نژاد ،زبان ،رسوم ،سنن محلي و سایر موارد .از ديگر
وظايف مطبوعات ،چنين نقل مي شود :مبارزه با مظاهر
فرهنگ استعماري و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل
اسالمي و گسترش فضایل اخالقي .الزم به ذكر است
كه هر يك از مطبوعات بايد دست کم در تحقق يكي
از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه
در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسالمي باشد.
طبق اين قانون مطبوعات حق دارند نظرات ،انتقادهای
سازنده ،پيشنهادها ،توضيحات مردم و مسؤوالن را با
رعايت موازين اسالمي و مصالح جامعه درج کنند و
به اطالع عموم برسانند (انتقاد سازنده مشروط به
دارا بودن منطق و استدالل و پرهيز از توهين ،تحقير
و تخريب است) .هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق
ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال
فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل
نشريات مبادرت كند .كسب و انتشار اخبار داخلي و
خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ
مصالح جامعه باشد با رعايت قانون حاضر ،حق قانوني
مطبوعات است.
نشريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اسالم
و حقوق عمومي ،خصوصي كه در اين فصل مشخص
مي شوند آزادند .این موارد شامل نکات زیر می شود:
افترا به مقامات ،نهادها ،ارگان ها و هر يك از افراد
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 ...در هم سو کردن اقدامات گوناگون رسانه اي مبتکر و خالق باشید.

موضوعات و پيام هاي اچ آي وي و ايدز را تنها در برنامه های ویژه یا صفحات خاصی از نشریات عنوان نکنید.
تنوع در شیوه تهیه ،لحن ،اندازه و زمان ارايه برنامه یا گزارش و مقاله خود را برای پوشش بیش ترین مخاطب
در نظر داشته باشید .توجه کنید که هرکسی ممکن است زمانی در معرض خطر اچ آي وي و یا آسیب پذیری از
آن قرار گیرد .با گنجاندن مطالبی در باره این همه گیری در موضوعات عمومي ،پيام هاي آموزشي مربوطه را به
بسياري از مردم كه برنامه هاي ویژه ايدز را انتخاب نمي كنند نیز برسانید .به فکر طراحی يك بسيج چندوجهي
هماهنگ باشید :مستندها ،گزارش هاي خبري ،كنسرت ها ،اعالن هاي عام المنفعه ،مسابقات و دیگر امکانات
رسانه ای را به هم پيوند دهید تا آگاه سازي درباره ايدز به تغيير نگرش و رفتار نزدیک تر شود.
كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت
شرعي دارند .هم چنين ،پخش شايعات و مطالب
خالف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا ،يا
خالف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي
يا حقوقي) مشاهده شود ،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را
ظرف يك ماه كتب ًا براي همان نشريه بفرستد و نشريه
مزبور موظف است آ ن گونه توضيحات و پاسخ ها را
در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر
مي شود ،در همان صفحه و ستون و يا همان حروف
كه اصل مطلب منتشر شده است ،مجاني به چاپ
برساند؛ به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل تجاوز
نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد .انتشار
هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و
الفاظ ركيك يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير آن
نسبت به اشخاص ممنوع است.
نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت
مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي است.

اهميت زبان :رعايت نكات اخالقي و كاربرد
ادبيات صحيح
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رسانه ها نقش ارزشمندي در آگاهي عموم درباره
اچ آي وي ايفا مي كنند .ولي ممکن است بعضي
اصطالحات درباره این ويروس گمراه كننده باشد
و ادامه استفاده از آن ها ،بي احترامي به كساني
باشد كه با اچ آي وي زندگي مي كنند .زبان به
باورها شكل مي بخشد و مي تواند بر رفتارها اثر
بگذارد ،در نتیجه كاربرد سنجيده زبان نيرويي
است كه مي تواند پاسخ به همه گیری اچ آي وي

را تقويت كند.
بسياری از مردم چيزهايی درباره این همه گیری
می دانند ،اما متأسفانه کسانی هم هستند که
ابتدايی ترين آگاهی های الزم را درباره اين که
«اچ آي وي» و «ايدز» واقع ًا چيست ندارند.
رسانه ها وظیفه دارند که با زبان صحیح و شیوه
مناسب از همه گیری بگویند .برخالف پندارهای اوليه
و به دليل اطالعات نادرستی که در ابتدای شيوع
اين ويروس در ميان بسياری از کشورها و هم چنين
جوامع فارسی زبان رواج پيدا کرد ،ايدز را مختص
هم جنس گرايان مرد ،نتيجه رفتارهای هنجاری و
مختص به کشورهای صنعتی و غربی می دانستند .به
همین سبب در تمام جوامع و به همه زبان ها ،لحن و
گفتار توهین آمیزی در مورد این بیماری و کسانی که
زندگی روزمره شان از آن تأثیر می پذیرد رواج پیدا
کرد .لفظ «طاعون قرن» و «ایدزی» از نامناسب ترین
عبارت هایی است که تا كنون به کرات استفاده شده
است.
خوشبختانه اکنون اين پندار کمی تصحيح شده
است .اكثر افراد می دانند که «ايدز» فقط در بين
هم جنس گرايان و يا کسانی که هنجارهای رفتاری
جنسی متفاوت دارند شايع نيست؛ اچ آي وي در
تمامی قشرها و ازجمله در بين بيماران خونی،
مصرف کنندگان تزریقی مواد ،کودکانی که مادر
اچ آي وي مثبت دارند و در ميان افراد متأهل نیز
مشاهده شده و قابل انتقال است .در برابر عفونت
اچ آي وي هر کسی امکان آسیب پذیری دارد.
«ايدز» بيمار خود را انتخاب نمی کند .عدم آگاهی و
درک و توجه ناكافي مردم به راه های انتقال اچ آي وي،
به اين ويروس فرصت ورود به بدن اشخاص و شيوع
آن را در جامعه می دهد .هيچ تفاوتی هم ندارد که اين
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زبان و شیوه بیان مناسب
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خیر T

بلی R

اچ آی وی  /ایدز،
اچ آی وی و ایدز

واژه ای را به كار ببريد که با توجه به زمينه استفاده آن ،اختصاصی تر و مناسب تر باشد .به طور مثال :افرادی كه با اچ آی وی
زندگی می كنند ،شیوع اچ آی وی ،پیش گیری از اچ آی وی ،آزمایش اچ آی وی ،بیماری های مرتبط با اچ آی وی .تشخیص
ایدز ،کودکانی که بر اثر ایدز آسیب پذیر شده اند ،کودکانی که بر اثر ایدز والدین خود را از دست داده اند ،پاسخ به
ایدز ،برنامه ملی ایدز ،سازمان خدمات رسان ایدز .در مورد همه گیری هر دو عبارت همه گیری اچ آی وی و همه گیری
ایدز درست است.

ویروس ایدز

چیزی به عنوان «ویروس ایدز» وجود ندارد .ویروس مربوط به ایدز ،ویروس نقص ایمنی انسانی و سرکلمه حروف
انگلیسی آن :اچ آی وی است .لطف ًا توجه کنید :حرف «وی» در کوتاه سازی اچ آی وی به جای کلمه ویروس آمده است و
تکرار آن به صورت «ویروس اچ آی وی» زاید است .در این مورد اچ آی وی را به تنهایی به کار ببرید .ویروس عامل ایدز
نیز درست است.

دچار عفونت ایدز –
آلوده به ایدز

زماني كه درباره فرد يا افراد صحبت مي كنيد هرگز از واژه «آلوده» یا «عفونت» استفاده نکنید .عالوه بر اين ،کسی نمی تواند
دچار عفونت ایدز شود ،زیرا ایدز یك عامل عفونی نیست .ایدز مفهومي است كه براي نظام مراقبت تعريف مي شود و به
ِ
(نشانگان) ناشی از عفونت های فرصت طلب و بیماری هایی است كه ممکن است در طيف ابتال
معنی مجموعه عالمت هاي
به اچ آی وی و در حالی که سرکوب ایمنی بدن عمیق  تر می شود ،از لحظه ابتدایی تا زمان مرگ گسترش یابد (در این مورد
عبارت های فردی که با اچ آی وی زندگی می کند یا فرد اچ آی وی مثبت را به کار ببرید).

آزمایش ایدز

آزمایشی به عنوان آزمایش ایدز وجود ندارد .در این مورد عبارت های آزمایش اچ آی وی یا آزمایش پادتن اچ آی وی
را به کار ببرید.

قربانی ایدز

واژه «قربانی» تعبیری از ناتوانی و عجز در بر دارد .از عبارت فردی كه با اچ آی وی زندگی می كند استفاده كنید .واژه
ایدز را تنها در مورد كسانی كه تشخیص بالینی ایدز در مورد آن ها صورت گرفته به كار ببرید.

بیمار ایدز

تنها زماني از واژه «بیمار» استفاده کنید که به یک محیط بالینی (شرایط بیمارستانی یا مراقبت پزشكی) اشاره دارید .این
واژه را این گونه به کار ببرید :بیمار مبتال به بیماری ها ی (ناخوشی های پيشرفته) مرتبط با اچ آی وی یا بیماری ها ی
(ناخوشی های پيشرفته) مرتبط با ایدز .یا فرد مبتال به ایدز.

خطر ایدز

این طور به کار ببرید :خطر عفونت اچ آی وی ،خطر قرارگرفتن در معرض اچ آی وی ،خطر مواجهه با اچ آی وی.

گروه های پرخطر /
پر خطرتر ،گروه های
آسیب پذیر

این طور به کار ببرید :جمعیت های کلیدی در معرض خطر بیشتر يعني جمعیت هایی که هم در پویایی همه گیری کلیدی
هستند و هم در پاسخ به آن .جمعیت های آسیب پذیر كه جمعيت هايي هستند كه تحت فشارهای اجتماعی یا شرایط محیط
اجتماعی در معرض عوامل بيماري زا از جمله اچ آی وی آسیب پذیرتر شده اند ،با جمعیت های کلیدی تفاوت دارند.

تن فروشی تجاری

این طور به کار ببرید :تن فروشی (عبارت هاي ديگري مانند آميزش گري و کار جنسی نيز پیشنهاد شده است).

روسپی ،بدكاره ،زن
ویژه ،زن خیابانی،
فاحشه

از عبارت تن فروش استفاده کنید .فقط درمورد نوجوانان زیر سن قانونی (كه طبق پيمان نامه حقوق كودك حداقل  18سال
تمام است) ،مي توان از كلمه روسپي گري استفاده كرد .با اين همه در اين مورد نيز براي اشاره به يك فرد از واژه روسپي
استفاده نكنيد.

مصرف كننده وریدی
مواد /معتاد وریدی

از عبارت :مصرف كننده تزریقی مواد استفاده کنید .تزریق مواد ممکن است به صورت زيرجلدي ،داخل عضله ،یا داخل رگ
(وریدی) باشد .در ایران غالب ًا راه تزریق مواد وریدی است.

استفاده مشترك (از
سرنگ و سوزن)

اگر موضوع بحث به احتمال قرارگرفتن در معرض اچ آی وی اشاره دارد ،عبارت استفاده از لوازم تزریق غیر استریل
ِ
(ناستَرون) توصيه مي شود .اگر از وجود اچ آی وی در این لوازم مطلع هستید یا اگر انتقال اچ آی وی عم ً
ال واقع شده است،
عبارت :استفاده از لوازم تزریق آلوده را به کار ببرید.

مبارزه علیه /در مقابل
ایدز

این طور به کار ببرید :پاسخ به ایدز.

بر پایه /براساس /
مبتنی بر شواهد

این طور به کار ببرید :مطلع از شواهد یا با آگاهي از شواهد.

میزان های شیوع

عبارت :شیوع اچ آی وی را به کار ببرید .واژه «میزان» تعبیری از دوره زماني را در بر دارد و در بسیاری از موارد نباید
استفاده شود.

سرکلمه ها و
کوتاه سازی ها

لطف ًا همه کوتاه سازی ها را (حداقل یک بار و در ابتدای نوشته خود) به طور کامل بیان کنید.
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مدعوین به دیدار
نمایشنامه ای که با موضوع
انگ و تبعیض نسبت به
مبتالیان ،در مراسم یادبود
درگذشتگان مبتال به ایدز
اجرا می شود نشسته اند.
یادشان گرامی باد .شما نیز
با انگ و تبعيض مبارزه
کنید.

موانعي در برابر کار خوب رسانه ای و اچ آي وي
همکاران رسانه ای ممكن است براي گزارش دهي و تهیه برنامه های خوب در مورد اچ آي وي با موانع زيادي
روبرو شوند كه حتی مي تواند برخورد متعصبانه از طرف خود رسانه ها باشد .در زير برخي از چالش هايي كه
رسانه های فعال در اين مورد با آن رو به رو هستند ،بيان مي  شود:
كمبود دسترسي به اطالعات دقيق در مورد همه گیری
سياست هاي سخت گيرانه برخي دولت ها كه دست يابي به اطالعات و آزادی بررسی و موشکافی درباره
سياست هاي تأثیرگذار بر اچ آي وي و ايدز را تحت تأثير قرار مي دهد
درک فردی محدود خبرنگاران و برنامه سازان از موضوعات و روند تغییرات همه گیری به علت آموزش و
تجربه ناكافي
كمبود منابع از جمله منابع مالي ،زمان و تجهيزات الزم براي سفر ،جستجو و زمینه یابی و طرح داستان ها و
رويدادهاي مربوط به اچ آي وي که منجر به تأکید بیش از حد بر اچ آي وي در مناطق شهری و ناديده گرفتن
جمعيت های دور از مرکز مي شود
تنگناهاي اخالقي مثل تنش ميان نياز به رعایت حريم خصوصي افراد و نياز به فراهم آوردن تريبوني براي
شنيدن صداي كساني كه با اچ آي وي زندگی می کنند
خودسانسوري در پاسخ به تابوهاي فرهنگی مثل بحث آزاد در مورد رفتارهاي جنسي يا تحليل ابعاد
جنسيتي
رقابت اولویت ها و موضوعات متناقض در برنامه هاي کاری رسانه اي ،و دلسردی تهيه كنندگان [به علت
مشكالت متعدد در مسير تهيه برنامه هاي مرتبط با اچ آي وي] و بی توجهی مخاطبان در مورد برنامه های
یکنواخت كه منجر به عدم حمايت از سوی سردبیران یا مسؤوالن ارشد رسانه ای مي شود
نياز به نوآوري كه منجر به خلق داستان ها و برنامه هاي مناسب در مورد ايدز براي رسانه هاي مختلف از
جمله راديوهاي جمعي شود.
(منبع :برگرفته از موسسه پانوس  -گزارش دهی ایدز ،تحلیلی از محیط رسانه ای در آفریقای جنوبی)2005 ،
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ترس و باورهای غلط در مورد آموزش پیش گیری از اچ آی وی مانند این باور نادرست که ارايه آموزش
مي تواند افراد را ترغیب به داشتن رفتار پرخطر كند.
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اشخاص به کدام قشر از جامعه ،به کدام گروه سنی،
یا به کدام موقعیت اقتصادی تعلق دارند .ویروس در
بدن افراد ،و پندارهای نادرست و گفتار های ناروا در
افکار عمومی جامعه ویران گرند.
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حدود  20سال پيش به پيشنهاد سازمان جهاني
بهداشت روزي به نام «روز جهاني ايدز» در تقويم
بين المللي به ثبت رسيد .از آن پس ،اول دسامبر
(برابر با  ۱۰آذر) هر سال فرصتي براي يادآوري،
توجه و تمركز بر اهميت موضوع اچ آي وي و ايدز
و جدي بودن اين همه گيري در سطح بين المللي
به شمار می آید.

مذهبي و ديگر مجامع بين المللي هم صدا مي شوند.
در بسياري از كشورها بزرگداشت «روز جهاني
ايدز» به بزرگداشت «هفته جهاني ايدز» تبديل شده
است .در جمهوري اسالمي ايران ،تدارك و برگزاري
اين هفته هر سال در اواسط آذرماه و با عنوان «هفته
بسيج اطالع رساني ايدز» انجام مي گيرد.
از حدود  10سال پيش به پيشنهاد برنامه مشترك
سازمان ملل متحد در زمينه ايدز بزرگداشت «روز
جهاني ايدز» به برگزاري «بسيج جهاني ايدز» تعميم
پيدا كرد تا توجه به همه گيري اچ آي وي و ايدز در
طول سال و با تمركز بر يك موضوع مشخص با نقش
پررنگ تري دنبال شود.
از  7سال پيش كه «اعالميه تعهد» توسط اكثر
دولت ها در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به امضا
رسيد ،هدف هایي به طور مشخص براي پيش گيري از
گسترش اچ آي وي تبيين شد .اين تعهدات پايه اصلي
موضوع های ساالنه «بسيج جهاني ايدز» را تشكيل
مي دهد.
دولت ها با همكاري کارگزاری های سازمان ملل
متحد در سراسر جهان مي كوشند تا اين تعهدات به
نحو شايسته و در موعد زماني  10ساله ی مورد نظر
به ثمر رسد.
هر سال برای این روز شعار ویژه ای نیز در نظر
گرفته می شود .هدف عمده این کار این است که به
عموم جامعه در سطوح مختلف یادآوری شود که
اچ آي وي و ايدز از بین نرفته است و هنوز کارهای
زیادی باقي است که باید انجام شود.

«روز جهانی ایدز» روزي است كه در سراسر جهان
و براي يك هدف واحد گروه هاي گوناگون مردم،
دولت ها ،سازمان ها ،انجمن هاي خيريه ،گروه هاي

شعار واحد پيشنهادي از سال  1384تا ،1389
«هم پيمان در برابر گسترش ايدز» است كه هر
سال يك مضمون جديد آن را تكميل مي كند.

«ايدز» يک مجموعه بيماری است ،گناه نيست.
راه های پيش گيری و انتقال آن را ياد بگیریم و به
دیگران بیاموزیم .بدانيم که چگونه خود و دیگران
را از ابتال به ويروس آن محافظت کنيم .در صورتی
که با افرادی مواجه شديم که با این ویروس زندگی
می کنند ،با آنان با احترام ،توجه و همدلی شایسته یک
فرد بيمار رفتار کنیم و نه مانند یک «گناهکار» .به
کار بردن لحن نا به جا و تمثیل های اهانت بار ،هم برای
شنونده و هم از سوی گوینده ،نشان گر بی احترامی به
شأن انسانی است.

روز جهاني ايدز و ديگر مناسبت هاي
مرتبط

روبان قرمز نماد آگاهي
از ايدز و نماد بين المللي
همبستگي با افراد اچ آي وي
مثبت و كساني است كه
با ايدز زندگي مي كنند.
امروز این نماد یادآور
کوشش های دو دهه در این
زمینه است .شما نیز روبان
قرمز را در قلبتان بیاویزید
و دیگران را به هم پیمانی
در پاسخ به این همه گیری
تشویق کنید.
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مضامین تکمیلی آن در  2سال گذشته« :تعهد ،اقدام،
پاسخ گویی» و «پيشگام شویم» بوده است.
نقش رسانه هاي همگاني در رساندن اين پيام
به منظور جلب حمايت سياست گذاران و افزایش
بودجه ها از يك سو ،هم چنین افزایش آگاهی ،آموزش
عمومي ،و مبارزه با انگ و تبعیض از سوي ديگر و در
نتيجه ياري رساندن به دستيابي به اهداف «اعالميه
تعهد» بسيار وسيع و ارزشمند است.
با توجه به رسالت رسانه هاي همگاني در
حساس سازي وافزايش آگاهی همه مردم برای حفظ
سالمت جامعه ،فراگيري اچ آي وي و ايدز ،موضوعي
است كه نیاز به توجه پيوسته دارد و در تقويم ساالنه
مناسبت هاي بسیاری مي تواند زمينه ساز مطرح كردن
اين موضوع مهم باشد .جدول صفحه قبل شامل چند
نمونه است.
پیشگام شویم ،توانمند کنیم و تحقق بخشیم!
با توجه به پیام فراگیر پيشنهادی برای سال های 1384
تا  1389که «هم پيمان در برابر گسترش ايدز» است،
پیام روز جهانی ایدز سال « :)2008( 1387پیشگام
شویم ،توانمند کنیم و تحقق بخشیم!» است.
پیشگام شویم :هریک از ما می توانیم با آموزش،
مشارکت در برنامه های پیش گیری از ایدز و مبارزه
با انگ و تبعیض در مهار گسترش ایدز سهیم شویم.
با شکستن سکوت و هم صدایی پیشگام شویم.
توانمند کنیم :با ترویج برابری و عدالت اجتماعی،
آموزش و اطالع رسانی و پرهیز از قضاوت ،تمامی
افراد را در برابر ایدز توانمند کنیم.
تحقق بخشیم :کشورهای جهان متعهد شده اند
دسترسی همگانی به پیش گیری از اچ آی وی و حمایت
هم پیمان در برابر
گسترش ايدز ...در روز
جهانی ایدز ،وزیر بهداشت
آخرین گزارش ها را مرور
می کند .روبان قرمزی که
به سینه دارد ،نماد جهانی
همبستگي با افراد اچ آی وی
مثبت است .شما نیز در
ترویج این همدلی و
تبديل آن به نيرویي براي
افزايش آگاهي عموم و
افزايش بودجه خدمات و
تحقيقات ايدز بکوشید.
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ا ید ز فقط بر ا ی « د یگر ا ن » نیست !

و درمان مبتالیان را تا پایان سال  2010فراهم کنند.
هم اکنون این پیمان را تحقق بخشیم.
فعالیت هایی به مناسبت روز جهانی ايدز 1387
امسال نیز مانند سال های گذشته برای بزرگداشت
این روز در ایران فعالیت های متعددی برنامه ریزی
شده است .از آن جمله می توان به برگزاری
همایش پیش گیری از اچ آی وی و حمایت از
مبتالیان در سایه سار آموزه های مذهبی و اسالمی،
راه اندازی کارناوال های اطالع رسانی ،اجرای مسابقه
وبالگ نویسی ،برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی و
کارگاه های تخصصی عکس و نقاشی ،و  ...اشاره کرد.

همایش پیش گیری از اچ آی وی و حمایت از مبتالیان در سایه سار آموزه های مذهبی و اسالمی
به گزارش خبرنگار مهر آيت ا ...دري نجف آبادي صبح پنج شنبه در نخستين همايش پيش گيري از اچ آی وی
و حمايت از مبتاليان در مشهد گفت :هزينه درمان ماهانه مبتاليان به ايدز در كشور رقمي بالغ بر  8ميليون
ريال است .وي اضافه كرد :اين رقم تنها به بيماران شناخته شده مبتال به ايدز اختصاص مي يابد و اين در حالي
است كه آمارهاي كنوني مبتاليان به ايدز در كشور تنها يك ششم مجموع مبتاليان موجود است و در صورت
شناسايي مجموع مبتاليان اين رقم بسيار افزايش مي يابد .وي اذعان داشت :در سال هاي اخير اقدامات مناسبي
براي توليد داروهاي ضد بيماري ايدز انجام شده است اما اين داروها توانايي كامل را براي مبارزه و دفع اين
بيماري ندارند .دري نجف آبادي شمار مبتاليان به ايدز را (بيش از  ١٨هزار نفر) براي ايران بسيار زياد عنوان
كرد .دري نجف آبادي در ادامه خاطرنشان كرد :اختصاص اعتبارات الزم براي جلوگيري از اين بيماري ،توجه
به بهداشت خانواده و مقابله با فساد از جمله وظايف دولت براي پيش گيري از اين بيماري است.
دادستان كل كشور هم چنين در حاشيه اين همايش گفت :هم اكنون روحانيت در برنامه هاي پيش گيري و
مقابله با ايدز از طريق آگاهي و هدايت مردم وظيفه سنگيني بر عهده دارد .به گزارش ايرنا وي افزود :با همت
روحانيون ،مبلغان ديني و كليه مسؤوالن و خدمت گزاران كشور مي توان بيماري ايدز را كنترل و پيش گيري
و ايران را به عنوان يك كشور الگو معرفي كرد .وي اظهار داشت :روحانيون مي توانند در سخنراني ها ،بيانات
و موعظه هاي خود با استفاده از آموزه هاي ديني و اسالمي براي كنترل بيماري ايدز جامعه را هدايت كنند .او
با بيان اين كه فرد مبتال به ايدز فقط يك بيمار است نه مجرم ،افزود :با حفظ حرمت و شخصيت مبتاليان به
ايدز و آموزش آنان ،مي توان از انتقال موارد جديد بيماري جلوگيري كرد ،چرا كه اگر فرد آسيب ديده از ايدز
مورد حمايت قرار نگيرد زمينه ابتالي ساير افراد جامعه را نيز فراهم مي كند .دادستان كل كشور با بيان اين كه
بخش عمده انتقال ايدز در كشورمان از طريق [مصرف] تزريقي [مواد] است ،اظهار داشت :در اين زمينه قوه
قضاييه بر توزيع سرنگ و بهداشت [مصرف کنندگان] تزريقي [مواد] در زندان ها و ساير بخش ها تأكيد دارد.
وي افزود :در خصوص خطر انتقال ايدز از طريق جنسي نيز بايد هشدارهاي الزم را از سوي مراجع مختلف
جدي گرفت و تالش همه جانبه اي انجام داد و عفاف و پاكدامني را در جامعه نهادينه كرد.
منبع87/9/16- (http://www.khorasan news.com/ news.aspx? 05_17149_ 09_19345. XML) :
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اچ آي وي و اصول حرفه اي رسانه ها
با توجه به ضوابط قانونی ،رسانه هاي همگانی چگونه بايد درباره موضوع اچ آي وي صحبت كنند:
دقيق و بی طرف باشند :رسانه ها باید موضوعات خود را بی طرفانه و دقیق عنوان کنند چون در بازگویی
سرگذشت افراد و داستان های مستند اصل دقت ضروری است .از سؤال كردن مجدد از کارشناسان براي رفع
ابهام نترسند و حتی اگر مجبورند در جاهایی اصطالحات علمي و تخصصي به کار برند که ممكن است براي
شنونده عام ناشناس به نظر برسد؛ کوشش کنند تا در مجموع با زبان روزمره درك بهتري از اچ آي وي ارایه
دهند.
به حريم خصوصي افراد احترام بگذارند :حريم خصوصي افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند ،هم چنين
اطرافيان ،خانواده ،دوستان و همكاران ايشان را رعایت کنند .اگر کسی به اعالن هویت خود در مصاحبه یا هر
برنامه یا مطلب رسانه ای دیگر رضایت نداده است ،از افشای نام یا تصویر او جدا ً خودداری کنند.
از احساساتي گری پرهیزكنند :لحن و تصاویر احساسات برانگیز ممکن است سبب تشویش و نگرانی بيش از
حد كساني شود كه با اچ آي وي زندگي مي كنند ،هم چنين باعث گسترش هول و هراس بيش تر شود .نمونه هایی
از شیوه نامناسب گزارش دهی در زمینه اچ آی وی وجود دارد که به قیمت از دست دادن خانه ،کار و زندگی
برای بعضی از افراد اچ آی وی مثبت تمام شده است.
آگاهانه صحبت کنند :اگر اچ آی وی به عنوان «مشکل دیگران» دیده شود که تنها موجب آسیب پذیری
افراد گروه خاصی می شود .دیگرانی که خود را در این گروه ها به حساب نمی آورند ممکن است کم تر مراقب
باشند و به این ترتیب ممکن است افراد بیش تری مبتال شوند .همین طور امکان دارد این امر سبب استمرار انگ
و تبعیض و عاملی برای تشدید پیش داوری ها ،بدرفتاری ها و تهاجم ها شود و حتي موجب از دست رفتن خانه،
کار و زندگی افراد این گروه ها شود.
حقايق را منعكس كنند :انگ و تبعيض از ابتدا با اچ آي وي آميخته شده و به دليل اين كه در ابتدا اچ آي وي
به وضوح گروه هاي مشخصي را مورد هدف قرار داده بود ،تصورات كليشه اي پديدار گشته است .واكنش در
برابر اين طرز تفكر که در طي بیش از  27سال متداول شده ،به معناي ارایه افكار متفاوت و نداي کساني است
كه با اچ آي وي زندگي مي كنند.

توضیحات بخش
-1اطالعات این قسمت گزيده اي از اصول عام و كلي قانون خط مشي برنامه هاي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران است که متن کامل آن را مي توانيد به این نشاني بیابيد:
http://www.irib.ir/aboutus.html

-2اطالعات این قسمت گزيده اي از متن اصالح شده قانون مطبوعات است .متن کامل قانون مطبوعات و اصالحات آن را مي توانيد به این نشاني بیابيد:
www.eprsoft.com/home/information/doc3.htm

36

-3این جدول با استفاده از رهنمودهای واژه شناسی در زمینه اچ آی وی و ایدز تهیه شده است .متن فارسی این راهنما را که به نام  UNAIDS Terminology Guidelinesدر فوریه  2008منتشر شده
است مي توانيد به این نشاني بیابيد http://www.unaids.ir/detail.asp?id=113 :
عالقه مندان می توانند با ارسال پیشنهاد ها و نظرات سازنده خود به نشانی ، >iran@unaids.org<.در تبدیل این جزوه به سندي زنده و پويا سهیم باشند

کمی بیش تر
درباره اچ آي وي و ایدز
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کمی بیش تر درباره اچ آي وي و ایدز

انتقال اچ آي وي
اچ آي وي در چه شرایطی منتقل مي شود؟
از راه آميزش نا ایمن یا به عبارتی :رابطه جنسي
با فرد مبتال بدون استفاده از كاندوم
در جهان این راه شایع ترین راه انتقال ویروس از یک
نفر به نفر دیگر است .باید آگاه بود که احتمال خطر
انتقال بسته به نوع رابطه جنسی متفاوت است .بنا به
تحقیقاتی در سال  ،2006باالترین احتمال خطر در
روابط جنسی مقعدی برای شخص مفعول بوده است
(احتمال  1در  )33و کمترین احتمال خطر در روابط
جنسی مهبلی برای مردان بوده است (احتمال  1در
.)1666

در ایران ،طبق آمار گزارش شده از سوی مركز
مديريت بيماري ها از میان موارد ثبت شده تا مهر ماه
 7/9 ،1387درصد از موارد ابتال به عفونت اچ آي وي
به علت رابطه جنسي بوده است .راه انتقال جنسي در
موارد شناسايي شده در کشور طي چند سال گذشته
به طور نسبي ثابت مانده و در كل موارد گزارش شده در
هر سال در حدود  5الي  8درصد بوده ولي عدد مطلق
آن به طور مداوم افزايش يافته است .سهم راه انتقال
ناشناخته نيز در موارد شناسايي شده در چند سال
گذشته باال بوده است (طبق گزارش مذکور راه انتقال
در  21/2درصد از موارد نامشخص بوده است) .در
اين زمينه تصور بر این است كه حداقل بخشي از
افزايش موارد با راه انتقال ناشناخته به علت افزايش

آسيب پذيري همگاني؛ نشانه هاو عوارض ،بيماري هاي مرتبط با ايدز
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هر فردي در هر گروه سني مي تواند به اچ  آي وي مبتال شود و در نهايت عاليم و نشانه هاي بيماري را بروز دهد
هرچند طبيعت ًا راه ابتال در يك نوزاد با يك نوجوان متفاوت است.
صرف نظر از سن ابتال ،بعد از اين كه ويروس وارد بدن شد مسير تقريب ًا مشخصي را طي مي كند :ويروس
وارد بدن مي شود ،تكثير مي شود و به طور تدريجي سيستم ايمني تا به جايي ضعيف مي شود كه عفونت هاي
فرصت طلب مختلف كه نهايت ًا به مرگ منجر مي شود رخ مي دهد .مراحل مختلفي از زمان ورود ويروس و ايجاد
مرحله پيشرفته اي كه به آن ايدز مي گوييم وجود دارد كه به طور متوسط  5تا  10سال طول مي كشد.
در ابتداي عفونت عده كمي بيماري حاد عفوني پيدا مي كنند كه عاليمي مانند تب ،بزرگي غدد لنفاوي ،عرق
شبانه ،دانه هاي پوستي ،سردرد و سرفه دارند؛ عاليمي مانند يك آنفوالنزا يا سرماخوردگي معمولي .با توجه به
اینکه تغییرات سرمی در این مرحله هنوز رخ نداده اغلب ابتال در این زمان تشخیص داده نمی شود.
تكثير ويروس تا حدي وضعيت ثابتي دارد اما بعد از مدتي که تكثير آن تشديد پيدا مي كند سيستم ايمني
ضعيف تر و بدن به عفونت هاي فرصت طلب مستعد مي شود .بروز ساير عفونت ها هم در تشديد تكثير ويروس
مؤثرند و ميزان بروز عاليم به ميزان سركوب سيستم ايمني و درمان با داروهاي ضد رتروويروسي نيز بستگي
دارد.
زماني ايدز تشخيص داده مي شود كه فرد اچ آي وي مثبت سندرمي (يا نشانگاني) را كه مشخص كننده سركوب
ايمني شديد است پيدا مي كند؛ يعني بيماري ها و مشكالت مشخص باليني كه در ايدز شايع هستتند .اين
بيماري ها بيشتر شامل عفونت هاي فرصت طلبی هستند که در افراد با سیستم ایمنی سالم دیده نمی شوند و
یا شدت کمتری دارند .مانند سل ،عفونت خوني ،عفونت های مکرر دستگاه تنفس ،ذات الريه با میکروب های
غیر معمول (پنوموسيستيس كاريني) ،تب خال و زونای وسیع و مکرر ،عفونت هاي قارچي مكرر در دهان و گلو،
مننژيت و بيماري هاي پوستي مانند نوعي سرطان پوستي كه در نهايت به مرگ فرد مبتال منجر مي شوند.
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استفاده از سرنگ و سوزن
آلوده جهت تزریق هنوز
شایع ترین راه انتقال
ویروس در ایران است.
طبق آمار مركز مديريت
بيماري ها از میان موارد
ثبت شده تا مهرماه ،1387
 69درصد از موارد ابتال به
عفونت اچ آی وی به همین
علت بوده است .شما نیز تا
حد امکان آمار را به روز و
منابع آن را اعالن کنید.

موارد انتقال جنسي بوده كه به علت انگ ناشي از آن
عم ً
ال ناشناخته مانده است و این حاکی از آن است
که باید توجه ویژه ای به برنامه های پیش گیری از
انتقال جنسی اچ آي وي داشت .درصد باالیی از مردان
مصرف کننده تزریقی مواد و مردان زندانی متأهل
هستند .اگر چه مطالعات شیوع در همسران این دو
گروه انجام نشده ولی اکثر قریب به اتفاق زنانی که
تاکنون از راه جنسی به اچ آي وي مبتال و شناسایی
شده اند ،همسران این دو گروه بوده اند.
با استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به ویروس،
جهت تزریق
خطر انتقال اچ آي وي در شرایطی که هر گونه تماس
بین خونی ایجاد شده باشد ،مانند استفاده از وسایل
تزریق آلوده به ویروس ،بسیار باالتر از احتمال آن
طی یک رابطه جنسی بدون کاندوم است .الزم به
يادآوري است که منظور از وسایل تزریق حتی ظرفی

است که در آن مواد را آماده می کنند .در عین این
که امکان خطراتی در هنگام خالکوبی یا سوراخ کردن
گوش و مشابه آن وجود دارد ،باید مطلع بود که
این احتمال فقط در صورتی است که سرنگ و سوزن
مصرفی استریل نشده یا کام ً
ال جدید نباشد.
در ایران ،هنوز این راه شایع ترین راه انتقال ویروس از
یک نفر به نفر دیگر است .طبق آمار مركز مديريت
بيماري ها از میان موارد ثبت شده تا مهر ماه ،1387
 69درصد از موارد ابتال به عفونت اچ آي وي به
علت مصرف تزريقي مواد بوده است .شیوع عفونت
در مصرف كنندگان تزريقي مواد در کشور در اواخر
دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی رشد سریعی
را تجربه کرد .اما به نظر می آید با گسترش نسبی
فعالیت های کاهش آسیب در زندان ها و در جامعه
در اواسط دهه شمسی جاری از سرعت رشد پرشتاب
آن کاسته شده است.
از راه انتقال خون و فراورده هاي خوني آلوده به
ویروس
همانطور که در باال اشاره شد ،امکان انتقال ویروس در
شرایط تماس بین خونی باالتر از احتمال آن طی یک
رابطه جنسی بدون کاندوم است ولی در مورد انتقال
خون و فراورده هاي خوني مجددا ً باید تأکید کرد که
این احتمال فقط در صورتی است که سالمت خون و
فراورده هاي خوني مورد استفاده تضمین نشده باشد.
بنا به گزارش مركز مديريت بيماري ها از میان موارد
ثبت شده تا مهر ماه  ،1387تنها  1/3درصد از موارد
ابتال به عفونت اچ آي وي به علت دريافت فراورده هاي
خوني بوده است .هم چنین ،به نقل از آخرین «گزارش
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جمهوري اسالمي ايران درباره پايش اعالميه تعهد
مصوب اجالس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد
در زمينه اچ آي وي و ايدز» که در دی ماه 1386
منتشر شده ،در سال  1385در ایران 100 ،در صد
از واحدهاي خون اهدايي با روشي كه داراي تضمين
كيفيت مشخص و دارای نظارت خارج از آزمایشگاه
بوده ازنظر اچ آي وي غربال گري شده است.
از مادر مبتال به نوزاد در طي حاملگي ،زايمان و
شيردهي یا به عبارتی :انتقال عمودی
زوج هاي بسياري در دنيا وجود دارند كه يكي يا هر
دوي آنان اچ آي وي مثبت هستند و طبيعت ًا مانند
همه افراد ديگر ممكن است تمايل به داشتن فرزند
داشته باشند .اگر مادر در دوره بارداري تحت درمان
پيش گيري با داروهاي ضد رتروويروسي قرار نگيرد
خطر انتقال ويروس به كودك حدود  25تا  30درصد
است؛ اما در صورت انجام درمان پيش گيرانه مناسب
اين خطر به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد .در
هر صورت نكته مهم ارايه مشاوره مناسب به اين
زوج ها است تا بتوانند با در نظر گرفتن همه جوانب
تصميم گيري كنند .بايد در نظر داشت كه عالوه بر
احتمال انتقال ويروس از مادر اچ آي وي مثبت به
كودك در زمان بارداري ،زايمان و شيردهي ،اگر يكي
از طرفين اچ آي وي منفي باشد ،در دوره اي كه به دليل
بارداري ارتباط جنسي بدون كاندوم صورت مي گيرد
نيز امكان انتقال ويروس به ديگري وجود دارد .اكيدا ً
توصيه مي شود كه نوزاد به جاي شير مادر با شير
خشك تغذيه كند زيرا تغذيه با شيرمادر با افزايش
احتمال انتقال ويروس همراه است .نوزاد متولد شده
از مادر اچ آي وي مثبت در زمان تولد معموالً طبيعي
است و هيچ عالمت باليني براي تشخيص ابتال به
ويروس ندارد ولی به هر حال نیاز به مراقبت های
ورزش از توانمندترین
نیروهای وحدت بخش
مردمی به ویژه در
میان جوانان است.
ورزشکاران معموالً الهام
بخش طرفداران هستند.
شما نیز برای افزایش
آگاهی مردمی در زمینه
همه گیری و جذب تمامی
اقشار جامعه با چهره های
معتبر ،محبوب و ذی نفوذ
همکاری کنید.
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خاص و پیگیری تشخیص دارد.
شرایط کم خطر و بدون خطر
انتقال اچ آي وي شبيه به انتقال ساير عوامل بيماري زاي
مسري نيست :بدین معنا که از راه تماس با پوست یا
از راه هوا منتقل نمی شود .هيچ كس از طريق معاشرت
اجتماعي در خطر انتقال اچ آي وي نیست .اچ آي وي
ويروسي نيست كه به راحتي از فرد به فردي ديگر
منتقل شود و یا بيرون از بدن به مدت زيادي زنده
بماند .بنابراين نمي تواند از راه ارتباط عادي روزانه
افراد حتی با فرد بیمار در منزل ،محل کار و در
اجتماع انتقال يابد.
آن چه که مسلم است این است که اچ آي وي از
هیچ کدام از این راه ها منتقل نمی شود :نه از راه دست
دادن ،نه از راه بغل كردن و در آغوش گرفتن ،نه از
راه روبوسي (و نه حتی بوسه عمیق) ،نه از راه عطسه و
سرفه ،نه از راه استفاده از توالت و حمام مشترك ،نه
از راه استفاده از ظروف غذاخوري مشترك ،نه از راه
استفاده از استخر عمومي ،و نه از راه نيش حشرات.
اچ آي وي عم ً
ال ویروس ضعیفی است که نمی تواند به
مدت زیادی در خارج از بدن زنده بماند .به همین
سبب بسیار بعید است که از راه یک سوزن یا سرنگ
دور انداخته شده در یک محل عمومی منتقل شود.
یا اینکه چنین سوزن یا سرنگی بخواهد به عنوان ابزار
تهدیدی توسط کسی به کار گرفته شود.
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داروها و درمان ها
در ابتدای شیوع همه گیری ایدز در دنیا درمان افراد مبتال امکان پذیر نبود .در حال حاضر داروها و درمان هایی
موجود است که هرچند موجب خارج شدن ویروس از بدن افراد اچ آی وی مثبت نمی شود ولی کیفیت زندگی
و امید به زندگی در این افراد را بهبود می بخشد .عالوه برآن ،قرارگرفتن تحت این درمان ها باعث کم شدن
با ِر ویروسی (تعداد ویروس موجود در واحد حجم خون افراد اچ آی وی مثبت) و در نتیجه کاهش احتمال انتقال
بیماری می شود .از این روست که دسترسی همگانی به مراقبت و درمان ایدز در فهرست راهکارهای جهانی
مهار همه گیری اچ آی وی قرار گرفته است .متأسفانه باورهای باقی مانده از گذشته مانند «ترس از یک بیماری
العالج» باعث شده بسیاری از افرا ِد در معرض خطر تمایلی به انجام آزمایش برای آگاهی از وضعیت خود از
نظر عفونت اچ آی وی نداشته باشند و به طبع در پی درمان آن نیز نباشند.
در ایران از اواخر دهه  70وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تأمین این داروها به صورت رایگان
برای بیماران اقدام نموده است .عالوه برآن با راه اندازی مراکز مشاوره این امکان وجود دارد که کلیه مبتالیان
به صورت رایگان از خدمات مراقبت و درمان شامل معاینه و آزمایش های ادواری ،واکسیناسیون ،پیش گیری
و درمان عفونت های فرصت طلب بهره مند گردند .مطابقِ آخرین «گزارش کشور درباره پايش اعالميه تعهد
مصوب اجالس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اچ آي وي و ايدز ( »)1386شاخص بقای
ِ
ِ
درمان ضد رترویروسی پس از یک سال نزدیک به  78درصد بوده است.
بیماران در

پیش گیری از اچ آي وي
در حال حاضر تعداد عفونت های جدید اچ آي وي
در هر سال از تعداد مرگ و میر ساالنه ناشی از
ایدز بیش تر است .این که اچ آي وي در سراسر
جهان همواره در حال گسترش است به دلیل نبود
یا کمبود راهکارها و ابزار الزم برای پیش گیری
نیست ،بلکه بیش تر در عدم استفاده از امکانات
موجود ریشه دارد.
پیش گیری از اچ آي وي ،مباحث بسیاری را دربر
می گیرد .طراحی و سیاست گذاری برنامه های

پیش گیری باید با شناخت همه گیری در کشور و
عوامل پیچیده آن در زمینه های گوناگون اقتصادی،
قانونی ،سیاسی ،فرهنگی ،و روانی اجتماعی که منجر به
رفتارهای پرخطر ناقل اچ آي وي می شود ،انجام گیرد.
همچنین مجموعه عوامل اجتماعی مانند هنجارهای
جنسی ،برابری جنسیتی ،و انگ ناشی از اچ آي وي نیز
باید در نظر گرفته شود.
باید آگاه بود که تالش برای پیش گیری وقتی مؤثر
است که مستقیم ًا خطرات را کاهش دهد یعنی با
افزایش آگاهی ها ،آموزش مهارت ها ،و با افزایش
دسترسی به امکانات مورد نیاز نظیر کاندوم،
سرنگ استریل و دارودرمانی برای جمعیت هایی که
اینجوری اچ آی وی
نمی گیری :طرحی که توسط
یک سازمان غیر دولتی تهیه
شده با  5نماد تصویری و
نوشته بسیار ساده و روشن،
سعی در از بین بردن
باور های نادرست دارد.
شما نیز در افسانه زدایی
اچ آی وی سهیم باشید.
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بیش ترین نیاز را دارند .درعین حال فراموش نکنیم
که برای نتایج پایدارتر اقدامات پیش گیری و درمان
می باید هماهنگ باشد.
مؤثرترین راه پیش گیری در انتقال اچ آي وي از یک
نفر به نفر دیگر طی روابط جنسی استفاده از کاندوم
است .اما در عین حال که استفاده صحیح از کاندوم
در ممانعت از عفونت اچ آي وي بسیار مؤثر است
نمی توان گفت که هیچ روشی به تنهایی سبب حفاظت
و ایمنی  100درصد است .در نتیجه به کار بردن
عبارت «روابط جنسی ایمن تر» به جای «روابط جنسی
ایمن» در متون رسانه ای مصداق بیش تری دارد.
درباره مصرف کنندگان تزریقی مواد ،برنامه های ارايه
سوزن و سرنگ (برای پیش گیری از استفاده مشترک)
و ساير اقدامات کاهش آسیب مانند درمان نگهدارنده
با متادون و ارايه كاندوم در كنار برنامه هاي آموزشي-
مشاوره اي باعث کاسته شدن میزان انتقال اچ آي وي
شده است .در ایران اين اقدامات هم در زندان و هم
در جامعه ارايه مي شوند.
پس از قرار گرفتن در معرض خطر
اگر کسی باور دارد که احتماالً در معرض اچ آي وي
قرارگرفته است ،اعتقاد بر این است که در صورت
داشتن شرایط الزم «درمان پروفیالکسی بعد از
مواجهه »1موسوم به  PEPمی تواند احتمال ايجاد
عفونت اچ آي وي را در این فرد کاهش دهد .این
درمان که در ابتدا برای کارکنان بهداشتی مورد
استفاده قرار می گرفت اکنون در بسیاری از نقاط
جهان عمومیت بیش تری پیدا کرده است و در ایران
از ظاهر هیچ کس نمی توان
فهمید كه آيا او اچ آی وی
مثبت است يا خير .تنها
نمونه خون مي تواند وجود
ويروس در بدن را معلوم
كند .مخاطبان را تشویق
کنید تا در صورت نگرانی،
برای انجام آزمایش
محرمانه اچ آی وی و
مشاوره به مراکز مشاوره
بيماري هاي رفتاري مراجعه
كنند .شما نیز در ترویج
خدمات موجود بکوشید.
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نيز از طريق مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري بعد
از بررسي هاي الزم و در صورتی که درمان برای فرد
مناسب تشخیص داده شود ارايه مي شود .استفاده از
 ، PEPیک دوره  28روزه مداوای اچ آي وي و به
طور معمول مصرف روزانه دو تا سه قرص را در
بر می گیرد که اغلب عوارضی مانند اسهال ،استفراغ
و سردرد را نیز به همراه دارد .برای این که PEP
بهترین تأثیر را داشته باشد ،می باید در عرض یک
تا  72ساعت پس از قرار گرفتن در معرض خطر
شروع شود.

مشاوره و آزمایش اچ آی وی

2

آزمایش اچ آی وی هم در پیش گیری و هم در
برنامه های درمانی جنبه محوری دارد .سه شرط
اساسی انجام آزمایش اچ  آی  وی عبارت است از:
رضايت آگاهانه فرد آزمايش دهنده ،رازداري در
تمام مراحل از مراجعه تا ارايه نتيجه آزمايش و
مشاوره قبل و بعد از آزمايش .نکته مهم دیگری
که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد این
است که آزمایشی به عنوان آزمایش ایدز
وجود ندارد .در حقیقت آزمایش مورد نظر حتی
آزمایش خون برای شناسایی ویروس عامل ایدز،
یعنی همان اچ آی وی هم نیست بلکه آزمایشی
برای شناسایی پادتن هایی است که بدن در
واکنش به این عفونت تولید می کند.
در هر جامعه افراد ممکن است به دالیل مختلف
درگیر رفتارهای پرخطر شوند .به کسانی که به هر
دلیلی در مرحله اي از زندگي درگير این گونه رفتارها از
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قبيل مصرف تزريقي مواد ،تماس جنسي حفاظت نشده
(يعني بدون استفاده از كاندوم) و خارج از چارچوب
خانواده و يا تزريق خون و فراورده هاي خوني بوده اند،
توصيه می شود به یک مرکز مشاوره بیماری های
رفتاری مراجعه کنند تا پس از انجام مشاوره پيش
از آزمايش بتوانند به صورت رایگان نسبت به انجام
آزمایش محرمانه اچ آي وي اقدام كنند .الزم به ذكر
است كه در فرايند آزمايش اچ آی وی مشاوره هم
قبل و هم بعد از آزمايش انجام مي شود.
مشاوره و آزمايش داوطلبانه (Voluntary
 )Counselling and Testing: VCTیا به عبارت
دیگر آزمايش اچ آی وی بنا به درخواست ُمراجع از
موارد حیاتی در زمینه کارآيي خدمات پيش گيري از
اچ آي وي محسوب مي شود .این آزمایش در افرادی
که ممکن است به هرگونه در معرض خطر اچ آي وي
قرار گرفته باشند انجام می شود.

ممکن است تحت برخی شرایط هنگامی که فرد تحت
مراقبت پزشکی است يا به داليل مختلف به پزشک
مراجعه مي كند ،آزمایش اچ آی وی به او توصیه شود.
این امر ممكن است جنبه تشخیصی داشته باشد یا
ممكن است آزمایش به صورت یک روال معمول به
افراد فاقد هرگونه نشانه ای پیشنهاد شود .به هر حال
هركس كه براي آزمايش مراجعه مي كند بايد تحت
مشاوره قرار گيرد.
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پيش گيرانه مناسب همراه نباشد به معني منفي ماندن
آزمايش براي هميشه نيست.
شایان تأکید است که صرف نظر از نوع آزمایش و
محل ارایه آن ،هرگونه آزمایش اچ آی وی باید همواره
اصول سه گانه محرمانه ماندن ،همراهی با مشاوره و
انجام فقط به شرط رضایت آگاهانه ُمراجع را لحاظ
كند .آزمايش اجباري افراد به دالیل بهداشت عمومي
مورد تأیید مجامع بین المللی نیست و به نظر می رسد
که آزمايش داوطلبانه بهتر بتواند در زمینه تغيير رفتار
برای پرهيز از انتقال اچ آي وي به دیگران نتیجه بخش
باشد .با توجه به اين که بسياري از کشورها به
دالیل مهاجرتی از افراد درخواست آزمايش اجباري
اچ آي وي می کنند و برخی از کشورها نيز قبل از
استخدام و در طول دوران خدمت نیرو های مسلح
آزمايش های پزشکي دوره اي به منظور اطمينان از
سالمت آن ها انجام می دهند ،سازمان جهاني بهداشت
و برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز توصيه
مي کنند که اين آزمايش ها تنها در صورتي اجرا شود
که با ارایه خدمات مشاوره هم براي افراد اچ آي وي
مثبت   و هم افراد اچ آي وي منفي   همراه باشد و ارجاع
افراد اچ آي وي مثبت براي بهره مندي از خدمات
پزشکي و رواني -اجتماعي انجام پذيرد.
غربال گري اچ آي وي در مورد خون اهدا کنندگان و
خون هایی که در اقدامات تعويض خون يا ساخت
فراورده های خوني مورد استفاده قرار می گیرند به
صورت اجباري انجام می شود.

 مشاوره قبل از آزمايش با هدف آماده كردن افراد(خواه كساني كه مي خواهند آزمايش شوند ياكساني
كه نمي خواهند) برای کسب توانایی کاهش خطر
انتقال ،مقابله با بحران يا فشار روحی احتمالی ناشي
از جواب آزمايش و اطمينان از اينكه تصميم گیری
در مورد آزمايش براساس آگاهي كامل از مفاهيم
فردي ،پزشكي ،قانوني و اجتماعي مربوط به نتيجه
آزمايش اتخاذ می شود انجام می گیرد.
 مشاوره بعد از آزمايش با هدف آماده كردننتيجه آزمايش خون ،ارزيابي اطالعات مراجعه کننده
از نتيجه آزمايش و مشخص كردن احتمال تداوم
رفتار مخاطره آميز و نياز به مراقبت پي گير از قبيل
خدمات حمايتي و مراقبتي انجام می گیرد.

در حال حاضر تعدادی از سازمان ها و نهادهای موجود
در کشور اقدام به فراهم كردن امکان دسترسی افراد
جامعه به خدمات مشاوره و آزمایش داوطلبانه
کرده اند و مراکزی در این راستا در نظر گرفته شده
است که شامل مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري در
کشور مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی ،جمعیت
هالل احمر ،سازمان زندان ها ،سازمان انتقال خون،
مراکز خصوصی و سازمان های غیردولتی هستند.

در تمام افرادي كه در يك زمان رفتار پرخطري
داشته اند و براي انجام مشاوره و آزمايش مراجعه
مي كنند بايد بعد از انجام آزمايش اوليه 3 ،ماه بعد
و  6ماه بعد نيز آزمايش تكرار شود .در نهايت
منفي بودن آزمايش اگر با به كارگيري رفتارهاي

البته به طور کلی بسياري ديگر از مراكز درماني و
آزمايشگاهي كشور توانايي انجام آزمایش اچ آي وي
را نيز دارند ولي اكيدا ً توصيه مي شود كه قبل از
آزمايش مشاوره مربوطه انجام شود .کليه مراحل
مشاوره و آزمايش در مراکز مشاوره بيماري هاي

دسترسی به مشاوره و آزمایش داوطلبانه با در نظر
داشتن اصل رازداری و رضایت در ایران
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رفتاري رايگان می باشد .نشانی و شماره تماس مراکز
مشاوره بيماري هاي رفتاری در سراسر کشور را
می توانید از مرکز بهداشت منطقه خود و یا از طریق
نشانی اينترنتي ()http://www.mohme.gov.ir
دريافت كنيد.

جمعیت های کلیدی و جمعیت های در
معرض بیش ترین آسیب
تا زمانی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بسیار
مانند انگ و تبعیض ،فقر ،عدم آگاهی در
مورد اچ آي وي ،و عدم دسترسی به آموزش،
بهداشت و سایر خدمات ،آسیب پذیری مردم
را به عفونت اچ آي وي افزایش می دهد بعضی
از افراد رفتارهای پرخطر را مانند ارتباط جنسی
محافظت نشده و تبادل سرنگ های آلوده که
آن ها را در معرض خطر بیش تر ابتال به عفونت
قرار می دهد در پیش می گیرند.
در بسیاری از مناطق دنیا همه گیری اچ آي وي اثرات
جدی بر توسعه انسانی داشته است و دست یابی
به تحصیالت ابتدایی همگانی ،ارتقاء سطح برابری
جنسیتی ،کاهش فقر ،کاهش مرگ و میر کودکان و
بهبود سالمت مادران را با مشکالت عدیده ای مواجه
کرده است .این معضالت ،به نوبه خود ،گروه هایی را
که از ابتدا آسیب پذیر بوده اند (نظیر زنان و دختران،
جوانان و کودکان ،افراد بی خانمان و مهاجران) در
معرض خطر بیش تر ابتال به اچ آي وي قرار می دهد.
انگ مرتبط با اچ آي وي دیدگاه های منفی سایر مردم
را نسبت به گروه هایی مانند زندانیان ،مردانی که با
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در زمینه همه گیری
اچ آی وی جوانان از
جمعیت های کلیدی
هستند :یعنی هم در پویایی
همه گیری و هم در پاسخ
به آن نقش کلیدی دارند.
آنان می توانند با ارتقای
آگاهی و درپیش گرفتن
رفتار های سالم نسبت به
حفاظت خود و دیگران
اقدام کنند .شما نیز
در افزایش آگاهی و
توانمندسازی این جمعیت
کلیدی سهیم باشید.

مردان دیگر ارتباط جنسی دارند ،مصرف کنندگان
مواد و تن فروشان تشدید می کند .در بسیاری از
کشورها قوانینی اجرا می شود که رفتارهای این گروه
ها را محکوم می کند و رعایت حقوق انسانی ازجمله
دسترسی به خدمات بهداشتی را برای آن ها با مشکل
مواجه می کند.
همه گيري متمركز و جمعيت پل چيست؟
وقتي صحبت از همه گيري متمركز مي شود منظور اين
است كه در يگ گروه جمعيتي با رفتارهاي پرخطر
شيوع اچ آي وي به بيش از  5درصد رسيده باشد.
مث ً
ال در ايران همه گيري متمركز در مصرف كنندگان
تزريقي مواد وجود دارد .همه گيري زماني مي تواند
به جمعيت عمومي منتقل شود كه گروه ديگري از
افراد اين پل ارتباطي را ايجاد كنند؛ گروهي كه به
آن جمعيت پل گفته مي شود .براي مثال همه گيري
مي تواند از مردان مصرف كننده تزريقي مواد به
تن فروشان و سپس به مردان غيرمصرف كننده و در
نهايت به همسران اين مردان منتقل شود .در واقع
تن فروشان و مشتریان آن ها مي توانند نقش جمعيت
پل را بين مصرف كنندگان تزريقي مواد و جمعيت
عمومي ايفا كنند.
تن فروشان
در اكثر موارد در سراسر جهان عفونت اچ آي وي از
طريق ارتباط جنسي منتقل مي شود .در محيط هايي
كه افراد شركاي جنسي متعدد دارند انتشار ويروس
تسهيل مي شود و در بسياري از موارد همه گيري قبل
از انتشار در جمعيت عمومي ،اولين جايگاه خود را در
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كاهش آسيب و مراكز گذري
منظور از كاهش آسيب ( )Harm Reductionمجموعه سياست ها يا برنامه هايي است كه در جهت كاهش
عواقب منفي بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادي مصرف مواد طراحي شده است.
مركز گذري يا همان ( ،)Drop In Centre, DICبراي ارايه خدمات مرتبط با كاهش آسيب به مصرف كنندگان
مواد و به خصوص مصرف كنندگان تزريقي مواد كه به سختي به اين گونه خدمات دسترسي دارند تأسيس
شده است .در مركز گذري كارهاي مختلفي انجام مي شود .آموزش و ارايه مشاوره در مورد پيش گيري از
اچ آي وي و كاهش آسيب ناشي از مواد بخش جدايي ناپذير تمام فعاليت ها است .پيدايش اين رويكرد به زمان
شروع همه گيري اچ آي وي و مطرح شدن مصرف تزريقي مواد و استفاده از وسايل تزريق آلوده به عنوان يكي
از مسيرهاي عمده انتقال ويروس برمي گردد .هدف اين است كه با انجام اقدامات حمایتی ساده وخدمات
جامع اما كم هزينه از بروز پيامدهاي جدي مانند ابتال به اچ آي وي در افرادي كه به مصرف مواد ادامه
مي دهند جلوگيري کرد .دادن يك ليوان چاي ،بيسكويت و حتي يك وعده غذاي سبك ،گاهي پوشاك ،انجام
پانسمان هاي سبك ،دادن سرنگ و سوزن استريل به افرادي كه تزريق مي كنند ،دادن كاندوم ،و حتي گاهي
درمان نگهدارنده با متادون از جمله این اقدامات است .حمايت دولت و تالش خستگي ناپذير سازمان هاي
غيردولتي مراكز گذري را تبديل به يكي از پايه هاي اصلي اجراي برنامه هاي كاهش آسيب كرده است.
ميان تن فروشان و مشتريان آن ها پيدا مي كند .در
مواردي كه تن فروشان قادر نيستند با مشتريان خود
به توافق برسند يا بر استفاده از كاندوم تأكيد كنند و
يا در برابر خشونت و ارتباط جنسي اجباري مقاومت
كنند ،خطر عفونت به باالترين حد ممكن مي رسد.
تن فروشي عاملی است که هم زنان و هم مردان را
در معرض خطر قرار مي دهد .ميليون ها كودك نیز
كه از همه آسيب پذيرترند و در جريان قاچاق انساني
خريد و فروش مي شوند در معرض خطر عفونت
اچ آي وي قرار دارند .اگر كشورها وجود تن فروشي را
انکار نکنند و به نياز موجود براي پيش گيري ،درمان،
و مراقبت از كساني كه در معرض خطر اچ آي وي
قرار دارند پاسخ دهند ،اقدامات گسترده اي براي مهار
انتشار اچ آي وي و تسكين افراد درگير اين خطر قابل
اجرا خواهد بود .با اين حال در بسياري از كشورها
تن فروشي با انگ سنگيني همراه است و حتي وجود
آن انكار مي شود و تن فروشان در برنامه ارایه خدمات
ناديده انگاشته مي شوند.
مصرف كنندگان تزريقي مواد
برآوردها نشان مي دهد كه مصرف تزريقي مواد
حدود يك سوم از موارد عفونت هاي جديد را (خارج
از افريقاي زير صحرا) به خود اختصاص مي دهد با
این حال تعداد بسیار کمی از افرادي كه مواد تزريقي
مصرف مي كنند به خدمات پيش گيري از اچ آي وي
دسترسی دارند .استفاده از وسایل تزریق آلوده
بيش ترين رفتار پرخطر ميان مصرف كنندگان تزريقي

مواد به شمار مي آيد ولي رفتارهاي جنسي پرخطر نيز
بر احتمال انتقال اچ آي وي مي افزايد.
زماني كه اچ آي وي وارد جمعيت مصرف كنندگان
تزريقي مواد مي شود در صورت فقدان اقدامات
پيش گيرانه زودرس ممكن است عفونت به سرعت
وارد جامعه شود .مصرف كنندگان مواد نه تنها با
خطرات جسماني عفونت اچ آي وي مواجه هستند،
بلكه به دليل وضعيت اجتماعي و قانوني شان نسبت
به اچ آي وي نيز آسيب پذيرند .استفاده از مواد در
بسياري از كشورها غيرقانوني است و مجازات
زنداني شدن را به همراه دارد .عالوه بر اين مصرف
مواد هم در عموم جامعه و هم درميان ارایه كنندگان
خدمات بهداشتي با انگ زيادي همراه است .در نتيجه
مصرف كنندگان دچار وابستگي به مواد بیش از پیش
از جامعه به حاشيه رانده مي شوند .اين شواهد به آن
معناست كه برنامه های مرتبط با اچ آي وي ممكن
است در دسترس آن ها قرار نگيرد يا مصرف كنندگان
به دليل ترس از بازداشت مجدد نتوانند يا نخواهند از
خدمات بهره مند شوند.
پژوهش ها و تجارب حاكي از آن است كه با استفاده
از يك مجموعه خدمات جامع براي پيش گيري از
اچ آي وي و ارایه مراقبت هاي مرتبط در زمينه
احترام به حقوق انساني ،همه گيري اچ آي وي در
ميان مصرف كنندگان مواد قابل پيش گيري ،تثبيت
و حتی کاهش خواهد بود .منظور از مجموعه خدمات
جامع خدماتی است که دربرگیرنده تمام اقدامات
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 ...نيازها و مسايل زنان را مورد توجه قرار دهید.

اچ آي وي و ايدز ديگر خطري نيست كه فقط مردان را تهدید کند .امروز زنان و دختران نيمي از افرادي
را تشكيل مي دهند كه روزانه در جهان به اچ آي وي مبتال مي شوند .توجه به نيازهاي زنان به خدمات
پيش گيري ،درمان و مراقبت امری حیاتی برای مهار این همه گيري است .در طول سال هاي اوليه پيدایش این
بیماری اين باور متداول بود كه ايدز يك بيماري مختص مردان هم جنس گرا است و همین امر باعث شده بود
که اين حقيقت كه زنان نيز حداقل به اندازه مردان ،اگر نه بيش تر ،مستعد اين ويروس هستند ناديده گرفته
شود .متأسفانه اين اعتقاد باعث تأخير در شروع برنامه ريزي و سياست گذاري هاي مربوط به اچ آي وي برای
زنان شد که نتایج ناگواری نیز برای جهان و جهانیان در برداشت.
امروز در سراسر جهان زنان بیش از پیش در معرض خطر اچ آي وي و انگ و تبعيض ناشی از آن قرار دارند.
آسيب پذيري مضاعف زنان از عوامل گوناگوني ناشي مي شود:
زنان و دختران از نظر زیست شناختی بيش تر مستعد عفونت اچ آي وي هستند .انتقال اچ آي وي از مرد-به-
زن دو برابر انتقال از زن-به-مرد برآورد شده است.
زنان و دختران اطالعات كافي درباره ايدز و دسترسي كافي به خدمات پيش گيري از اچ آي وي ندارند.
چون زنان غالب ًا آزادي انتخاب ندارند ،اجتناب از ابتال به اچ آي وي برایشان سخت تر است .بسياري ممكن
است از آن چه كه بايد براي حفاظت خود انجام دهند آگاه باشند اما قادر به رعايت احتياط هاي الزم نباشند.
اكثرا ً زنان و دختران براي امتناع از نزديكي و تماس جنسي يا پافشاري به استفاده از كاندوم در روابط جنسی
ناتوان هستند.
خشونت عليه دختران و زنان متداول و يكي از عامل هاي اصلي خطر انتقال اچ آي وي است.
ازدواج اگر با مفاهيم وفاداري و تعهد متقابل همراه نباشد به خودي خود موجب محافظت در مقابل
اچ آي وي نمي شود.
آموزش يكي از راه هاي كليدي پيش گيري گسترش اچ آي وي است اما به نظر مي رسد كه در بسياري از
نقاط جهان والدين بودجه محدود خود را بيش تر براي تحصيالت پسران هزينه می كنند.
عالوه بر اين ها 30 ،تا  40درصد احتمال اين وجود دارد كه يك مادر اچ آي وي مثبت ويروس را در هنگام
زايمان به نوزادش منتقل كند .انتقال از مادر به کودک هم چنين مي تواند در زمان بارداري و شيردهي هم اتفاق
بيفتد .بنابراين زنان در سنين زايمان كه در معرض خطر اچ آي وي باشند باردار فرزنداني خواهند بود كه به نوبه
خود در معرض خطر هستند و اين خود توابعي در زمينه رشد همه گيري در آينده در بر خواهد داشت.
برای پیش گیری از گسترش اچ آي وي معكوس كردن عوامل بنيادي اجتماعي-اقتصادي كه باعث قرار
گرفتن زنان در معرض خطر اچ آي وي مي شود از قبيل نابرابري جنسيتي ،فقر ،فقدان فرصت هاي اقتصادي و
آموزشي ،نبود حمايت هاي قانوني و پشتيباني هاي الزم در زمينه حقوق انسانی نقش اساسی دارد.
پیش گیرانه مانند برنامه ارایه سرنگ و سوزن ،درمان
نگهدارنده با متادون ،ارايه كاندوم ،ارايه خدمات
درماني و مراقبتي عفونت هاي آمیزشی ،مشاوره و
آزمايش داوطلبانه مرتبط با اچ آي وي ،پيش گيري
از انتقال جنسي اچ آي وي ،دست رسی به خدمات
بهداشتي اوليه و درمان ضد رتروويروسي باشد.
مرداني كه با مردان رابطه جنسي دارند
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اصطالح «مرداني كه با مردان رابطه جنسي دارند» به
جاي آن كه به گروه خاصي از مردم اطالق شود به
نوعي رفتار جنسي اشاره مي كند .اين رفتارهاي جنسي
در مرداني كه خود را هم جنس گرا ،دوجنس گرا يا
حتي داراي رابطه جنسي منحصر به جنس مخالف

معرفي مي  كنند وجود دارد و برخي از آنان متأهل
هستند .در بيش تر موارد ،زناني كه شريك جنسي
اين مردان هستند به دليل ممنوعيت هاي موجود از
ساير روابط اين مردان و خطراتي كه آن ها را تهديد
مي كنند آگاهي ندارند .اجبار در ارتباط جنسي بين
مردان نیز ناشايع نيست .اين نوع ارتباط هاي جنسي
به ويژه در محيط هاي كام ً
ال مردانه نظير زندان ها
وجود دارد .مرداني كه با مردان ارتباط جنسي دارند
در تمام جوامع حضور دارند ولي در بسياري از
محيط ها مخفي مي مانند.
ارتباط جنسي بين مردان از نظر انتقال اچ آي وي
اهميت زيادي دارد زيرا در اين موارد مقاربت
مقعدي است كه اگر محافظت نشده باشد با خطر
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از سال  1380كلينيك هاي
مثلثي به منظور ارتقاي
آگاهي و اجراي برنامه هاي
درماني و مراقبتي براي
اچ آی وی و هم چنين
خدمات مربوط به درمان
سوء مصرف مواد در
زندان ها شروع به كار كرد.
شما نیز در آگاه سازی
عموم و ترویج خدمات
موجود فعال باشید.

بسيار بااليي از انتقال اچ آي وي همراه است .ارتباط
جنسي بين مردان بر مبناي برآوردها بين  5تا 10
درصد از انتقال عفونت اچ آي وي در سراسر جهان
را به خود اختصاص مي دهد .البته الزم به یادآوری
است كه نسبت انتقال اچ آي وي از اين طريق بين
كشورهاي مختلف بسيار متغير است.
زندانيان
در بسياري از كشورها ميزان هاي عفونت اچ آي وي
در ميان زندانيان و افرادي كه در بازداشت گاه ها

به سر مي برند به طور قابل مالحظه اي از عموم جامعه
باالتر است .رفتارهايي نظير مصرف مواد يا تن فروشي
مطابق قانون خطاي جنايي محسوب مي شود و خطر
انتقال عفونت در ميان افراد را افزايش مي دهد .ترس
از بازداشت و زنداني شدن باعث مي شود مردم
تمايلي به مراجعه برای دریافت خدمات بهداشتي
نداشته باشند .عالوه براين ،زندان ها به خودي خود
محيط هاي بسيار پرخطري براي انتقال اچ آي وي
محسوب مي شوند :مصرف مواد ،تزريق هاي غيرايمن،
رابطه جنسي مراقبت نشده ،خشونت ،تجاوز جنسي ،و
خالكوبي با وسايل آلوده در زندان ها وجود دارد .نسبت

برنامه هاي سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در زمينه كنترل اچ آي وي ،يك الگوي موفق

همه گیري اچ آي وي در زندان های کشور به دنبال مثبت شدن نتيجه آزمايش اچ آي وي يك مددجو در اردوگاه
آب حيات كهنوج در استان كرمان ،در سال  1374شناخته شد .از آن زمان سازمان زندان ها مسير طوالني و
پر فراز و نشيبي را تا دست يابي به موفقيت هاي چشمگير كنوني پيموده است.
آغار مداخله ها با غربالگري ،جداسازي و حتی نگهداري طوالني مدت مبتاليان بود .اما به تدريج و با تغيير
نگرش مسؤوالن ،برنامه ريزي هاي هدفمند و مؤثري براي پيش گيري ،مراقبت و درمان اچ آي وي در زندان ها
صورت گرفت.
اطالع رساني و توجيه مسؤوالن كليدي و در كنار آن ارايه اطالعات و آموزش هاي الزم به كاركنان زندان و
زندانيان از اولين برنامه هاي مؤثري بود كه آغاز شد .از سال  1380كلينيك هاي مثلثي به منظور ارتقاي آگاهي و
اجراي برنامه هاي درماني و مراقبتي براي اچ آي وي و بيماري هاي آميزشي و هم چنين خدمات مربوط به درمان
سوء مصرف مواد در زندان ها شروع به كار كرد .از سال  1381بود که برنامه درمان نگهدارنده با متادون آغاز
شد و به سرعت گسترش يافت .ارايه كاندوم و تيغ هاي يك بار مصرف در زندان ها و همچنين برنامه آزمايشي
توزيع سرنگ از ساير مداخالت مؤثر سازمان زندان ها بوده است.
برنامه هاي پيش گيري ،درمان و مراقبت اچ آي وي سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان
يك الگوي موفق مورد بازديد كشورهاي زيادي قرار گرفته است .كسب سه جايزه از هشت جايزه انجمن
بين المللي اصالح و تربيت و زندان در سال  2007در بانكوك نشان گر بازتاب بين المللي موفقيت اين برنامه ها
بوده است.
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بااليي از زندانيان به دليل جرایم مرتبط با مواد مخدر،
نظير قاچاق ،زنداني شده اند .اين زندانيان راه هايي
براي ادامه رفتارهاي خود در زندان پيدا مي كنند و
غالب ًا ساير زندانيان را وادار مي كنند كه دنباله روي
آن ها باشند .زندان ها غالب ًا مملو از زندانياني هستند
كه با تغذيه نامناسب ،دست رسی محدود به خدمات
بهداشتي ،و ميزان هاي بااليي از بيماري هاي مسري از
طريق هوا و خون مواجه هستند.
زندان ها مي توانند و بايد جايگاه هاي مهمي براي
پيش گيري ،درمان و مراقبت باشند .مطالعات نشان
داده كه با ارایه خدمات پيش گيري در زندان ها
آگاهی زندانيان در مورد روش هاي پيش گيري از
انتقال اچ آي وي و رفتارهاي محافظتي افزايش مي يابد.
حفاظت از سالمت زندانيان به يك دليل مشخص
سياستي كاربردي در حيطه بهداشت عمومي به شمار
مي رود :زندانيان در نهايت آزاد مي شوند و عفونتي
را كه از زندان به همراه خود آورده اند به راحتي به
محيط خارج انتقال مي دهند.

انکار ،انگ و تبعيض
موضوع اچ آی وي و ايدز به طور كلي با رفتارهايي
مرتبط است كه از نظر اجتماعي توسط بسياري
از مردم پذیرفته نيست ،مانند تن فروشي،
هم جنس گرايي و مصرف تزريقي مواد .بدون شک
ترس و وحشت ،به عالوه ی تابوها و تحريم های
آشکار اجتماعی وابسته به اين موضوعات به انكار،
انگ و تبعيض در زمینه اچ آي وي و ايدز منجر
شده ،پنهان كاري در اجتماع را باعث مي شود.
راه های پيش گيری و انتقال
اچ آی وی را بیاموزیم.
بدانيم که چگونه خود و
دیگران را از ابتال به این
ويروس محافظت کنيم.
ايدز يک مجموعه بيماری
است ،جرم و گناه نيست.
شما نیز با انگ و تبعيض
مبارزه کنید.
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همین پنهان كاري مانع بحث و گفتگو چه در
دایره خصوصی و چه در حیطه عمومی ،درباره
موضوعات و رفتارهاي مرتبط مي شود.
متأسفانه آثار انگ و تبعيض ممکن است بسيار
وسيع تر از آن چه می پنداریم باشد ...ترس و وحشت
از اچ آي وي و ايدز از یک طرف ،و باورهای غلط
در این زمینه از طرف دیگر ،گاه اظهار نظرهاي
مبالغه آمیزی را دربردارد كه موجب شعله ورتر شدن
آتش تبعيض های فردي و اجتماعي می شود .افرادی
كه با اين ويروس زندگي مي كنند يا در معرض
خطر آن هستند غالب ًا مورد تبعيض و نقض حقوق
انسانی قرار مي گيرند .بسياري از آن ها توسط خانواده
و دوستان طرد شده و كودكان از مدرسه اخراج
شده اند ...بسیاری از خانه خود رانده شده و از کار
اخراج شده اند و بعضي دیگر حتي به قتل رسیده اند...
باید آگاه بود که مجموعه انگ و تبعيض آمیخته
به هم يكي از بزرگ ترين موانع در راه اقدام مؤثر
در برابر همه گيري را تشكيل مي دهد .وجود چنین
شرایطی ،هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعي
انكار را تقويت مي كند؛ دولت ها را از قبول حقیقت
و اقدام به موقع در برابر ايدز باز می دارد؛ افراد را
از فکر آزمایش و شناخت وضعيت خود در ارتباط با
اچ آي وي می ترساند؛ و كساني را كه مي دانند مبتال
هستند از کسب اطالعات بیش تر در مورد بيماري
و اقدام براي حفظ ایمنی ديگران یا درخواست برای
دریافت درمان و همین طور مراقبت مناسب از خود
باز مي دارد.
هنوز افراد زیادی بر این باورند كه ايدز فقط برای
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 ...در کاهش انگ و تبعيض وابسته به اچ آي وي مؤثر باشید.

مطالب مرتبط با اچ آي وي و ایدز را پیوسته و بر پایه واقعیت ها عنوان کنید ولی رازدار باشید! توجه داشته
باشید كه انگ و تبعيض تبديل به مشكل بزرگي براي كساني كه اچ آي وي مثبت هستند مي شود .هرگز بدون
اجازه کتبی و صریح خود فرد هویت ،تصویر یا نقل قولی از او ارایه نکنید .اگر فرد اچ آي وي مثبت قبول كند
كه هويتش آشكار شود ،شما به عنوان خبرنگار يا تهيه كننده برنامه ،بايد مطمئن شوید كه اين فرد از عواقب
تصميم خود اطالع دارد .به ياد داشته باشيد كه انگ و تبعيض مشكالت بزرگي را براي كساني كه اچ آي وي
مثبت هستند دربردارد .اين افراد گاهي از سوی خانواده و اجتماع و همكاران خود و حتي ارایه دهندگان خدمات
بهداشت اجتماعي طرد مي شوند .نگذارید باورهای نادرست ،شايعات و مطالب خالف واقع پراکنده شود .مانع
از توهین و تحقیر انسان ها شوید.
«ديگران» است .عالوه بر این ،در بسياری از جوامع
اين باور نادرست متداول كه اچ آي وي و ايدز فقط
برای «افراد خاص» پیش می آید عمیق ًا به تالش های
جاری براي اشاعه اطالعات حقيقي درباره همه گيري
لطمه مي زند .اين گونه باورها از سویی ،موجب تقویت
انگ و تبعيضی می شود که مانع جستجوی اطالعات
و يا كمك به افراد مبتال خواهد شد و از سوی دیگر،
انكار در این مورد را قوی تر می کند و باعث می شود
که افراد زیادی در جامعه از حقيقت همه گيري غافل
بمانند يا خود را در امنیت و آرامشی بپندارند که
به دور از واقعیت است.
تجربه نشان مي دهد كه برای مبارزه با انگ و بدنامی،
آغاز یک حركت مستحکم از سوی خود افرادی كه
با اچ آي وي زندگي مي كنند الزم است .به عالوه،
ایجاد و در دسترس قرار دادن امکانات درمانی نیز
از اهمیت باالیی برخوردار است .چون آن جا که اميد
درمان هست ترس از ايدز كمتر است :افراد با رغبت
بیش تری براي آزمايش اچ آي وي اقدام می کنند،

راحت تر قادر به اعالن وضعیت بيماري خود می شوند
و در صورت نياز هم ،در پی درمان آن خواهند بود.

سازمان های غيردولتی و پاسخ به
همه گیری
پرورش و حفظ سالمت جامعه از وظایف همه
افراد و نهادهای آن به شمار می رود .سازمان های
غیردولتی نیز می توانند در این امر به طور کلی،
و در پیش برد برنامه های پاسخ به همه گیری
اچ آي وي و ایدز به خصوص ،یاری رسان جامعه
باشند .همان گونه که تا امروز نیز سازمان های
بسیاری از این دست در این جهت تالش های
بسیاری کرده اند.
سازمان های غیردولتی از ویژگی هایی برخوردارند که
آنان را از سازمان های دولتی متمایز می کند .اهم این
هنر و آزادی بیان به
مناسبت روز جهانی ایدز:
در برنامه ای به ابتکار
سازمان های غیردولتی،
بزرگ و کوچک نوشتند،
نقاشی کردند ،رنگ زدند...
تا زیباترین پیام ها را
به یادگار بگذارند .شما
نیز افزایش آگاهی در
این زمینه را به صورت
غیر مستقیم و از راه های
متفاوت در نظر بگیرید.
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سازمان های دولتی،
غیردولتی ،مجامع دینی،
شبكه هاي افرادي كه با
اچ آی وی زندگي مي کنند،
سازمان هاي انتفاعی و
نهادهاي خصوصي بشر
دوستانه و مؤسسات
خیریه هر یک می توانند
به شیوه های گوناگون در
اطالع رسانی مناسب به
عموم مؤثر باشند .شما نیز
با سازمان ها و نهادهای
متفاوت همکاری کنید

باشگاه هاي مثبت ،مثالی از فعالیت های غیر دولتی
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در سال هاي اخير کيفيت زندگي هم چنین ميزان بقای افراد اچ آي وي مثبت به موازات گسترش استفاده از
داروهاي ضد رتروويروسي افزايش یافته و اهميت مشارکت اين افراد در يش گيري از گسترش همه گيري و
نيز بهبود کيفيت مراقبت هاي آنان مورد تأکيد و توجه ويژه اي قرار گرفته است.
بدون شک حمايت رواني و اجتماعي از افرادي که با اچ آي وي زندگي مي کنند و عرضه ي خدمات سالمت
مورد نياز آنان ،نه تنها باعث کاهش انگ و تبعيض ،بهبود کيفيت زندگي و کاهش بار بيماري مي شود ،بلکه
مي تواند با کاستن از احتمال رفتارهاي پرخطر مانع از انتقال بيش تر ويروس و آلوده شدن افراد جديد به آن
شود .مجموعه ي اين تالش ها –که با هدف افزايش مشارکت معني دار افراد اچ آي وي مثبت و بهبود کيفيت
زندگي آنان انجام مي شود -تحت عنوان راه برد پيش گيري مثبت ( )Positive Preventionشناخته مي شود.
اين مهم نيازمند وجود ساختار سازماني متناسب و تعريف شده اي است که بتواند با بهره مندي از ظرفيت هاي
موجود و تقويت آن ها ،برنامه هاي حمايتي را به شکلي نظام مند و پایدار به مرحله ي اجرا درآورد.
در اين راستا باشگاه هاي مثبت به عنوان سازمان هایي غير دولتي با هدف عرضه ي خدمات ،فراهم کردن
حمايت هاي رواني و اجتماعي ،و افزايش مشارکت افراد اچ آي وي مثبت در برنامه هاي پيش گيري از گسترش
همه گيري تشکيل شده اند .رسالت اصلي باشگاه هاي مثبت را مي توان حمايت از افراد اچ آي وي مثبت با
مشارکت فعال خود آنان دانست .براي تحقق اين رسالت ،باشگاه های مثبت مجموعه اي از خدمات را در
حيطه هاي سالمت جسمي ،سالمت روان ،سالمت جنسي و باروري و حمايت اقتصادي خانواده هاي افراد
اچ آي وي مثبت عرضه مي کنند.
اين خدمات جايگزين خدمات تخصصي عرضه شده در مراکزي نظير کلينيک هاي مشاوره نمي شود اما مي تواند
با تأکيد بر نقش فعال افراد اچ آي وي مثبت و افزايش مشارکت آن ها ،مکمل مناسبي براي بسته هاي خدمات
جاري نظام سالمت کشور باشد .بدين منظور و نيز به جهت حفظ کيفيت فني خدمات ،باشگاه هاي مثبت در
ارتباط کاري و سازماني تنگاتنگ با کلينيک هاي مشاوره ي بيماري هاي رفتاري و دانشگاه هاي علوم پزشکي
فعاليت مي کنند.
در حال حاضر در ایران چهار باشگاه در شهرهای تهران ،مشهد ،کرمانشاه و شيراز مشغول به کار است و شش
باشگاه ديگر در شهرهاي اصفهان ،رشت ،يزد ،سراوان و خرم آباد در حال راه اندازي است .شایان ذکر است که
اولين باشگاه مثبت (باشگاه ياران مثبت در تهران) از مرداد  85فعاليت خود را شروع کرده است.
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شما هم می توانید...

/

ا ید ز فقط بر ا ی « د یگر ا ن » نیست !

 ...با افرادی که با اچ آي وي زندگی می کنند هم دل و هم زبان باشید.

در پاسخ به اچ آي وي ،مباحث اجتماعی و ساختاری را که سبب افزایش آسیب پذیری مردم می شود بیش تر و
بهتر پوشش دهید .هم چنین در ترویج برنامه ها و خدمات مرتبط با اچ آي وي برای جمعیت هایی که در معرض
بیش ترین خطرات قرار دارند بکوشید .افرادی که با اچ آي وي زندگی می کنند و خانواده های آن ها با مشکالت
متعددی روبرو هستند که از شرایط زندگی آن ها و بار افزوده اچ آي وي سرچشمه می گیرد .کوشش کنید
صدای این افراد را برای تدوین پاسخ به اچ آي وي به گوش مسؤوالن برسانید.
ویژگی ها به شرح زیر است
 سازمان های غیردولتی عموم ًا بر اساس اهدافاجتماعی و رسالت های بشردوستانه تشکیل
می  شوند؛ بنابراین انسان دوستانه هستند.
 این سازمان ها صرف ًا براساس نیازهای جوامعخود تشکیل شده اند؛ بنابراین بومی هستند.
 دسترسی و امکان ارتباط این سازمان ها با اقشارمختلف و آسیب پذیر جامعه به مراتب بیش تر از
نهادهای رسمی است؛ بنابراین برای نیازمندان به
خدمات قابل دسترس تر هستند.
 این سازمان ها به مراتب از انعطاف پذیریبیش تری برای تغییر و پاسخ گویی سریع به
پیش آمدهای جوامع خود برخوردارند و از مقررات
خشک و وقت گیر اداری به دور هستند.
 سازمان های غیردولتی دارای تنوع فعالیتهستند.
در سال های گذشته تعداد زیاد و انواع گوناگونی از
سازمان های غیردولتی در حوزه اچ آي وي و ایدز
درگیر شده اند .این سازمان ها دارای اهداف وسیعی
در حیطه های اجتماعی ،بشردوستانه ،توسعه ای،
بهداشت باروری ،حقوق بشر ،علمی-پژوهشی و غیر
از آن هستند که هر یک به نوعی نقشی را در زمینه
پاسخ به این همه گیری به عهده گرفته اند .البته نباید
فراموش کنیم که این سازمان ها دچار کاستی هایی نیز
هستند که عبارتند از:
 اغلب دارای منابع محدود مالی و اعتباریهستند.
 نیاز به کسب مهارت های فنی تخصصی دارند. در زمینه های برنامه ریزی ،پایش و ارزشیابیتجربه اندکی دارند.
 در زمینه تحول و توسعه سازمانی تجربه کافیندارند.
با این وجود برایند های قوت و ضعف این سازمان ها
همگان را بر نقش حیاتی سازمان های غیردولتی در
اجرای برنامه های اجتماعی خصوص ًا کنترل و مقابله

با آسیب های اجتماعی از جمله اچ آي وي و ایدز
متقاعد کرده است و تجارب موفق جوامع درگیر در
اجرای برنامه های فراگیری که سازمان های غیردولتی
در طراحی واجرای آن مشارکت داشته اند ،دلیل
این مدعا است .چون بسیج عمومی الزمه پاسخ
جامع به تهدید اچ آي وي و ایدز است ،همه ارکان
جامعه و سازمان های غیردولتی باید در مراحل تعیین
خط مشی ،برنامه ریزی و اجرا سهیم باشند و از کلیه
منابع خود در این راستا بهره گیری کنند و متقاب ً
ال
مي بايد حمایت از سازمان های غیردولتی به عنوان
یکی از شرکای اصلی در برنامه های پاسخ به اچ آي وي
و ایدز منظور شود و مشاركت اين سازمان ها به عنوان
یکی از راهبردهای مهم مهار همه گیری ،مورد عنایت
و اقدام سیاست گذاران باشد.

برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز
برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز
( ،)UNAIDSتوان و منابع ده كارگزاري سازمان
ملل متحد 3را براي مقابله با ايدز گرد هم مي آورد.
اين ده كارگزاري ،عضوهاي پشتيبان اين برنامه را
تشكيل مي دهند كه عبارتند از :كميسارياي عالي
ملل متحد در امور پناهندگان ،صندوق كودكان
ملل متحد ،برنامه جهاني غذا ،برنامه توسعه ملل
متحد ،صندوق جمعيت ملل متحد ،دفتر مقابله
با مواد مخدر و جرم ملل متحد ،سازمان جهاني
كار ،سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد
 ،سازمان جهاني بهداشت و بانك جهاني.
پیشینه
برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز براي ايجاد
هماهنگي بيش تر بين نمايندگي هاي مختلف سازمان
ملل متحد كه در زمينه ايدز فعاليت مي كنند ،از
سال ( 1374ابتدای  ،)1996آغاز به کار کرد .دفتر
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«پیشگام شویم ،تحقق
بخشیم و توانمند کنیم»
پیام مشترک بروشورها،
پوسترها ،تابلوهاي شهري،
سخنرانی ها ،آگهی های
تلویزیونی و دیگر اجزای
هفته بسیج اطالع رسانی
 1387است .شما نیز با
همسو کردن اقدامات
گوناگون رسانه اي تأثیر
همه جانبه بر بیشترین
مخاطبان را بجویید.

مركزي برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز در
ژنو قرار دارد و دفترهاي محلي اين سازمان در بيش
از  80كشور جهان فعاليت مي كنند .دفتر منطقه اي
قاهره كشور ايران را تحت پوشش دارد.
رسالت اصلي و اولويت ها در ايران و جهان
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز با گردهم
آوردن تالش ها و منابع عضوهاي پشتيبان خود در
راستاي گسترش برنامه هاي پيش گيري از ابتال به
اچ آي وي ،مراقبت از آناني كه به آن مبتال شده اند و
كاستن از اثرات همه گيري ايدز در جهان عمل مي كند.
هدف اين برنامه جلب حمايت گسترده همگان براي
پاسخی مؤثر به همه گيري اچ آي وي و ايدز است.
در پي برگزاري اجالس ويژه مجمع عمومي سازمان
ملل متحد در زمينه ايدز در سال  2001و با تصويب
اعالميه تعهد ،سران كشورهاي عضو سازمان ملل
متحد ازاين سازمان خواسته اند تا با پايش وضعيت
جهان در زمينه ايدز ،مجمع عمومي را از پيشرفت هاي
حاصل آگاه كند.
فعاليت هاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران
كمك به گرد آوری اطالعات كافي از وضعيت
ابتال در گروه هاي مختلف جمعيتي ،تالش در جهت

كنترل همه گيري ايدز در كشور و طراحي و اجرای
مداخله هاي مناسب براي هر یک از این گروه ها.
گروه هايي كه بيش تر در معرض خطر ابتال به
اچ آي وي قرار دارند شامل مصرف کنندگان تزریقی
مواد ،زندانيان ،تن فروشان و مرداني كه با مردها
رابطه جنسي دارند هستند.
اطالع رسانی و جلب حمایت سياست گذاران و
مسؤوالن ،کوشش درجهت فراهم كردن مستندات
و شواهد كافي براي تصميم سازي بهتر و ترغیب
مسؤوالن به استفاده از فرصت طاليي كشور براي
جلوگيري از گسترش بيش تر همه گیري.
حمايت از فعاليت كميته كشوري ايدز و هماهنگ
كردن فعاليت هاي عضو هاي پشتيبان خود ،تالش
برای تحقق هدف يكي شدن چارچوب راهبردي عمل،
يكي شدن هماهنگ كننده ملي برنامه ها و يكي شدن
نظام پايش و ارزشيابي برنامه های اچ آي وي و ايدز
در سطح کشوری.
حمايت از مبتاليان و متأثران از ايدز ،سعی در
کاهش انگ و تبعيض هاي موجود در خصوص اين
افراد و فراهمی امكان دست رسی ايشان به خدمات
مراقبت ،درمان و پيش گيري مثبت.
تشویق مشاركت جامعه مدني و سازمان هاي
غيردولتي در پاسخ به اچ آي وي ،تالش جهت مؤثرتر
و استوارتر بودن فعالیت های نهادهاي مردمي در اين
زمینه.

توضیحات بخش
Post Exposure Prophylaxis -1
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 -2متن كامل اعالمیه سیاست گذاری  UNAIDSدر این مورد به نشانی زیر قابل دسترس استhttp://www.who.int/rpc/research_ethics/hivtestingpolicy_en_pdf.pdf :
 -3عنوان دقیق و کوتاه سازی نام سازمان های عضو و پشتیبان برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز را میتوانید در ضفحات  58تا  61همین جزوه بیابید.
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سخن آ خر

سخن آخر

یادآوری چند توصيه كليدي
«اچ آي وي» يا «ايدز» را به جاي هم به كار
نبريد!
اين دو با يكديگر متفاوتند .اچ آي وي مثبت به
اين معناست كه فرد به اچ آي وي مبتالست .ممكن
است كه اچ آي وي در اين فرد هنوز به ايدز تبديل
نشده باشد و او هيچ گونه نشانه اي از بيماري بروز
ندهد ،ولی سيستم ايمني كسي كه مبتال به ايدز است
بسيار ضعيف شده و ممكن است به شدت بيمار شود.
درباره مرحله بيماري آن ها دقت كنيد.
الگوهاي نادرست متداول را باطل کنید!
معموالً به اشتباه اين گونه تصور مي شود كه تنها
«گروه های خاصی» به اچ آي وي مبتال مي شوند ،مثل
كساني كه شركاي جنسي متعدد دارند يا مصرف كننده
تزريقي مواد هستند يا تن فروشي مي كنند .تصور
غلط ديگر اين است كه اگر كساني متعلق به يكي
از گروه هايی باشند که رفتارهای پرخطرتر دارند،
مانند مصرف كنندگان تزريقي مواد يا تن فروشان،
کودکی در یکی از مراسم
روز جهانی ایدز در تهران
نقاشی می کند .همکاران
رسانه ای باید دقت کنند
که بدون اجازه صریح افراد
هویت آنان را فاش نکنند.
در مورد کودکان این نکته
توجه بیشتری می طلبد.
شما نیز به ايجاد محيطی
امن و توانمندساز کمک
کنید.
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حتم ًا به اچ آي وي مبتال مي شوند .به خاطر داشته
باشيد كه صرف تعلق داشتن به اين گروه ها افراد را
آسيب پذيرتر نمي كند بلكه رفتار آن ها ،که گاه تنها
به شرايط اجتماعي و اقتصادي آنان وابسته است،
باعث این آسیب پذیری بیشتر مي شود .از قضاوت
در باره اين كه چگونه فردي به اچ آي وي مبتال شده
است پرهيز كنید و به جاي آن به چگونگي تأثير
ابتال بر افراد آسيب ديده ،محيط كار و خانواده آن ها
بپردازید.
رازدار باشید!
هويت فردي را كه اچ آي وي مثبت است آشكار
نكنید مگر با اجازه صريح خود او .به ياد داشته
باشيد كه انگ و تبعيض مشكالت بزرگي را براي
كساني كه اچ آي وي مثبت هستند دربر دارد .اين
افراد گاهي از سوی خانواده ،اجتماع ،همكاران خود
و حتي ارایه دهندگان خدمات بهداشت اجتماعي
طرد مي شوند .اگر فرد اچ آي وي مثبت قبول كند
كه هويتش آشكار شود ،شما به عنوان خبرنگار يا
تهيه كننده برنامه بايد مطمئن شوید كه اين فرد از
عواقب تصميم خود اطالع دارد .هرگز بدون اجازه
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کتبی ،که می باید در پی آگاهی دقیق افراد باشد ،نام
و تصویر یا نقل قولی از افراد ارایه نکنید.
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نامناسب با افراد می شود پرهیز کنید .در گفتارتان
دقیق باشید اما موضوع را زیاده ازحد بغرنج نکنید.

لحن و زبان سنجیده به کار ببرید!
از واژه های پیچیده علمی و پزشکی که ممکن است
برای همه مخاطبان قابل فهم نباشد استفاده نکنید.
از لحن تحقیر کننده و تبعیض آمیز که بی گمان سبب
تداوم الگوهای نادرست درباره اچ آي وي و رفتارهای

براي كسب اطالعات بيش تر
براي كسب اطالعات بيش تر می توانید به منابع زیر و یا سازمان های فعال در زمینه اچ آي وي و ايدز
در ایران مراجعه کنید .نشانی برخی از این سازمان ها را می توانید در ادامه همین بخش  05بیابید.
منابع
برای پژوهش و گردآوری منابع این راهنما پایگاه های اینترنتی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته شده است
که فهرستی از مهم ترین آنها به ترتیب حروف الفبا در جدول زیر ارایه می شود.
پایگاه های اینترنتی مورد مراجعه برای تهیه این راهنما

Communication Initiative Network: www.comminit.com

): www.eprsoft.comپایگاه تخصصی روابط عمومی الکترونیک( e-Public Relations
): www.fasleno.comفصل نو  -مجله اینترنتی علوم اجتماعی( Fasle No
): www.hamshahrionline.irهمشهری آنالین( Hamshahri Online
International Federation of Journalists: www.ifj.org
): www.groups.yahoo.com/group/iranhivaidsگروه اینترنتی ایران اچ آي وي /ايدز( IRANHIVAIDS
): www.irib.irصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران( IRIB
): www.irna.irایرنا  -خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران( IRNA
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS): www.unaids.org
Kaiser Family Foundation: www.kff.org
): www.mefa.gov.irوزارت امور اقتصادی و دارایی( MEFA
): www.mohme.gov.irوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي( MOHME
National Union of Journalists: www.nuj.org
Thomson Foundation: www.thomsonfoundation.org
United Nations Children’s Fund (UNICEF): www.unicef.org
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO): www.unesco.org
United Nations Population Fund (UNFPA): www.unfpa.org
Wikipedia: www.wikipedia.org
World AIDS Campaign: www.worldaidscampaign.info
): www.zendegimosbat.orgزندگی مثبت ایرانیان( Zendegi Mosbat Iranian
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فهرست سازمان های فعال در زمينه
اچ آي وي و ايدز در ایران
نشانی سازمان های دولتی فعال در زمينه
اچ آي وي و ايدز در ایران
سازمان بهزیستی کشور
نشانی :تهران ،ميدان امام خميني(ره) ،خيابان شهيد
فياض بخش ،ضلع شمالي پارك شهر،
صندوق پستي1136 - 4187 :
تلفن66702001 - 9 :
نمابر66707019 :
پست الكترونيكيinfo@behzisty.ir :
وب سايتhttp://www.behzisty.ir :
سازمان بهزيستي کشور (معاونت پیش گیری)
نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،بین سپهبد قرنی و
ایرانشهر ،پالک 188
تلفن 88329015 :
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
نشانی :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از دو راه قلهک،
پالک 1490
تلفن22603065 – 7 :
نمابر22607930 :
پست الكترونيكيinfo@prisons.ir :
وب سايتhttp://www.prisons.ir :
ستاد مبارزه با مواد مخدر
نشانی :تهران ،بزرگراه مدرس ،خیابان دستگردی ،خیابان
نفت شمالی ،نبش کوچه  ،12پالک 12
صندوق پستي19395 – 7341 :
تلفن22901191:
نمابر22222497:
پست الكترونيكيpublic_relations@dchq.ir :
وب سايتwww.dchq.ir/html/index.php :
مرکز ملی مطالعات اعتیاد
نشانی :تهران ،خيابان كارگر جنوبي ،پايين تر از ميدان
قزوين ،جنب بيمارستان فارابي ،پالك 669
صندوق پستي14145 - 664 :
تلفن5412222 :
نمابر5412232 :
پست الكترونيكيincas@tums.ac.ir :
وب سايتhttp://incas.tums.ac.ir :
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وزارت آموزش و پرورش (اداره کل سالمت و
پیش گیری از آسیب های اجتماعی)
نشانی :میدان فردوسی ،خیابان سپهبد قرنی ،نبش
خیابان سمیه ،ساختمان زنده یاد عالقه مندان ،طبقه
چهارم
تلفن و نمابر88840896 :

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
نشانی :تهران ،شهرک قدس(غرب) ،فاز پنج ،خیابان
سیمای ایران
تلفن88363560 - 80:
نمابر88363715 :
وب سايتwww.mohme.gov.ir :
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (مركز
مديريت بيماري ها)
نشانی :تهران ،تقاطع خیابان حافظ و جمهوری ،ساختمان
شماره  2وزارت بهداشت ،طبقه دوم ،اطاق 201
تلفن 66707682 :و 66700071-9
نمابر66700143 :

نشانی برخی از سازمان های غیردولتی فعال در
زمينه اچ آي وي و ايدز در ایران
انجمن پژوهشگران سالمت
نشانی :تهران،خیابان شهید بهشتی ،میدان تختی ،خيابان
شهید صابونچی (مهناز سابق) ،کوچه پنجم ،پالک  ،5زنگ
سوم
تلفن88754872 :
نمابر66907222:
پست الکترونیکیinfo@iranmedx.com:
وب سایتwww.iranmedx.com :
انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسالمی ایران
نشانی :تهران ،میدان توحید ،انتهای خیابان پرچم ،کوچه
صفا ،پالک 3
تلفن66930541-66420539-66421383 :
نمابر66907222:
پست الكترونيكيfpairi@gmail.com :
وب سایتwww.fpairi.org :
انجمن حمایت سبز پارسیان
نشانی :تهران ،خيابان سهروردی شمالی ،بعد از تقاطع
شهید بهشتی ،بین اندیشه اول و دوم ،مجتمع زیبا ،پالک
 ،42طبقه 8
88423325 ، 8423325
تلفن:
نمابر88423300 :
پست الكترونيكيinfo@pgri.net :
وب سایتwww.pgri.net :
انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی احیا
ارزش ها
نشانی :تهران ،میدان انقالب ابتدای خيابان کارگر شمالی،
بین فرصت و نصرت ،کوچه جواهری ،پالک 4
تلفن66935533 :
نمابر66935533:
پست الكترونيكيinfo@spasdi.org :
وب سايتwww.spasdi.org :
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انجمن کاهش خسارت اعتیاد (پرسپولیس)
نشانی :تهران،میدان شوش ،ابتدای خيابان شوش شرقی،
روبه روی اداره پست  ،پالک 557
تلفن33509897 :
نمابر33509897 :
انجمن مبارزه با آسیب های رفتاری
نشانی :تهران ،خیابان حافظ،خیابان رودسر،پالک، 74طبقه
اول
تلفن88946219:
نمابر88946219 :
پست الكترونيكيsbc_ngo@yahoo.com :
جمعیت افرای سبز (باشگاه مثبت كرمانشاه)
نشانی :کرمانشاه ،پاركينگ شهرداري ،كوي مويد،
ساختمان پارسه ،واحد 3
تلفن08317222121 :
نمابر7222121 :
پست الكترونيكيgreenafrango_ksh@yahoo.com :
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران (ستاد
اجرایی برنامه های مقابله با ایدز و اعتیاد)
نشانی :تهران ،خيابان ولیعصر ،خيابان رشید یاسمی،
جنب بیمارستان خاتم االنبیا ،معاونت بهداشت درمان و
توانبخشی
تلفن88870580 :
نمابر88201101 :
پست الكترونيكيinfo@rcs.ir :
وب سايتwww.rcs.ir :
زندگی مثبت ایرانیان
نشانی :تهران ،خیابان حافظ ،خیابان جامی  ،نرسیده به
حسن آباد ،پالک  79طبقه اول شرقی
تلفن66748214 :
نمابر66748214:
پست الكترونيكيinfo@zendegimosbat.org :
پست الکترونیکی m.moshirs@gmail.com :
کانون همیاران مثبت (باشگاه مثبت مشهد)
نشانی :مشهد ،بلوار شفا ،بين شفاي  30و  ،32پالك 65
صندوق پستي :مشهد91375-4965 ،
تلفن و نمابر05117530927 :
پست الكترونيكيhivclub.ir@gmail.com :
وب سايتwww.hivclub.ir :
گروه اینترنتی ایران اچ آي وي /ايدز
پست الكترونيكي:
وب سايت:

iranhivaids@yahoogroups.com

www.groups.yahoo.com/group/iranhivaids
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مرکز تحقیقات ایدز ایران (باشگاه مثبت تهران)
نشانی :تهران ،انتهای بلوار كشاورز ،بيمارستان امام
خميني ،ساختمان بخش عفوني ،مرکز تحقیقات ایدز ایران
(زیر زمین)
تلفن66947984 :
نمابر66947984 :
پست الكترونيكيircha@tums.ac.ir :
وب سایتhttp://ircha.tums.ac.ir :
مؤسسه داریوش
نشانی :تهران ،اوین ،بلوار دانشجو ،خيابان کودکیار،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،مرکز تحقیقات
سوءمصرف مواد و وابستگی مواد
کد پستی1985713834:
تلفن و نمابر22180095 – 96 :
مؤسسه رنگین کمان صلح
نشانی :تهران ،خیابان حافظ ،نرسیده به حسن آباد ،خیابان
جامی ،پالک  79طبقه اول شرقی
تلفن 66733080 :و66733090
نمابر66733080:
پست الکترونیکیranginkaman_solh@yahoo.com:
مؤسسه همدالن خاموش (باشگاه مثبت شيراز)
نشانی  :شيراز ،سه راه روغن نباتي ،كوچه  ،16درمانگاه
امام صادق (ع) ،كدپستي 71457-15449
تلفن 0711-2259611 :
نمابر0711-2259611 :
پست الكترونيكيmshirazsea@yahoo.co :
پست الکترونیکیar.kavousi@yahoo.com:

سازمان های بین المللی فعال در زمينه
اچ آي وي و ايدز در ایران
برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز
( ،)UNAIDSایجاد هماهنگی بین ده كارگزاري
سازمان ملل متحد را براي پاسخ به ايدز به عهده
دارد .برای اطالعات بیش تر می توانید با این دفتر
تماس بگیرید.
برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز
()UNAIDS
نشاني دفتر در ایران :تهران ،دروس ،بولوار شهرزاد ،پالك
 ،39ساختمان سازمان ملل متحد
صندوق پستي15875-4557 :
تلفن22860691-4 ،22860925-8 ،22858950 :
نمابر22858951:
پست الكترونيكيiran@unaids.org :
وب سايتwww.unaids.org :
وب سايتwww.unaids.ir :
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کوتاه سازی ها و واژه شناسی
آن چه در ادامه می بینید ،گزیده ای از جزوه «رهنمودهای واژه شناسی در زمینه اچ آی وی و ایدز» است.
متن کامل این جزوه را می توانید با مراجعه به نشانی اینترنتی دریافت کنید.
آزمایش TESTING -
آزمایش اچ آی وی هم در پیش گیری و هم در برنامه های درمانی جنبه محوری دارد .سه شرط اساسی انجام آزمایش اچ  آی  وی عبارت است
از :رضايت آگاهانه فرد آزمايش دهنده ،رازداري در تمام مراحل از مراجعه تا ارايه نتيجه آزمايش و مشاوره قبل و بعد از آزمايش.
اچ آی وی مثبت HIV-POSITIVE -
ردیابی یا تشخیص نشانه های عفونت اچ آی وی (وجود پادتن های ضد اچ آی وی) در یك نمونه آزمایشی خون یا ترشحات حفره دهان .این مفهوم
با مثبت سرولوژیكی هم  معنی است .گاه پیش می آید كه نتیجه آزمایش مثبت كاذب باشد.
اچ آی وی منفی HIV-NEGATIVE -
عدم بروز شواهد عفونت اچ آی وی (یعنی فقدان پادتن های ضد اچ آی وی) در نمونه آزمایشی خون یا ترشحات حفره دهان .فرد اچ آی وی
منفی ،در صورتی که در دوره پنجره يعني فاصله زماني بین تماس با قرار گرفتن در معرض ویروس و ردیابی پادتن ها باشد ،ممكن است دچار
عفونت اچ آی وی شده باشد.
احتیاط های كلي UNIVERSAL PRECAUTIONS -
این ها روش های استاندارد كنترل عفونت است كه باید در همه موارد در محیط های خدمات درمانی رعایت شود تا خطر قرار گرفتن در معرض
عوامل بیماری زا به حداقل برسد .اين احتياط ها هيچ ارتباطي با اچ آي وي مثبت بودن يا اچ آي وي منفي بودن افراد ندارد و به آن ،احتياط هاي
همه جانبه نيز گفته مي شود .این روش ها عبارتند از استفاده از دستكش ،لباس  ،ماسك و عینك های محافظ به منظور پیش گیری از تماس مستقیم
با بافت ها ،خون و مایعات بدن.
افرادی كه با اچ آی وی زندگی می كنند PEOPLE LIVING WITH HIV -
از اصطالح افرادی كه با اچ آی وی و ایدز زندگی می كنند و ( PLWHAیعنی سرکلمه های )people living with HIV and AIDSپرهیز
كنید« .بیمار مبتال به ایدز» تنها در موردی كاربرد دارد كه بحث در محیط بالینی پزشكی و درمان باشد در حالي كه افرادي كه با اچ آي وي
زندگي مي كنند ،حتي زماني كه وارد مرحله ايدز شده اند ،در بيش تر موارد خارج از محيط پزشكي مشغول به زندگي و فعاليت هستند و نقش
بيمار ندارند .همچنین عبارات «قربانی ایدز» و «رنجدیده از ایدز» به معنای عجز فرد مورد نظر و فقدان اختیار در امور زندگی خویش است.
بهتر است كه بگوییم فردی كه با اچ آی وی زندگی می كند زیرا این طرز بیان در نظر دارد كه فرد دچار عفونت می تواند به طور فعال به زندگی
ادامه دهد و احتماالً تا سالیان دراز زندگی پرثمر و مولدی را پی بگیرد .استفاده از لفظ «قربانیان بی گناه» در مورد افرادی كه با اچ آی وی زندگی
می كنند (كه غالب ًا در مورد كودكان اچ آی وی مثبت و افرادی كه در فرآیند درمانی به عفونت مبتال شده اند به كار می رود) ،به نادرستی و تلویح ًا
افرادی را كه از طرق دیگر به عفونت مبتال می شوند ،به نوعی گناه كار و سزاوار مجازات قلمداد می كند .ترجیح دارد كه از تعابیر افرادی كه با
اچ آی وی زندگی می كنند یا كودكان مبتال به اچ آی وی یا اچ آی وی مثبت استفاده كنیم .کلمه «ایدزی» را هرگز به  کار نبرید.
انتقال از مادر به كودك (انتقال از مادر به فرزند) MTCT -
 MTCTسرکلمه های عبارت ( )mother-to-child transmissionاست .برخی كشورها عبارت انتقال از والد به فرزند را ترجیح
می دهند .توصيه مي شود كه از اصطالح سرايت از مادر به كودك يا سرايت از مادر به فرزند استفاده نشود،
انگ و تبعیض STIGMA and DISCRIMINATION -
به طور سنتی انگ یا «داغ ننگ» یا «لکه بدنامی» به معنای نشانه یا عالمتی از بی آبرویی و بی اعتباری است .پس به نظر درست تر می رسد
كه بگوییم انگ زنی (بدنام سازی) و تبعیض .اگرچه انگ و تبعیض در گفتار روزمره جا افتاده است و می توان آن را به صورت عام و به معنای
جمع نیز بكار برد.
اهداف توسعه هزاره MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) -
اهداف هشت گانه ای كه در اجالس سران هزاره در سپتامبر سال  2000تدوین شده است .هدف شماره شش مشخص ًا به ایدز اشاره دارد،
ایدز AIDS -
ایدز بر وزن فيض ،نه بر وزن تيز ،از حروف اول کلمات ( )Acquired Immunodeficiency Syndromeگرفته شده است .معنای
فارسی این کلمات نشانگان نقص ایمنی اكتسابی است.
بانک جهانی WORLD BANK -
برنامه توسعه ملل متحد UNDP (United Nations Development Programme) -
برنامه جهانی غذا WFP (World Food Programme) -
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شده اند.
بیماری های مرتبط با اچ آی وی یا بیماری های مرتبط با ایدز – AIDS- or HIV-RELATED ILLNESSES
نشانه  های عفونت اچ آی وی می تواند هم در ابتدای عفونت و هم بعد از ریشه گرفتن ضعف ایمنی ،كه باعث ایدز می شود ،ظاهر شود .در زمان
عفونت اولیه اچ آی وی ،وقتی كه ویروس با سطح مخاطی در تماس قرار می گیرد سلول های آسیب پذیر را پیدا كرده و به بافت لنفاوی منتقل
می شود ،که تولید انبوه ویروس را در این بافت به دنبال دارد .این امر منجر به تکثیر انفجاری ویروس در جریان خون و انتشار وسیع ویروس
می شود .در این مرحله برخی افراد عاليم آنفلوانزا مانندي پیدا می كنند ،اما این پديده را معموالً عوارض عفونت اولیه می نامند نه بیماری مرتبط
با اچ آی وی .واكنش ایمنی متعاقب برای سركوب ویروس تنها موفقیت نسبی به همراه دارد و تعدادی از ویروس ها از چنگ آن می گریزند و
ممكن است به مدت ماه ها تا سال ها نهفته و غیر قابل کشف در بدن باقی بمانند .از آنجا که سلول های حیاتی دستگاه ایمنی موسوم به سلول های
 Tاز نوع  CD4+از كار افتاده و ازبین می روند ،تعداد آنها به تدریج رو به كاهش می گذارد .به این ترتیب ،بیماری مرتبط با اچ آی وی با تحلیل
تدریجی كاركرد دستگاه ایمنی مشخص می شود .سرانجام بار گردشی فزاینده ویروس منجر به تخریب دستگاه ایمنی می گردد ،كه این را گاه
عفونت پیشرفته اچ آی وی می نامند .این مرحله نهایت ًا به ظهور ایدز می انجامد .در عین حال که عموم ًا گفته می شود یا نوشته می شود «شخصی
از ایدز درگذشت» ،به واقع ،افراد از ایدز نمی میرند .افراد از بیماری های مرتبط با اچ آی وی يا بیماری های مرتبط با ایدز فوت می كنند .كاربرد
اصطالح بیماری های مرتبط با ایدز در مورد فردی درست است كه تشخیص نشانگان ایدز در مورد او صورت گرفته باشد.
پاسخ به ایدز AIDS RESPONSE -
عبارات پاسخ به ایدز ،پاسخ به اچ آی وی ،واكنش به ایدز ،واكنش به اچ آی وی را غالب ًا به صورت مترادف به كار می برند و منظور از همه این ها
پاسخ به همه گیری ايدز يا پاسخ به همه گيري اچ آي وي است .در بعضي موارد عبارت مواجهه با ايدز نيز به همين معني استفاده شده است.
 - BEHAVIOUR CHANGEتغییر رفتار
چندین نظریه و الگو در مورد رفتار انسان وجود دارد كه راهنمای اقدامات آموزش و ارتقاي سالمت برای تشویق به تغییر رفتار است .منظور
از تغییر رفتار در پیش گرفتن و تداوم رفتارهای سالم است.
جمعیت های کلیدی در معرض خطر بیشتر اچ آی وی KEY POPULATIONS AT HIGHER RISK OF HIV EXPOSURE -
از عبارت «گروه های پرخطر» استفاده نکنيد چون از این اصطالح این طور بر می آید که خطر تنها محدود به یک گروه ویژه است .اما به واقع،
همه گروه های اجتماعی با یكدیگر در تعامل هستند .معموالً درست تر این است كه مستقیم ًا به مواردی چون :قرار گرفتن در معرض خطر افزوده
اچ آی وی ،ارتباط جنسی بدون استفاده از كاندوم ،ارتباط جنسی محافظت نشده ،یا استفاده از لوازم تزریق غیراستریل اشاره كنیم تا اینکه از
عبارت «گروه پر خطر» استفاده کنیم .عضویت در یك گروه فرد را در معرض خطر قرار نمی دهد بلكه رفتارهای او این احتمال را ایجاد می کند.
در مورد افراد متأهل یا شركای جنسی دايمی ،به ویژه زنان ،ممكن است رفتار پرخطر شریك جنسی ایشان ،آنها را در «موقعیت خطر» قرار
دهد .ترجیح بر اين است كه از عبارت جمعیت های کلیدی استفاده شود زيرا اين عبارت بر این نکته تکیه دارد که همانطور که این جمعیت ها
درپویایی همه گیری اچ آی وی در یک محیط ویژه کلیدی هستند ،در پاسخ مؤثر به همه گیری نیز ،از همکاران اصلی هستند.

جنس و جنسیت GENDER and SEX -
لفظ «جنس» به تفاوت های زیست شناختی بین مذكر و مؤنث اشاره دارد ،در حالی كه «جنسیت» امری است مربوط به تفاوت نقش ها و
روابط اجتماعی زنان و مردان .نقش های جنسیتی در فرآیند اجتماعی شدن فراگرفته می شوند و در میان فرهنگ های مختلف و نیز در درون
هر فرهنگ بسیار متغیرند .نقش های جنسیتی تحت تأثیر سن ،طبقه اجتماعی ،قومیت و نژاد و مذهب و نیز محیط های سیاسی ،اقتصادی و
جغرافیایی قرار دارند.
حامل ایدز AIDS CARRIER -
غالب ًا از این اصطالح برای اشاره به هر فردی كه با اچ آی وی زندگی می كند استفاده می شود .اما عنصر انگ را دربردارد و برای بسیاری از
كسانی كه با اچ آی وی زندگی می كنند توهین آمیز است .به عالوه ،اساس ًا اصطالحی نادرست است :زیرا آنچه فرد حامل آن است اچ آی وی
است ،نه ایدز.
خطر RISK -
از عبارت هایی مانند «گروه های در معرض خطر» یا «گروه های خطر» یا «گروه های پرخطر» پرهیز كنید .فردي كه رفتار يا رفتارهايي دارد كه
موجب قرارگرفتن بيشتر وي در معرض اچ آي وي مي شود ممكن است خود را عضو هيچ گروه ويژه اي نداند .منظور از خطر ،احتمال قرارگرفتن
در معرض اچ آی وی است كه ممكن است نتیجه یك رفتار یا موقعیت ویژه باشد .رفتارهاي افراد ،آنها را در موقعیت های احتمالی قرارگرفتن
در معرض اچ آی وی قرار می دهد ،نه تعلق آنان به یك گروه ویژه.
درمان ضد رتروویروسی بسیار فعال HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY (HAART) -
در حال حاضر به جای این اصطالح ،بیشتر از درمان با داروی ضد رتروویروسی ()antiretroviral treatment or therapy/ART
استفاده می شود HAART .عنوان پیشنهادی متخصصان برجسته اچ آی وی بود که به رژیم درمانی سركوبگر تكثیر ویروسی و كاهش سرعت
پیشروی بیماری اچ آی وی اشاره داشت .رژیم معمول  HAARTمشتمل بر تلفیق سه داروی اختصاصی است .اخیرا ً داروهای جدیدی به دست
آمده كه مانع از ورود ویروس به داخل سلول می گردد .نشان داده شده است كه این رژیم های درمان دارویی تعداد ویروس ها را به نحوی
كاهش می دهد كه دیگر در خون بیمار قابل شناسایی نیست .اصطالح درمان یا داروی ضد رتروویروسی ( antiretroviral treatmentيا
 )ARTرا در صورتی می توان بكار برد كه مشخص ًا به یك تركیب ضد رتروویروسی سه گانه اشاره داشته باشد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime( -
دوره پنجره WINDOW PERIOD -
فاصله زماني از ورود اچ آي وي به بدن تا قابل تشخيص شدن آن توسط آزمايش هاي سرم شناسي .اين فاصله به تشكيل پادتن هاي ضد اچ آي وي

59

ر ا هنما یی د ر ز مينه ا چآ يو ي و ا يد ز بر ا ي ر سا نهها

/

سخن آ خر

و رسيدن آن ها به حدي كه با روش هاي آزمايشگاهي قابل شناسايي باشد مربوط مي شود .هرچند روش هاي جديدتر آزمايشگاهي اين فاصله
را كاهش داده است ،ولي دوره پنجره هم چنان وجود دارد.
رابطه جنسی ایمن تر SAFER SEX -
به جاي رابطه جنسی ایمن ،ترجیح دارد از عبارت رابطه جنسی ایمن تر استفاده كنیم زیرا ممكن است اصطالح رابطه جنسی ایمن به اشتباه به
معنای ایمنی مطلق تلقی شود .رابطه جنسی هنگامی در برابر انتقال اچ آی وی صد درصد ایمن است ،كه هر دو طرف از اچ آی وی منفی بودن خود
آگاه باشند و هیچیك از آن دو ،در دوره پنجره بین مواجهه با اچ آی وی و ظهور پادتن های قابل تشخیص از راه آزمایش اچ آی وی قرار نداشته
باشد .در هر حالت دیگر ،كاهش تعداد شركای جنسی و استفاده درست و منظم از كاندوم می تواند خطر انتقال اچ آی وی را كاهش دهد.
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسكو( -
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
سازمان جهانی بهداشتWHO (World Health Organization) -
سازمان جهانی كارILO (International Labour Organization) -
شیوع PREVALENCE -
مفهوم شیوع ناظر بر تعداد موارد عفونت در یك نقطه ویژه زمانی است (مثل عكسی كه تصویر یك لحظه را نشان می دهد) .شیوع اچ آی وی
كه غالب ًا به صورت درصد بیان می شود گویای نسبت جمعیتی افرادی است كه در یك برهه از زمان اچ آی وی مثبت هستند.
صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA (United Nations Population Fund) -
صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل و ماالریا -
GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA
صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل و ماالریا که در سال  2001پایه  گذاری شد ،یک مشارکت مستقل عمومی -خصوصی است .هدف آن جذب،
مدیریت و تخصیص منابع بیشتر است تا بتواند برای کاهش پیامد های ناشی از اچ آی وی ،سل و ماالریا در کشورهای نیازمند ،کمک پایدار و
قابل توجهی نماید و در عین حال در کاهش فقر به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره نیز سهیم باشد.
صندوق كودكان سازمان ملل متحد (یونیسف( – )UNICEF (United Nations Children’s Fund
عفونت INFECTION -
اصطالح تخصصي عفونت به ورود يك عامل بيماري زاي زنده به بدن و پاسخ بدن به آن عامل گفته مي شود .استفاده از اصطالح عفونت
اچ آي وي در متون تخصصي براي رساندن اين معني درست است .با اين همه از آن جايي كه اصطالح عفونت در زبان روزمره داراي بار منفي
است ،از استفاده از اين واژه و تركيب هاي آن در باره افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند يا همه گيري اچ آي وي در متون غيرتخصصي پرهيز
كنيد .اصطالح عفونت ايدز به طور كلي اشتباه است زيرا ايدز يك عامل بيماري زا نيست.
عفونت های آمیزشی (عفونت های منتقل شونده از طریق تماس جنسی) SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (ST]) -
به این عفونت  ها بیماری های آمیزشی و بیماری های مقاربتی هم می گویند .ارجحیت كاربرد عفونت های آمیزشی به جای بیماری های آمیزشی
این است كه سرایت بدون عوارض عوامل عفوني را هم شامل می شود .عفونت های آمیزشی از طریق انتقال ارگانیسم ها از فردی به فرد دیگر
.در زمان تماس جنسی منتقل می شود

عفونت های فرصت  طلب OPPORTUNISTIC INFECTIONS -
بیماری های ناشی ازانواع ارگانیسم هايي كه به طور معمول در افراد دارای سیستم ایمنی سالم ،سبب بیماری نمی شود .افرادی كه با عفونت
پیشرفته اچ آی وی زندگی می كنند ،ممكن است دارای عفونت های فرصت طلب در ریه ،مغز ،چشم و دیگر اعضا باشند.
كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان -
(UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
مبارزه FIGHT -
واژه «مبارزه» و دیگر الفاظ مربوط به ادبیات رزمی مانند :نبرد ،جدال ،مقابله ،عملیات و جنگ را نباید به كار برد ،مگر در موارد نقل قول مستقیم.
ِ
مدیریت ،اقدام در برابرِ ،تدبیر ،ابتكار ،فعالیت ،جنبش ،حركت ،تالش ،كوشش،
به جای آن می توان بنا به موقعیت از واژگانی نظیر پاسخ به،
ِ
امکان برداشت نادرست از عبارت «مبارزه با اچ آی وی» است .زیرا
برنامه ،طرح و نظیر آن ها استفاده كرد .یکی از دالیل اصلی این امر ،پرهیز از
ممكن است اصطالح «مبارزه با اچ آی وی» به نادرستی به مفهوم «مبارزه با افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند» تلقی شود.
مبتال به عفونت اچ آی وی HIV-INFECTED -
مبتال به عفونت اچ آی وی معموالً برای بیان اینكه از طریق آزمایش خون شواهد دال بر وجود اچ آی وی یافت شده است ،به كار می رود .این
مفهوم با اچ آی وی مثبت تفاوت دارد (زیرا اصطالح اچ آی وی مثبت ممكن است ،به ویژه در مورد نوزادان كمتر از  18ماه ،ناظر بر نتیجه
مثبت كاذب آزمایش باشد).
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مردانی كه با مردها ارتباط جنسی دارند MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM) -
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دربردانده مردان دوجنس گرا ( )bisexualو نیز مرداني غیر همجنس گرا ( )heterosexualاست كه به هر دلیل ممكن است زمانی با
مردها رابطه جنسی داشته باشند.
مشاوره و آزمایش داوطلبانه VCT -
این سه حرف سرکلمه های عبارت  voluntary counselling and testingاست که به نام آزمایش بنا به درخواست ُمرا ِجع (client-
 )initiated testingنیز شناخته شده است .این مفهوم در مقابل عبارت آزمایش بنا به توصیه مشاور ()provider-initiated testing
استفاده می شود .در هر حال ،همه آزمایش ها باید همواره درشرايطي صورت پذیرد كه اصول سه گانه آزمايش را رعایت کند :رضايت آگاهانه،
رازداري و مشاوره.
مصرف  كننده تزریقی مواد INJECTING DRUG USERS (IDUs) -
این اصطالح بر اصطالح «معتادان» یا «سوءمصرف كنندگان» كه تحقیرآمیز تلقی می شود ترجیح دارد ،زیرا تعابیر اخیر به جای ایجاد اعتماد
و احترام مورد نیاز برای ارتباط با افرادی كه مواد تزریق می كنند ،به این افراد احساس بیگانگی و بیزاری می دهد (و از سوی دیگر بسیاری از
مصرف کنندگان خود را «معتاد» نمی دانند) .استفاده از اصطالح کامل به جای سرکلمه های آن ( )IDUپذیرفته  تر است.
وسایل تزریق آلوده و ناسترون (غیر استریل) CONTAMINATED and NON-STERILE -
 اگر تزریق مواد باعث عفونت شده باشد ،می گویند :لوازم تزریق «آلوده» بوده است .یعنی این لوازم حاوی اچ آی وی بوده است. اگر استفاده از لوازم تزریق فرد را در معرض ابتال به اچ آی وی قرار داده باشد ،می گویند :لوازم تزریق «كثیف» یا «غیر استریل» بوده است.یعنی چنین لوازمی ممكن است دارای ویروس بوده یا نبوده باشد.
در مورد لوازم تزریق بهتر است از لفظ «مشترك» استفاده نشود  .چون بر خالف معنايي كه معموالً از اين عبارت استنباط مي شود ،مصرف كنندگان
تزریقی مواد به جز در مورد شركای جنسی كه با هم تزریق می كنند ،به طور معمول سوزن مورد استفاده خود را تشریك نمی كنند .عالوه بر این،
«شریك شدن» حامل نوعی بار مثبت است ،مثل شریك شدن در غذا و كاربرد آن در نوشتن راجع به خطر ابتال به اچ آی وی مناسب نیست.
ویروس نقص ایمنی انسان (اچ آی وی( HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) -
ویروسی كه سیستم ایمنی بدن را تضعیف كرده و نهایت ًا به ایدز می انجامد .از آنجا كه اچ آی وی خود سرکلمه های ویروس نقص ایمنی انسان
است ،اصطالح «ویروس اچ آی وی» زاید و دوباره  گویی به نظر می  رسد.

روشن كردن نكته هاي
مبهم و پيچيده در طول
مصاحبه های تخصصی
و ميزگردها براي ارایه
مطالب به زبان قابل درك،
بسيار مهم است؛ شما نیز
با ارایه اطالعات حیاتی و
نجات بخش درباره ايدز به
مردم ،می توانيد در نجات
زندگي ميليون ها نفر سهیم
باشید.
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اچ آي وي و ايدز با هم تفاوت دارند؛ بين آن ها تمايز قایل شوید.
اطمينان از فهماندن مسایل مرتبط به اچ آي وي و ایدز به دیگران مهم
است؛ اما درباره خطرات ابتال نبايد مبالغه کنید.
همه گير شناسي اچ آي وي همواره در حال تغيير است؛ توجه کنید که آماری
که می دهید به روز باشد.
شیوه كاربرد زبان خيلي مهم است؛ در اصطالحاتي كه به كار می برید دقت
کنید و از بازگويي خرافات يا بزرگ نمايي حقايق اجتناب کنید.
احترام به حريم خصوصي كساني كه با اچ آي وي زندگي مي كنند اهميت
اساسي دارد؛ فقط با کسب اجازه نامه مکتوب می توانید نام آنان یا تصویر خود یا
خانه و خانواده ایشان را ارایه کنید.
روشن كردن نكته هاي مبهم و پيچيده بسيار مهم است؛ در طول مصاحبه ها،
ميزگردها و غیره براي ارایه مطالب به زبان قابل درك ،از پرسيدن سؤاالت
تكميلي از كارشناسان واهمه و ترديد نداشته باشید.

«با ارایه اطالعات حیاتی و نجاتبخش درباره ايدز به مردم ،رسانه ها

توانايي بي نظيری در

نجات زندگي ميليون ها نفر دارند».

 پيتر پيوت ،مدير اجرايي برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ()UNAIDS62

و این...

 ...یعنی شما!
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عکس های جزوه ایدز فقط برای «دیگران» نیست! بیشتر با استفاده ازآرشیو های تصویری موجود در دفتر
برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز ( ،)UNAIDSدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد
( )UNODCو صندوق كودكان ملل متحد ( )UNICEFتهیه شده است:
عکس های صفحه های ( 8 ،4 ،2 ،1پایین صفحه)( 39 ،34 ،29 ،26 ،25 ،19،20 ،12 ،پایین صفحه)،42،
 52و ( 54پایین صفحه) ،از آرشیو دفتر برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز
عکس های صفحه های ( 37 ،24 ،15 ،3پایین صفحه)( 54 ،53 ،47 ،پایین صفحه) و  ،61از آرشیو دفتر
مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد
عکس صفحه های 7و ( 8باالی صفحه) ،جوانه زدن اچآيوي از یک گلوبول سفید
( ،40 ،16 ،)CDC/ C. Goldsmith, P. Feorino, E. L. Palmer, W. R. McManusاز آرشیو
صندوق كودكان ملل متحد
هم چنین از عکاسان حرفه ای گران قدر و سازمان های غیردولتی زیر که عکس های خود را صمیمانه جهت
چاپ ویژه در این جزوه در اختیار گذاشته اند سپاسگزاریم:
عکس روی جلد و صفحه ( 39باالی صفحه) ،از مرتضی نیکوبذل ،رویترز
عکس های صفحه های ( 37باالی صفحه) 38 ،و  ،47از رامین طالیی
عکس های صفحه های  14و  44از موسسه پیش گیری از ایدز آروین
عکس های صفحه های  41، 32و  49از موسسه زندگی مثبت ایرانیان
تصویر صفحه  48از گروه اینترنتی ایران اچ آی وی /ايدز

