
سالمت در ایران 2
پرسش »سالمت« از مسئوالن اجرایی پروژه 18روزه ایدز در تهران

در اتوبوس ایدز  چه خبر بود؟
امسال یک ماه قبل از روز 
جهانی ایدز، اتوبوسی به نام 
ایدز در شهر تهران راه افتاد 
که با استقرارش در هر منطقه، 
خیلی ها را در مورد بیماری ایدز و روش های 
انتقال آن آگاه کرد. اتوبوس ایدز بنا به گفته 
مجریان برگزار کننده آن، قرار بود 18 شب در 
منطقه غرب تهران، هر محله به مدت 2 روز مستقر 
باشد و عالوه بر اینکه تست رایگان از متقاضیان 
می گیرد، مشاوره و اطالع رسانی در مورد این 
بیماری نیز به مراجعه کنندگان ارائه خواهد شد. 
استفاده از توان موسسات مردمی در پیشگیری 
از بیماری هایی مانند ایدز در تمام دنیا یکی 
از تجربه های موفق است و این اولین بار است 
که در کشور اتوبوسی به منظور اطالع رسانی 
 در مورد ایدز فعالیت می کند. اتوبوس ایدز در 
9 محله پرتردد منطقه غرب تهران یعنی شهرک 
غرب، فرحزاد، پارک شهرآرا، پارک المهدی 
در میدان آزادی، خلیج فارس، اکباتان، مترو 
صادقیه، پارک قائم در یافت آباد و پونک مستقر 
شد. حاال با اتمام این پروژه 18 روزه، مسئوالن 
اجرایی اتوبوس ایدز، در گفت وگو با »سالمت«، 
از تجربه ها و نتایجی که در این مدت از ارتباط 
تنگاتنگ با مردم به دست آوردند، می گویند.

ایده اتوبوس ایدز توسط مدیر عامل موسسه 
پیام آوران مطرح شد و شکل گرفت و مسئوالن 
وزارت بهداشت و شهرداری تهران نیز برای اجرای 
آن با موسسه پیام آوران همکاری و حمایت الزم 
را ارائه کردند. جمعیت پیام آوران همیاری یک 
موسسه خیریه است که فعالیتش را از  سال ٨٥ 
در زمینه اعتیاد تزریقی و پیشگیری از ابتال به ایدز 
آغاز کرده و حاال ٩ سالی می شود که اعضای این 
جمعیت در زمینه پیشگیری از ایدز فعالیت می کنند. 
مدیر عامل موسسه پیام آوران همیاری در گفت وگو 
با »سالمت« در مورد نتایجی که از پروژه اتوبوس 
ایدز به دست آوردند، برایمان توضیح داد. اولین 
موضوعی که دکتر محمدرضا قاسمی در مورد آن 
توضیح داد، هدف از راه اندازی اتوبوس ایدز بود: 

»هدف اصلی ما اطالع رسانی درست و دقیق در 
مورد بیماری ایدز بود و اینکه جامعه را نسبت 
به این بیماری حساس کنیم و مهم تر آنکه تابوی 
تست دادن را برای افرادی که از این کار واهمه 
داشتند یا تصور می کردند آزمایش ایدز یک کار 

عجیب و غریب است، از بین ببریم.« 
روند کار در اتوبوس ایدز چگونه بود؟ دکتر 
قاسمی برای دادن پاسخ به این سوال اول متذکر 
شد که این اتوبوس فقط کارش این نبوده که از 
متقاضیان تست بگیرد، بلکه: »ابتدا مراجعه کنندگان 
بیرون از اتوبوس مشاوره می شوند و روان شناس 

ما به سوال ها و ابهامات آنها در مورد بیماری 
ایدز، راه های انتقال و... پاسخ می دهد و اگر نیاز 
به انجام تست یا مشاوره های تکمیلی داشت، 
داخل اتوبوس ارجاع داده می شود. ما در اتوبوس 
روان شناس، پزشک، پرستار و نیروهای داوطلب 
داریم که بعد از اینکه از متقاضی تست گرفته 
شد، باز هم مشاوره می شود و بعد از اعالم مثبت 
یا منفی بودن تست این بیماری، باز هم توسط 
مراجعه کنندگان نیروهای ما مشاوره می شوند یا 
به مراکز دائمی بیماری های رفتاری ارجاع داده 
می شوند.« آن طور که مدیر عامل موسسه پیام آوران 

بیان می کند 70درصد مراجعه کنندگان تست دادند 
و بقیه نیازی به تست نداشتند و با مشاوره ای که 
گرفتند اطالعاتشان در مورد این بیماری افزایش 
یافت و روش های محافظت از خود را یاد گرفتند. 
چند نفر به اتوبوس ایدز مراجعه کردند؟ پاسخ 
مجری اتوبوس ایدز این بود که در روز حدود ٩0 
تا 1٥0 نفر به اتوبوس ایدز مراجعه و در مجموع 
حدود هزار نفر از خدمات اتوبوس ایدز استفاده 
کردند. جالب است بدانید بیشتر مراجعه کنندگان 
جوان بودند و بیشتر آنها ادعا می کردند که تمایل 
داشتند آزمایش ایدز بدهند ولی نمی دانستند به 

کجا مراجعه کنند یا از این آزمایش می  ترسیدند. 
عالوه بر این، معموال خانم ها سخت تر آزمایش 
می دهند ولی در اتوبوس ایدز تا حد زیادی این 
تابو شکسته شد و حتی در برخی از مراکز تعداد 
خانم ها با آقایانی که تست می دادند، برابر بود. 
موضوع مهم دیگری که در مورد آن با دکتر 
قاسمی صحبت کردم، این بود که جواب آزمایش 
چند نفر از این هزار نفر مثبت بود؟ وی برایمان 
توضیح می دهد نتایجی که از این اتوبوس به 
دست آورده اند را در اختیار دفتر ایدز وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران گذاشته و 
نمی تواند رقم دقیق تعداد افرادی که آزمایششان 
مثبت بوده را اعالم کند ولی این را می گوید 
که تعداد افرادی که نتیجه تستشان مثبت شد، 
از برآوردهای وزارت بهداشت در مورد تعداد 
مبتالیان، خیلی باالتر نبود. همان طور که ابتدای 
گزارش اشاره شد، اتوبوس ایدز در منطقه غرب 
تهران مستقر شد. حاال این سوال مطرح می شود 
که آیا آسیب های اجتماعی که باعث رفتارهای 
پرخطر می شود در این منطقه بیشتر است یا 
دالیل دیگری وجود دارد که این منطقه برای 

استقرار اتوبوس ایدز انتخاب شده؟
دکتر قاسمی این ادعا را که منطقه پرآسیب تر 
کرده اند،  انتخاب  اتوبوس  استقرار  برای  را 
رد می کند و توضیح می دهد: »منطقه غرب 
ارتباطی  و  شد  انتخاب  پایلوت  به صورت 
به آسیب های اجتماعی در آن منطقه ندارد. 
همچنین ما این پروژه را با دانشگاه علوم پزشکی 
ایران انجام دادیم که منطقه غرب تحت پوشش 

این دانشگاه است.« 
خانم مرتضوی، مشاور اتوبوس ایدز نیز در پاسخ 
به این سوال که چه میزان از مراجعه کنندگان 
مصرف مواد روانگردان داشتند، می گوید: »مصرف 
شیشه خیلی باال رفته و ما در روز اولی که در 
هرندی مستقر بودیم بیشتر جوان هایی که به ما 
مراجعه می کردند، شیشه را با سایر مواد مخدر 
مصرف می کردند. متاسفانه در این حالت رفتارهای 
پرخطر بیشتر است و امکان کنترل این رفتارها 

اصال وجود ندارد.«

 مهدیه 
آقازمانی

آنچه از یلدا 
به یادم مانده است

 داریوش اسدزاده
بازیگر

یلدا کلمه ای سریانی است به معنای والدت 
خورشید و این مفهوم از چیرگی روشنی بر 
تاریکی حکایت می کند که مفهومی بسیار 
عمیق و امیدبخش و زیباست. ایرانی ها از 
دیرباز این شب را به  یمن تولد خورشید 
جشن می گرفته اند و در کنار هم سپری 
می کرده اند؛ یعنی ما چنین آداب و رسوم 
زیبایی را بنیان گذاشته ایم که باعث افتخار 
ایران و جهان است. در قدیم مرسوم بود که 
همه در این شب زیر کرسی جمع می شدیم، 
روی سینی های کنگره دار خور اکی های 
مختلف و تنقالت خوشمزه می گذاشتیم، 
چراغ گردسوز روشن می کردیم، قصه و 
خاطره تعریف می کردیم، شاهنامه و حافظ 
می خواندیم، گپ می زدیم و شب را کنار 
بزرگ تر هایمان صبح می کردیم. در دوران 
کودکی من، حوالی سال  131٥، یادم است 
که این شب به شیوه ای فراموش نشدنی 
جشن گرفته می شد. من آن زمان در منزل 
پدری ام با شور و شوق منتظر این شب 
بودم تا در کنار خانواده و اقوام باشیم و 
بچه های دوستان و  خویشان را ببینیم. همه 
زیر کرسی بزرگی جمع می شدیم و به 
حرف ها و نقل های پدرم و بزرگترها گوش 
می کردیم. شب یلدای آن زمان دست کمی 
از نوروز نداشت. اقوام همه دور هم جمع 
می شدند. متاسفانه بیشتر سنت های ما یا 
فراموش شده اند یا کمرنگ. این مساله 
جای نگرانی دارد، به خصوص برای نسل 
آینده. افراد صاحب کمال و هنرمند باید این 
سنت های اصیل را بین جوانان و نوجوانان 
ترویج دهند؛ چراکه این سنت ها بخشی 
از هویت ملی ماست و با ماندگار شدنش 

هویت ما محفوظ خواهد ماند.

یادداشت مهمان

از اتوبوس ایدز نترسید
»بسیاری از جوان ها در این محله با 
ما  که  می گفتند  ایدز  اتوبوس  دیدن 
مامور پلیس هستیم و بعد از اینکه به 
اتوبوس برویم، ما را با خود می برند. 
ما  می کردند  تصور  نیز  دیگر  برخی 
بعد از مشاوره، آنها را تحویل پلیس 
بعد  بیشتر جوانان  ولی  داد  خواهیم 
از مشاوره های اولیه اعتمادشان جلب 

می شد و تست می دادند.«

اتوبوس ایدز به تهران برمی گردد
مسئوالن اتوبوس ایدز در پاسخ به این سوال که چرا مناطق پرآسیب تر مانند مناطقی 
که تعداد معتادان تزریقی بیشتر است یا مناطقی که اقشار ضعیف و کم درآمد در آن 
زندگی می کنند را برای استقرار اتوبوس ایدز انتخاب نکرده اند، می گویند: »قرار نیست 
که فعالیت اتوبوس ایدز متوقف شود، بلکه به دلیل بازخوردهای خوبی که داشته 
ادامه خواهد داشت و ممکن است به صورت فصلی در مناطق مختلف تهران مستقر 
باشد. همچنین باید بدانید در حال حاضر به دلیل تغییر الگوی انتقال از راه تزریق به 
جنسی، دیگر نمی توان گفت که فقط معتادان تزریقی در معرض ابتال به ایدز هستند و 
راه انتقال جنسی از پایین شهر تا باالی شهر همه را نگران کرده و بسیاری از مبتالیان 

از این طریق بیمار شده اند.«

بیشتر 
مراجعه کنندگان 
جوان بودند و 
بیشتر آنها ادعا 
می کردند که 
تمایل داشتند 
آزمایش ایدز 
بدهند ولی 
نمی دانستند 
به کجا مراجعه 
کنند یا از 
این آزمایش 
می  ترسیدند

شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

بیشتر بخوانید

»سالمت در شب یلدا« را در صفحه 6 بخوانید.


