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هشدار دکتر مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز در آستانه روز جهانی این بیماری
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طریق  از  اولین بار  ایدز 
خون های آلوده وارد کشور 
شد و در سال های اولیه ورود 
این بیماری به کشور، همواره 
وجود آن انکار می شد. از سال 66 تاکنون روند 
ابتال به این بیماری افزایشی بوده و همواره مردان 
بیشتر از زنان به این بیماری مبتال می شدند. 
اطالع رسانی و آموزش در مورد بیماری ایدز 
یکی از معضالتی بود که در کشور ما همواره 
با محدودیت های اخالقی، اجتماعی و حتی 
سیاسی همراه بوده و شاید یکی از عوامل 
افزایش آمار ابتال به ایدز ناآگاهی در مورد 
این بیماری باشد. هرچند در سال های اخیر با 
تغییر نگاه برخی از مسووالن، فضای گفت وگو 
و آموزش در مورد پیشگیری از ایدز بازتر از 
قبل شده ولی با وجود گذشت نزدیک به 30 
سال از ورود ویروس اچ آی وی به ایران، هنوز 
هم اطالع رسانی در مورد این بیماری اجتماعی 
مناسب نیست. از سوی دیگر، مشکل دیگری 
که درمورد این بیماری وجود دارد این است 
که بیشتر مبتالیان به ایدز در سنین زیر 35 
سال هستند و انتقال از طریق تزریق مواد بین 
معتادان در حال تغییر به راه جنسی است. در 
آستانه روز جهانی ایدز با دکتر مینو محرز، 
رییس مرکز تحقیقات ایدز، در مورد مشکل ها 
و دغدغه هایی که در مورد بیماران مبتال به ایدز 

وجود دارد، گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! آیا روند ابتال به ایدز 
در کشورمان همچنان رو به افزایش است؟

بله، همیشه در کشور ما روند ابتال به ایدز در حال 
افزایش بوده و این بیماری کنترل نشده است. 
قبال آمار تجمعی نشان می داد بیشتر مبتالیان به 
ایدز مردان هستند و زنان بسیار کم به ایدز مبتال 
می شوند ولی در یکی- دو سال گذشته ایدز به 
سرعت بین زنان در حال افزایش است به گونه ای 
که در ظرف همین یکی- دو سال شیوع ایدز بین 

زنان، 10 برابر شده است.
بین زنان،  ایدز  افزایش  : آیا علت 

موج سوم ایدز از طریق روابط جنسی است 
یا دالیل دیگری وجود دارد؟

در دنیا تعداد مبتالیان زن و مرد تقریبا با هم برابر 
است در حالی که در یکی- دو سال اخیر در 
کشور ما تعداد زنان به سرعت در حال افزایش 
است که علت اصلی آن پیشی گرفتن راه انتقال 
جنسی نسبت به راه تزریق در یکی- دو سال 
اخیر است و این روند بسیار نگران کننده است.

: شما در گفت وگو هایتان همواره به 
نقش اطالع رسانی و آموزش در زمینه ایدز 
تاکید دارید و آن را یکی از راه های پیشگیری 
و کنترل این بیماری می دانید. به نظر شما در 
مورد این بیماری چگونه باید اطالع رسانی کرد؟
ابتدا آموزش باید در مدرسه آغاز شود و بچه ها 
در آنجا با آسیب های اجتماعی آشنا شوند، شیوه 

زندگی درست را یاد بگیرند و راه های محافظت 
از خودشان را در برابر مخاطرات و آسیب های 
اجتماعی بلد باشند. در این زمینه که آموزش ها 
اصال کامل نیست. صداو سیما هم که می تواند بسیار 
تاثیرگذار باشد، در این زمینه آموزش تاثیرگذار 
و مداومی ندارد و اصال فایده ندارد که در روز 
جهانی ایدز در مورد این بیماری در تلویزیون 
صحبت شود و تا سال بعد در مورد این بیماری 
سکوت کنیم. تجربه کشورهایی که توانسته اند 
ایدز را کنترل و باعث تغییر عملکرد در افراد 
شوند، نشان می دهد آنها به صورت مداوم و 
نه مقطعی در مورد این بیماری، راه های انتقال، 
راه های پیشگیری و... به مردم اطالع رسانی کرده اند.

دکتر محرز! می دانید که همواره   :
اطالع رسانی در مورد این بیماری در کشور 

ما با محدودیت هایی همراه بوده، روش درست 
آموزش در مورد ایدز چطور باید باشد تا بتوان 

از آن نتیجه گرفت؟
آموزش در مورد هر مساله ای باید به صورتی 
باشد که نگرش مثبت ایجاد کند و بعد باعث 
تغییر رفتار و عملکرد فرد شود. برای این کار باید 
اطالع رسانی به طور مداوم انجام شود تا باعث 
تغییر رفتار شود. اگر می خواهیم در مورد ایدز به 
مردم آموزش دهیم و درست اطالع رسانی کنیم 

باید شفاف و مستمر باشد نه مقطعی و گذرا.
: یکی از برنامه های موفق وزارت 
معتادان  بین  ایدز  کنترل  برای  بهداشت 
به خصوص در زندان ها، برنامه کاهش آسیب 
بود، اما در یکی- دو سال اخیر این نگرانی ایجاد 
شده که به دلیل برنامه های افزایش جمعیت 
توزیع وسایل محافظت کننده مانند کاندوم کمتر 

شده باشد. آیا این نگرانی به جاست؟
بسیاری از زندانی ها به دلیل مصرف مواد مخدر 
به زندان می افتند و در آنجا هم رفتار پرخطر 
وجود دارد و هم مصرف مواد در نتیجه امکان 
استفاده از سرنگ مشترک نیز وجود دارد. قبال 
برنامه کاهش آسیب اجرا می شد و به زندانی ها 
متادون می دادند که مصرف آن باعث می شد رفتار 
پرخطر نداشته باشند، آرام شوند و خودکشی و 
سایر رفتارهای ناهنجار نیز کمتر بین زندانی ها 
مشاهده می شد. متاسفانه در سال های اخیر برنامه 
کاهش آسیب در زندان ها کمرنگ شده و خیلی از 
زندان ها متادون ندارند. در واقع، اجرای این برنامه 
بودجه می خواهد و بودجه الزم برای اجرای آن 
وجود ندارد و گاهی در تامین غذای زندان ها نیز 
به مشکل برمی خورند چه برسد به تامین سرنگ 

یکبار مصرف و متادون.
مواد  مصرف  اینکه  به  توجه  با   :
روانگردان نیز افزایش یافته، آیا می توان گفت 
یکی از دالیل افزایش ابتال بین زنان جوان 

همین مساله است؟
بله، در حال حاضر مصرف مواد روانگردان بسیار 
مشکل ساز و باعث افزایش آمار ایدز شده چون 
با مصرف این مواد بی بند و باری جنسی بیشتر 

می شود و چون هنگام مصرف قدرت تفکر فرد 
از بین می رود، روش های کنترل مانند استفاده از 
کاندوم نیز رعایت نمی شود و امکان ابتال به ایدز 
بیشتر می شود. در حقیقت مصرف مواد روانگردان 

زنگ خطر است.
: آیا در سال های اخیر سن ابتال  به 

این بیماری پایین آمده است؟
سن ابتال به طور متوسط در کشور ما 25 سال است 

و نمی توان گفت سن ابتال پایین تر آمده است.
: بیشتر مبتالیان چه قشری از جامعه 

هستند؟
متاسفانه بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر 
هم افراد تحصیلکرده و از طبقه باالی جامعه به 
ایدز مبتال می شوند و هم افرادی که جزو طبقات 
ضعیف اجتماع هستند، بنابراین از هر طیف و 

طبقه ای مبتال به ایدز داریم.
: به عنوان آخرین سوال، لطفا در مورد 
مراکز درمانی و مشاوره ای که به بیماران برای 
درمانشان کمک می کند یا به افرادی که در معرض 

ابتال هستند، مشاوره می دهد، توضیح دهید.
از ابتدای شروع اپیدمی ایدز بالغ بر 100 مرکز 
درمان و مشاوره بیماری های رفتاری در کشور 
فعال شده و 170 پزشک در مورد درمان و 
مشاوره به بیماران مبتال به ایدز آموزش دیدند 
ولی مشکل اصلی این است که مردم باید به 
این مراکز مراجعه کنند درحالی که بسیاری 
از مبتالیان از فعالیت این مراکز بی خبر هستند. 
حتی بسیاری از مردم نمی دانند رفتار پرخطر 
چیست یا چه افرادی در معرض ابتال قرار 
دارند. مردم باید بدانند کلینیک های بیماری های 
رفتاری در سراسر کشور زیر نظر دانشگاه های 
علوم پزشکی فعالیت می کنند و تست رایگان 
بیماری ایدز از آنها گرفته می شود و افرادی 
که به مشاوره نیاز داشته باشند نیز می توانند به 

این مراکز مراجعه کنند.
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شماره پانصد وچهل ونه  شنبه هفت آذر نودوچهار

زیرپوستشهر
در دهه 1990 میالدی 
که ایدز شناسایی شد، 
طوری  غلط  به  را  آن 
معرفی کردند که انگار 
و  است  جنسی  دگرباشان  بیماری  فقط 
برخی مسئوالن هم ترجیح دادند مساله به 
سکوت نسبی و کج دار و مریز برگزار شود. 
اما موضوع کم کم جدی شد. دیگر ایدز 
بیماری غربی های بی اخالق نبود. از هزار 
روزن و راه که نمی شد یا می شد پیش بینی 
کرد، مانند هر بیماری دیگری در جهان 
امروز، از مرزها عبور کرد و وارد خانه ها 
شد. کم کم آثار ابتال در گروه های غیرمرتبط 
پدیدار  شد: زنانی که همسرانی مبتال داشتند 
و کودکانی که از مادران مبتال متولد می شدند. 
تا اینکه ماجرا رسید به بیماران هموفیلی که 
از بد حادثه از خون های آلوده ای استفاده 
کردند که عالوه بر بیماری خودشان، بار 
این بیماری را نیز بر دوششان گذاشت. 
یک بار با یکی از همین بیماران گفت وگو 
می کردم.  می گفت: »مردم هنوز نمی دانند 
که می توان با فرد آلوده به ایدز زندگی کرد 
ولی من می خواهم ازدواج کنم، چرا که 
آنتی ویروس  داروهای  مصرف  می دانم 
جدید، حتی امکان ازدواج را برای امثال 
من هم فراهم کرده.« با ذوق و شوق از 
کارهای داوطلبانه ای می گفت که برای آگاهی 
مردم انجام داده است: »هر جایی الزم باشد، 
می روم و سخنرانی می کنم، اما نه به عنوان 
یک بیمار مبتال به ایدز. وانمود می کنم آدمی 
هستم عالقه مند به کمک به این بیماران، اما 
خودم را معرفی نمی کنم. جامعه ما هنوز 
آمادگی پذیرش ندارد. می ترسم دیگر به 
من نزدیک نشوند. در صورتی  که با کمی 
اطالع رسانی، مردم می فهمند ویروس ایدز 
با تماس عادی و روزمره منتقل نمی شود.«
گوشه گیری مردم از بیمار مبتال به ایدز بدترین 
بخش ماجرا نیست. از آن بدتر زمانی است 
که آنهایی که احتمال آلودگی در آنها می رود، 
از بیم انگ زنی ها و تهمت زدن ها سراغ راه های 
اینجاست که  نروند.  تشخیص و درمان 
پوست  زیر  در  بی نشانه  و  آرام  بیماری 

شهر ریشه می دواند و قربانی می گیرد.

یادداشت مهمان

بیشتربخوانید

»70 هزار ایرانی ایدز دارند و خبر ندارند« 
را در صفحه 19 همین شماره بخوانید.
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