
يادداشت مهمان

ساالنه 600هزار نوزاد مبتال به ایدز متولد می شوند. در بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه، این کودکان از مادرانی ایدز می گیرند 
که حتی خودشان از ابتال به این بیماری مطلع نیستند. ایدز از مادر 
از طریق خون در دوران بارداری یا زایمان و حتی شیردهی منتقل 
می شود. امروزه عمده تالش متخصصان صرف پیشگیری از ابتالی 
نوزادان به ایدز و درمان آنها می شود تا بتوان از میزان مرگ و میر آنها 
به دلیل ابتال به این بیماری کاست... )صفحه 14(

شاید این سوال، سوال شما هم باشد

چگونه به کودک 
بگويیم ايدز دارد؟

چگونه با کودکان از ايدز بگويیم؟
امروزه فرزندان ما از دنياي پيرامون خود مدام اطالعات 
مختلفی دريافت مي كنند كه تحليل و تفسيرش برايشان 
اين  اطالعات،  در عصر  بودن  والد  است.  مشكل 
مسووليت را بر دوش والدين مي گذارد كه مراقب هجوم 
اطالعات باشند. باالخره بچه ها درباره ناهنجاري هاي 
دنياي امروز، تجاوز، خشونت، آسيب های جسمي و 
رواني و از جمله ايدز چيزهايی می شنوند. بنابراين 
عاقالنه ترين كار اين است كه والدين با ارائه اطالعات 
درست و به موقع بچه ها را حمايت كنند تا آسيب 
نبينند. البته بايد بسيار آگاهانه اين اطالعات را در 
اختيار بچه ها قرار داد، چرا كه صحبت كردن در 
اين باره و دادن اطالعات بيش از حد، آشنا كردن آنها 
با دنيايي از داده هاي گيج كننده و رعب آور است. اينكه 
چه موقع و چطور با بچه ها در اين خصوص حرف 
بزنيم، واقعا مهم است. در بحث آموزش جنسي هم 
تاكيد می شود اطالعاتي كه به فرزندمان مي دهيم، بايد 
متناسب با سن و درك او باشد. صحبت درباره ايدز و 
هشدار به كودك براي مراقبت از خود نيز بايد آنچنان 
هوشمندانه باشد كه فرزند ما دچار وحشت نشود و 
خيال نكند روابط سالم زناشويی نيز خطر دارد. نبايد 
گفت وگو در اين باره را تا بلوغ به تاخير انداخت. بلوغ 
گاهي با سركشي و لجاجت همراه است و نوجوان 
در مسير كسب استقالل می كوشد در برابر والدين 
بايستد. كسي كه به اين سن مي رسد، بايد آموزش ديده 
و مجهز به اطالعات باشد تا با »نه« گفتن های به موقع و 
دانستن اصول پيشگيري از بيماري ها، از خود مراقبت 
كند. اگر آموزش مسايل جنسي پله پله از همان سن 
كودكي و با شروع پرسشگري كودك آغاز شود، مفيد 
خواهد بود و والدين كم كم مي توانند با بزرگ تر شدن 
كودك و در نظر گرفتن درك او اطالعات تكميلي به 
او بدهند. اين روند مي تواند تا قبل از بلوغ به بحث 
عشق و آموزش براي پيشگيري از بيماري هايي مانند 
هپاتيت و ايدز نيز برسد تا كودك قبل از سن بلوغ كه 

هنوز پذيراي صحبت هاي والدين است،...
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می شوند... )12-13(
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