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همایش روز جهانی ایدز در تاریخ 14 آذرماه 
95 در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد. 
در این مراسم دكتر هاشمي وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، دكتر سیاری، 
معاون بهداشت وزارت بهداشت؛  دكتر گری 

لوئیس، هماهنگ كننده مقیم سازمان ملل 
متحد در جمهوری اسالمی ایران؛ دكتر فرداد 

درودی، مدیر كشوری برنامه مشترک ایدز سازمان 
ملل متحد، دكتر رضازاده رییس مركز توسعه 

پیشگیری و درمان اعتیاد و دبیر كمیته پیشگیری 
و كنترل ایدز سازمان بهزیستی كشور و جمعی 

ازنمایندگان سازمان ملل حضورداشتند. 

همکاری ۲۳ ارگان برای پیشگیری 
از ابتال به ایدز

وزیر بهداشت در همایش روز جهانی 
همکاری ۲۳ ارگان  به  اشاره  با  ایدز 
ایدز،  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
بخشی  آگاهی  رسانی،  اطالع  گفت: 
ایدز  بیماری  در  درمان  و  بیماریابی  و 

به  مبتالیان  تعداد  تا  می شود  باعث 
که  چرا  یابد،  کاهش  بیماری  این 
است. درمان  نیز  پیشگیری  از   بخشی 
دکتر سید حسن هاشمی در همایش روز 
جهانی ایدز با تاکید بر لزوم اطالع رسانی 
بیماری  خصوص  در  بخشی  آگاهی  و 
های  طراحی  خوشبختانه  گفت:  ایدز، 
بیماری  بیماریابی و درمان  برای  خوبی 

ایدز صورت گرفته است.
به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
از  پیشگیری  برای  همکاری ۲۳ ارگان 
در  ایدز  بیماری  کنترل  و  کاهش  ابتال، 
آگاهی  رسانی،  اطالع  افزود:  کشور، 
بیماری  در  بیماریابی و درمان  و  بخشی 
مبتالیان  تعداد  تا  می شود  باعث  ایدز 
که  چرا  یابد،  کاهش  بیماری  این  به 
است. درمان  نیز  پیشگیری  از   بخشی 
با  موضوعات  از  یکی  هاشمی  دکتر    
بحث  را  ایدز  بیماری  زمینه  در  اهمیت 
بیماریابی در کشور عنوان کرد و گفت: 
را  کانون ها و رفتارهایی  باید  آن  از  بعد 
بیماری می شود،  این  که منجر به شیوع 
بیماری  اوال  کنیم که  شناسایی و تالش 
ایجاد نشود و اگر هم ایجاد شد، افراد با 
حفظ حرمت آنها کامل بتوانند به مراکز 
 ما مراجعه کرده و خدمات دریافت کنند.
  وزیر بهداشت افزود: پذیرش وجود و 
از  ایدز در کشور بخشی  بیماری  شیوع 
موفقیت در زمینه کاهش و کنترل ابتال به 

این بیماری است و همین که اجازه داده 
شد از صداوسیما به موضوع ایدز پرداخته 
نقش  چراکه  دارد،  تشکر  جای  شود 

رسانه ها بیش از نقش درمانی ما است.
وی ضمن اشاره به نقش موثر آموزش 
و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما و 
رسانه ها در اطالع رسانی و پیشگیری 
حتی  افزود:  ایدز،  بیماری  به  ابتال  از 
در  توانند  می  ایدز  بیماری  به  مبتالیان 
قالب Ngo ها به عنوان سفیران سالمت 
این  از  پیشگیری  و  رسانی  اطالع  در 

بیماری نقش داشته باشند.
پذیرش  این که  بیان  با  دکتر هاشمی 
کشور  در  ایدز  بیماری  شیوع  و  وجود 
و  کاهش  زمینه  در  موفقیت  از  بخشی 
کنترل ابتال به این بیماری است، بر لزوم 
تدوین و اجرای بیشتر سیاست های اثر 
تاکید کرد و گفت:  زمینه  این  در  گذار 
سیاستگذاران  و  سیاستمداران  نقش 
و  آرامش  با  همراه  سالم  زندگی  ایجاد 

رفاه نسبی برای مردم است.
نقش  به  اشاره  با  همچنین  وی 
فرزندان،  تربیت  در  مادران  محوری 
خصوص  به  ها  خانواده  داشت:  اظهار 
مادران در آگاهی و اطالع رسانی نسبت 
داشت. خواهند  موثر  نقشی  ایدز   به 
لزوم توجه  بر  ادامه    دکتر هاشمی در 
از  پیشگیری  بحث  به  امر  متولیان 
آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: 

همایش روز جهانی ایدز با حضور وزیر بهداشت برگزارشد

                                همایش
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وزارت  ایدز،  بیماری  حوزه  در 
کم  توجهی،  کم  قربانی  بهداشت 
کاری یا ناتوانی سایر متولیانی است 
که در بخش های خود مراقبت های 
مردم  و  نمی دهند  انجام  را  الزم 
 دچار آسیب های اجتماعی می شوند.
یک  در  افزود:  بهداشت  وزیر 
درباره  که  می شد  تالش  زمانی 

وجود  سیاسی  نگاهی  ایدز  بیماری 
این  که  کردیم  می  فکر  و  باشد  داشته 
اما  است،  دیگران  به  مربوط  بیماری 
که  کجا  هر  و  نمی شناسد  مرز  بیماری 
باشد،  بیشتر  بی بندوباری  و  بی مباالتی 
بیشتر می شود.  نیز  واگیر   بیماری های 

من  نظر  به  داد:  ادامه  هاشمی  دکتر    
و  است  قانون گریزی  همان  بی مباالتی 
منطقه ای  ما  منطقه  که  کرد  توجه  باید 
بسیاری  گرفتاری های  که  است 
بیماری  از  نگرانی  بنابراین  دارد. 
است. جدی  بسیار  آن  در  نیز   ایدز 
ضرورت  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر    
اثرگذار کردن سیاست هایی که می توانند 
موثر  ایدز  بیماری  بار  کاهش  در 
بحث  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  باشد، 
است.  بسیار جدی  ما  کشور  در  طالق 
همچنین موضوع کودکان کار و مسائل 
بیماری  این  تولید  کانون  اقتصادی، 
بهداشت  وزارت  و  می شود  محسوب 
یا  کم کاری  و  توجهی  کم  قربانی  هم 

حوزه  متولیان  سایر  ناتوانی 
به  است،  اجتماعی  آسیب های 
بخش های  در  آنها  که  طوری 
الزم  مراقبت های  خودشان 
مردم  و  نمی دهند  انجام  را 
دچارآسیب اجتماعی می شوند 
این  مولودهای  از  یکی  که 
است. ایدز  به  ابتال   موضوع 
مانند  اتفاقاتی  افزود:  وی 

می دهد،  رخ  کشور  در  که  تصافات 
حاضر  حال  در  است.  پیشگیری  قابل 
رتبه  تصادفات  میزان  نظر  از  ما  کشور 
کرد  فکر  باید  و  دارد  دنیا  در  را  پنجم 
که  ناسالمی  و  سالم  ارتباطات  با  که 
دارد،  وجود  مختلف  فضاهای  در 
را  مادرهایشان  و  پدر  که  کودکانی 
می دهند،  دست  از  تصادفات  در 
شوند. بزرگ  می خواهند   چگونه 
  دکتر هاشمی درپایان گفت: در دنیایی 
که همه افراد در معرض آلودگی هستند، 
آگاهی بخشی، نظارت، آموزش و محبت 
بهترین راه های موثر برای جلوگیری از این 
آلودگی هستند. البته مشکل ما فقط ایدز 
نیست بلکه باید به سایر بیماری ها به ویژه 

بیماری های نوظهور هم توجه کنیم. 

 همه ارگان ها و سازمان ها 
باید در آموزش و اطالع رسانی 

بیماری ایدز فعال باشند
های  بیماری  مدیریت  مرکز  رییس 
که  این  بیان  با  بهداشت  وزارت  واگیر 

در  ایدز  بیماری  به  ابتال  عمده 
افزود:  است،  بزرگ  شهرهای 
کشورها  بهداشت  وزارت  فقط 
نمی تواند به تنهایی در کنترل، 
پیشگیری و کاهش ابتال به ایدز 
فعالیت کند بلکه الزم است سایر 
سازمان ها مثل شهرداری ها هم 
کنند. همکاری  زمینه  این   در 
دکتر محمد مهدی گویا در همایش روز 
جهانی ایدز با بیان این که انسان در تمام 
طول زندگی از دوران جنینی، نوجوانی، 
در  است  ممکن  میانسالی  و  جوانی 
باشد،  ایدز  ویروس  به  ابتال  معرض 
در هرکدام  این ویروس  به  ابتال  گفت: 
از این دوان ها مشکالت و چالش های 
هر  به  بایستی  داردکه  را  خود  خاص 

چالشی به صورت ویژه پرداخته شود.
های  بیماری  مدیریت  مرکز  رییس 
این  به  اشاره  با  بهداشت  واگیر وزارت 
سن  ایدز  به  مبتال  افراد  که ۱۷ درصد 
از  برخی  افزود:  دارند،  باالی ۵۰ سال 
انتقال  تایلند  و  ارمنستان  مثل  کشورها 
به  را  کودک  به  مادر  از  ایدز  ویروس 

صفر رسانده اند.
کشورها  از  برخی  افزود:  گویا  دکتر 
که اولین راه انتقال ایدز از طریق اعتیاد 
میزان  توانسته اند  است  بوده  تزریقی 
انتقال از این طریق را به صفر برسانند، 
بنابراین ماهم می توانیم و »شعار پایان 
دسترس  از  دور  ایدز« 

نخواهد بود.
مدیریت  مرکز  رییس 
وزارت  واگیر  های  بیماری 
که  این  بیان  با  بهداشت 
بیماری  به  ابتال  عمده 
بزرگ  شهرهای  در  ایدز 
وزارت  فقط  افزود:  است، 
نمی  کشورها  بهداشت 
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پیشگیری  کنترل،  در  تنهایی  به  تواند 
کند  فعالیت  ایدز  به  ابتال  کاهش  و 
مثل  ها  سازمان  سایر  است  الزم  بلکه 
 شهرداری ها هم در این مسئله همکاری کنند.
روی  تهران  در  ما  افزود:  وی 
در  که  شده ایم  متمرکز  جمعیت هایی 
معرض بیشترین تهدید هستند و تالش 
ترین  مناسب  و  بیشترین  تا  ایم  کرده 

دسترسی ها را ایجاد کنیم.
بزرگ  داد: شهرهای  ادامه  دکتر گویا 
طالیه دار توسعه جهانی هستند و برای 
شهرهای  این  دنیا  در  بزرگ  هدف  هر 
بزرگ هستند که رهبری و هدایت آن را 
بر عهده دارند بنابر این می تواند برای 
هم  ایدز  بیماری  کاهش  و  پیشگیری 

فعال باشند.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
بر  آزمایش  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
روی ۱۹۰ هزار مادر باردار در یک سال 
تعداد ۶۰نفر  این  میان  گفت:از  گذشته، 
مبتال به عفونت ایدز بودند که ۹۳ درصد 
کردند. زایمان  مشکل  بدون  آنها   از 
دکتر گویا بر لزوم همکاری بیش از گذشته 
سازمان های ذیربط با یکدیگر در حوزه 
کنترل بیماری ایدز تاکید کرد و افزود: باید 
همه ارگان ها و سازمان ها در آموزش و 
اطالع رسانی بیماری ایدز فعال باشند و 
باید روی برنامه کاهش آسیب نگاه ویژه 

داشته و سرمایه گذاری شود.
وی در پایان افزود: ما به دنبال راه های 
تشخیصی دقیق و بهتر برای ویروس ایدز 
هستیم و واکسن ایدز یک نوع واکسنی است 
که بر روی آن مطالعاتی صورت گرفته و در 

حال حاضر یک مرحله جلو رفته است.

جهان متعهد به پایان بخشیدن 
همه گیري ایدز تا سال ۲0۳0

برنامه  اجرایي  مدیر  سیدیبه  میشل    
مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز و معاون 
دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز 

جهاني ایدز ۲۰۱۶ پیامی صادر کرد.
تاکید بر  با  پیام  این  میشل سیدیبه در 
بخشیدن  پایان  به  متعهد  جهان  که  این 
همه گیري ایدز تا سال ۲۰۳۰  را در قالب 
است،  کرده  اعالم  پایدار  توسعه  اهداف 
تصریح کرد:  اگر دنیا مي خواهد به اهداف 
۲۰۳۰ دست یابد، باید موضوع ایدز را از 

حالت انزوا به سرعت خارج کند.
جهاني  روز  امروز  یادآورشد:   وی 
ایدز را با اعالم همبستگي با ۷8 میلیون 
ویروس  به  امروز  به  تا  که  انساني 
اچ آي وي مبتال شده و با به یاد آوردن 
جان خود  که  نفري  میلیون   ۳۵ خاطره 
ایدز  با  مرتبط  بیماري هاي  اثر  در  را 
تعهد  جهان  مي داریم.  گرامي  باخته اند، 
خود نسبت به پایان بخشیدن همه گیري 
اهداف  قالب  تا سال ۲۰۳۰ را در  ایدز 
توسعه پایدار اعالم کرده است. ما شاهد 
پاسخ  در  کشورها  روزافزون  شتاب 
 ۱8 از  بیش  هستیم.  همه گیري  این  به 
تحت  حاضر  حال  در  انسان  میلیون 
با داروهاي ضد اچ  درمان حیات بخش 
در  زیادي  کشورهاي  و  بوده  وي  آي 
آي  اچ  انتقال  کامل  تقریبًا  مسیر حذف 

وي از مادر به کودک هستند.
نبرد  در  ما  گفت:  ادامه  در  میشل 

حال  در  ایدز  همه گیري  برابر  در  خود 
پیشرفت  این  ولي  هستیم  شدن  پیروز 
در همه جا دیده نمي شود. موارد جدید 
عفونت اچ آي وي در میان بزرگساالن 
رو به کاهش نبوده و به خصوص زنان 
جوان در معرض خطري مضاعف براي 
ابتال به اچ آي وي هستند. با دسترسي به 
درمان، افرادي که با اچ آي وي زندگي 
بهره مند  طوالني تري  عمر  از  مي کنند 
درمان  روي  سرمایه گذاري  شده اند. 
با  افراد  ولي  داده  جواب  وي  اچ آي 
سنین بیشتر از ۵۰ سال که با اچ آي وي 
زندگي مي کنند، شامل کساني که تحت 
اند، در معرض  درمان ضد اچ آي وي 
خطر بیشتري براي ابتال به بیماري هاي 
غیرواگیر مرتبط با سن هستند که خود 
آي  اچ  بیماري  پیشرفت  روند  روي 
درپایان  وی  مي گذارد.  منفي  تاثیر  وي 
به حال  تا  اشاره کرد: موفقیت هایي که 
به دست آورده ایم ما را به آینده امیدوار 
مي کند ولي نگاه ما به جلو نباید همراه 
با خوشنودي بیش از حد باشد. ایدز به 
پایان نرسیده هرچند که مي تواند برسد. 

انگ و تبعیض در مورد HIV توانایي 
ما را در پایان دادن به همه گیري 

این بیماری محدود مي كند

دکتر عال الوان مدیر منطقه اي سازمان 
مدیترانه  منطقه  در  بهداشت  جهاني 
ایدز  جهاني  روز  مناسبت  به  شرقي 
۲۰۱۶ پیامی صادر کرد. مدیر منطقه اي 
منطقه  در  بهداشت  جهاني  سازمان 
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انگ  متاسفانه،  گفت:  شرقي  مدیترانه 
بهداشت  نظام  در  موجود  تبعیض  و 
موانع  از  یکي   ،HIV قبال  در  درمان  و 
اصلي براي دریافت خدمات تشخیصي، 

مراقبتي و درماني براي HIV است.
پایان  تا  یادآور شد:  پیام  این  وی در 
سال ۲۰۱۵، کمتر از ۲۰ درصد مردمي 
که در منطقه با HIV زندگي مي کنند، از 
وضعیت HIV خود مطلع هستند و تنها 

۱4 درصد از آنها تحت درمان هستند.

هر دو دقیقه یك نوجوان 15 تا 19 ساله 
در جهان به ویروس HIV مبتال مي شود 

دفتر  معاون  ویگاند  کریستین 
نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل 
متحد در ایران در پیامی به مناسبت روز 
"هر  این که  بیان  با  ایدز ۲۰۱۶  جهاني 
دو دقیقه یک نوجوان ۱۵ تا ۱۹ ساله در 
جهان به ویروس HIV  مبتال مي شود"، 
تاکید کرد: پایان بخشیدن به ایدز بدون 
کودکان  و  نوجوانان  نیازهاي  به  پاسخ 

انجام پذیر نیست.
اشاره  پیام  این  در  ویگاند  کریستین 
و  بهداشت  وزارت  سال ۲۰۱۶  در  کرد: 
یونیسف با همکاري هم مراکز »آل – این« 
را با عنوان باشگاه هاي سالمت و مشاوره 
نوجوانان و جوانان براساس طرح جهاني 
»آل – این« براي پاسخگویي به نوجوانان 
در زمینه مسائل مرتبط با اچ آي وي در 
براساس  مراکز  این  کردند.  افتتاح  ایران 
نیازهاي خاص نوجوانان براي دسترسي 
و  شده اند  طراحي  سني  گروه  این  به 

قصد دارند تا در راستاي تسریع 
همه گیري  جهاني،  تالش هاي 
ایدز را تا سال ۲۰۳۰ پایان بخشند.

وی دراین همایش یادآورشد: 
از  یکي  جهاني،  سطح  در 
آسیب پذیرترین گروه هایي که با 
باالترین میزان خطر مرگ و میر 
رو  به  رو  وي  آي  اچ  دلیل  به 
هستند، کودکان صفر تا 4 ساله اند. 

یا  کودکان  این  در  درمان  و  تشخیص 
هرگز  یا  مي گیرد،  صورت  دیر  خیلي 
تشخیصي صورت نمي گیرد. در صورت 
کودکاني  از  نیمي  موقع،  به  درمان  عدم 
که با اچ آي وي زندگي مي کنند تا سن 
خرسندي  باعث  میرند.  مي  سالگي  دو 
است که پیشرفت هاي چشمگیري براي 
انتقال ویروس اچ آي وي  از  جلوگیري 
گرفته  انجام  در جهان  فرزند  به  مادر  از 
از  تا  ۲۰۱۵   ۲۰۰۰ سال هاي  بین  است. 
۱.۶  میلیون مورد انتقال مادر به فرزند به 

موقع جلوگیري شد.
وجود  با  گفت:  ادامه  در  کریستین 
براي  آمده  دست  به  موفقیت هاي 
میان  در  ایدز  همه گیري  از  جلوگیري 
سطح  در  مختلف  جمعیتي  گروه هاي 
ابتالي  کاهش  براي  پیشرفت ها  جهان، 
میان  در  وي  آي  اچ  به  جدید  افراد 
سطح  و  است  بوده  محدود  نوجوانان 
دانش آنها نسبت به این بیماري در دهه 
پایان  تا  است.  نداشته  افزایشي  اخیر 
میلیون  سال ۲۰۱۵، در جهان حدود ۲ 
نوجوان در گروه سني ۱۰ تا ۱۹ سال با 
اچ آي وي زندگي مي کردند؛ این یعني 
 ۲۰۰۵ سال  از  درصدي   ۲8 افزایشي 
دو  هر  که  مي دهد  نشان  ارقام  و  آمار 
دقیقه، تکرار مي کنم، "هر دو دقیقه یک 
نوجوان ۱۵ تا ۱۹ ساله در جهان به این 

ویروس مبتال مي شود".

حاضر،  حال  در  افزود:  درپایان  وی 
نوجوانان  مشاوره  و  سالمت  باشگاه   ۵
و  اهواز  شیراز،  تهران،  در  جوانان  و 
و  نوجوانان  پذیراي  روز  هر  کرمانشاه 
جواناني هستند که به این مرکز مراجعه 
خدمات  مراکز  این  در  آنها  مي کنند. 
درباره  مي کنند؛  دریافت  مشاوره 
و  مي شوند  مطلع  پرخطر  رفتارهاي 
آگاهیشان در حوزه ي ابتال به اچ آي وي 
تفریحي  فعالیت هاي  و  آموزش  راه  از 
افزایش مي یابد. در واقع خود نوجوانان 
طراحي  و  تاسیس  روند  در  جوانان  و 
و  نیازها  و  کردند  مشارکت  مراکز  این 
در  شخصیتي شان  خاص  ویژگي هاي 
طراحي مرکز مورد تحلیل قرار گرفت. 
بسیار خرسندم که خود نوجوانان بخشي 
به  بخشیدن  پایان  راي  حرکتب  این  از 

همه گیري ایدز شده اند.


