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ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ::ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ  ::ﺍﺳﻔﻨﺪ  - 1390ﺷﻤﺎﺭﻩ 118
ﺍﺯ  12ﺗﺎ 18
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/888849 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺟﻮﺍﺩ ﻃﻠﺴﭽﯽ ﯾﮑﺘﺎ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 1393/01/07 14:55:16 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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نقش مددکاری اجتماعی
در کار با بیماران
اچ آی وی  /ایدز

نویسندگان:
حسن زائری لطف  /دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
سمیه پیشکار  /دانشجوی کارشناسی ارشد مددکار اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه
انسانها در زندگی روزمره خود با چالش های روبرو می گردند که زندگی ،فردی و
خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و در این میان اجتماع و سایر افراد نیز تحت
تأثیر آن قرار می گیرند .از جمله این چالش ها ابتالء به ویروس اچ آی وی  /ایدز می
باشد چرا که یک فرد آلوده در اجتماع زیسته و با توجه به اینکه احتمال آلوده شدن
سایرین نیز وجود دارد بنابراین در زندگی سایرین اثرگذار است .در این میان می
توان از این امر پیشگیری کرد و الزمه این امر اطالع رسانی به افراد در مورد راه های
انتقال ویروس و کاهش رفتارهای پرخطر است .در کنار بعد پیشگیری باید به افراد
آلوده نیز توجه گردد از جمله حرفه های تخصصی که نقش بسزایی داشته مددکار
اجتماعی بوده چرا که مددکار اجتماعی ابتدا به بیمار و مشکالت او و شناسایی و اولویت
بندی آنها پرداخته و همچنین به خانواده و جامعه توجه ویزه داشته و کمک می نماید.
کلید واژه :اچ آی وی/ایدز  /مددکار اجتماعی  /پیشگیری
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طرح مسئله
انسان موجودی است اجتماعی و در جهت تأمین
نیازهای اولیه و اساسی خود ،ناچار است با دیگران ارتباطی
متقابل و تنگاتنگ داشته باشد تا بتواند به زندگی خود
ادامه دهد.
گرچه زندگی گروهی مزایای فراوانی را با خود به همراه
دارد ،اما نباید فراموش کرد همین نوع زندگی خطراتی
را نیز متوجه انسانها نموده است .امروز شاهد مصائب و
مشکالت عدیده ای در جامعه هستیم که علیرغم پیشرفت
های چشمگیر انسانها در عرصه اقتصادی ،اجتماعی،
بهداشتی و غیره ،هنوز علل بسیاری از آنها شناخته نشده و
از درمان قطعی آنها ناتوان هستیم.
بیماری ایدز از جمله بیماری هاییست که در عصر
حاضر بشر را مورد تهدید و آسیب جدی قرار داده است
که در صورت عدم شناخت همه جانبه ابعاد آن می تواند
به سرعت در جامعه انتشار یافته و تعداد کثیری از افراد به
آن مبتال شوند.
ایدز ( )AIDSبرگرفته از حروف اول عبارت
 Acquired Immunodificiency Syndromبه
معنی بیماری یا نشانگان ضعف سیستم ایمنی اکتسابی
است .زیرا در این بیماری ،سیستم ایمنی (دفاعی) بدن
شخص درگیر شده و از کار می افتد.
عامل بیماری ویروسی به نام «ویروس مضعف ایمنی
انسان» (  Human Immunodificiency Virusبه
اختصار  )HIVاست و تاکنون دو نوع (موسوم به 1_HIV
و )2_HIVو  9گونه شناسایی شده است (ساداتیان
)1384:15
راه های شناخته شده انتقال (تماس جنسی ،اعتیاد
تزریقی ،خون آلوده و  )...سرعت انتشار ،نبود هیچگونه
درمان قطعی تا زمان حال ،دوره طوالنی بدون عالمت ( 1تا
 11سال) در همان حال که بیماران به عنوان ناقل عمل می
کنند ،اثرات مخرب بیماری از لحاظ جمعیتی ،اقتصادی،
اجتماعی و  ...به جامعه همه و همه سبب شده است این
بیماری از چارچوب پزشکی محض خارج شده و به عنوان
یک مسئله اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
افراد مبتال به ایدز به دلیل برچسب هایی که بیماریشان
دارد ،از بسیاری حقوق اجتماعی محروم شده ،طالق و از هم
پاشیدگی خانواده را تجربه کرده ،مجبور به پنهان نمودن
بیماری خود بوده ،در ارتباطات خود با افراد جامعه با مشکل
مواجه اند ،جهت اشتغال در بازار کار دچار محدودیت بوده
و اکثرا از پرداخت هزینه درمانی خود عاجزند (Edwards
اپیدمولوژی ایدز در ایران
)1325-1257 :2004 ,and Others
اولین مورد ایدز در ایران در سال  1366در یک کودک
برخی از افراد ایدزی بخاطر ننگی که متوجه آنهاست
یا بخاطر تبعیض از مراجعه به نهادهای خدمات بهداشتی  6ساله مبتال به هموفیلی که از فاکتورهای انعقادی آلوده
یا اجتماعی خودداری می کنند .به این ترتیب کسانی که به ویروس ایدز وارداتی از اروپا استفاده می نمود ،تشخیص
بیشترین نیاز به کمک ،اطالعات و آموزش را دارند ،به داده شد و تا  1382/1/1حدود  4846نفر و تا سال 1384
پنهانکاری کشیده می شوند و همین امر آسیب پذیری آنها بیش از  11000نفر شناسایی شده اند .از  4846نفری که
تا سال  1382شناسایی شده اند  4168مورد آن آلودگی
را تشدید می کند (پیام یونسکو .)1383:35
براساس گزارش وزارت بهداشت و درمان در تاریخ
 85/7/1تعداد مبتالیان به ایدز در کشور  13702نفر
برآورد شده که از این تعداد  753نفر یعنی  5/5درصد
زن و  12هزار و  949نفر یعنی  94/5درصد مرد امی
باشند .از این تعداد  64/4درصد از طریق اعتیاد تزریقی
و  7/4درصد آمیزش جنسی و 5درصد انتقال از مادر به
کودک و 18درصد خون و فرآورده های خونی و 25/8
درصد نامشخص است (سایت درمانگران ایران به نقل از
وزارت بهداشت و درمان).
براساس آخرین آمار منتشر شده تا ابتدای فروردین
 1387از سوی اداره ایدز وزارت بهداشت و درمان شمار
مبتالیان ویروس اچ آی وی و ایدز به  17هزار و  270نفر
در کشور رسید .از این تعداد یکهزار و  268نفر به بیماری
ایدز و مبتال و  15هزار و  2نفر به اچ آی وی دچار شدند
و تاکنون  2هزار و  533نفر فوت کرده اند 93/9 .درصد
از مبتالیان به اچ آی وی و ایدز مردان و  6/1درصد زنان
هستند و  41درصد آنان در گروه سنی  25تا  34سال قرار
دارند (روزنامه جام جم ،اردیبهشت .)1387
از آنجایی که بیماری ایدز نیازمند خدمات اجتماعی،
پزشکی و  ...برای ادامه حیات خود هستند و در این میان
با توجه به ابتالء سایرین به این بیماری باید نگاه ویژه ای
در جهت حمایت داشت .در عرصه کمک به این بیماران
مددکاران اجتماعی از نقش بسزایی برخوردار می باشند
چرا که مددکار اجتماعی در جهت جلب مشارکت نهادهای
دولتی ،غیر دولتی ،افزایش اعتماد به نفس بیماران ،ایجاد
و شناسایی حمایت های اجتماعی ،خانوادگی ،آگاه سازی
و پیشگیری اقدام نماید .در این مقاله سعی بر آن شده تا
به نقش مددکاران اجتماعی در کار با این بیماران پرداخته
شود.
ویروس کاهش ایمنی انسان که به اختصار اچ آی وی
نامیده می شود ،با حمله به سیستم ایمنی بدن ،نابودی
سلول های سفید را آغاز می کند .اچ آی وی می تواند
مدت ها بدون آن که فرد را بیمار کند ،در بدن بماند .اما
هنگامی که تعداد بیشتری از سلولهای سفید تخریب شدند
بدن قادر نیست با میکروب های بسیاری که همیشه در
داخل و اطراف بدن ما زندگی می کنند ،مقابله کند و دیر
یا زود هنگامی که سیستم ایمنی ضعیف و ضعیف تر می
شود ،عفونت سراسر بدن را فرا می گیرد و دیگر بدن قادر
به مبارزه با آنها نخواهد بود .مرحله نهایی عفونت اچ آی وی
را ایدز یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی می نامند.
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به ویروس ایدز و  678نفر مبتال به ایدز بوده اند .الزم به  50مورد بزرگسال ،بالغ و کودک به همراه ایدز زندگی
ذکر است که 66/4درصد آنان از طریق اعتیاد تزریقی 4/1 ،می کردند .رابطه جنسی بدون رعایت اصول پیشگیری و
درصد خون و فرآورده های خونی 8/1 ،درصد از طریق تزریق مواد مخدر بیشترین عامل انتقال اچ آی وی بوده
آمیزش 4 ،درصد درصد از مادر به جنین و نحوره ابتالء است .تعداد موارد کلی ابتال به ایدز شناخته شده در سال
 ،2001به  43158رسید .در سال  59 ،2001درصد مردان
21درصد آنان مشخص نگردیده است.
از  626مورد ایدز شناسایی شده یک مورد در سال مبتالی شناخته شده در گروه همجنس بازان و  24درصد
 ،1366سه مورد در سال  ،1367شش مورد در سال  ،1368در معتادین به موادمخدر تزریقی و  7درصد در گروه تماس
ده مورد در سال  25 ،1369مورد در سال  17 ،1370مورد جنسی با یکدیگر قرار داشتند .در مورد زنان مبتال به ایدز
در سال  21 ،1371مورد تا پایان سال  14 ،1373مورد تا در همان سال 44 ،درصد آنها سابقه تزریق مواد مخدر و
سال  34 ،1374مورد در سال  33 ،1375مورد در سال  52درصد تماس جنسی با دیگران داشتند.
ایدز در سایر نقاط جهان نیز شیوع دارد .بنا به گزارش
 29 ،1376مورد در سال  26 ،1377مورد در سال ،1378
 69مورد در سال  84 ،1379مورد در سال  ،1380و  275کمیته ملی ایدز /اچ آی وی بیش از  18/8میلیون مرگ
مورد در سال  1381گزارش گردیده است95/5 .درصد آنان ناشی از ایدز 43/3 ،میلیون نفر آلوده به اچ آی وی و 5/4
را افراد مذکر و  4/5درصد باقیمانده را افراد مؤنث تشکیل میلیون نفر مورد جدید آلوده به اچ آی وی که تنها در سال
داده اند و اغلب موارد بیماری در گروه سنی  49-15ساله  1999آلوده شده بودند در کل جهان وجود دارد (اسملتزر
و بیر)1382:56 ،
رخ داده است.
 تا پایان  2004میالدی تعداد افرادی که اچ آیتعداد بیماران
سال
وی مثبت داشتنه اند حدود  39/4میلیون نفر بوده که از
1
1366
این تعداد رقمی حدود  37/2میلیون نفر را افراد بالغ و
3
1367
تعداد  2/2میلیون نفر را کودکان تا سن  15سال بوده اند.
6
1368
 تعداد افرادی که سال  2004میالدی به بیماری10
1369
ایدز مبتال گردیه اند ¾ میلیون نفر را افراد بالغ و 600000
نفر را کودکان تشکیل داده اند که جمعا رقمی حدود 4/9
25
1370
میلیون نفر را شامل می شود.
17
1371
 نیمی از جمعیت اچ آی وی مثبت جهان راتا پایان 1373
21
جوانان در رده سنی  15تا  24سال تشکیل می دهند.
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راه های انتقال ایدز

براساس آخرین آمار منتشر شده تا ابتدای فروردین
 1387از سوی اداره ایدز وزارت بهداشت و درمان شمار
مبتالیان به ویروس اچ آی وی و ایدز به  17هزار و  270نفر
در کشور رسید .از این تعداد یکهزار و  268نفر به بیماری
ایدز مبتال و  15هزار و  2نفر دچار ویروس اچ آی وی شدند
و تاکنون  2هزار و  533نفر فوت کرده اند 93/9 .درصد
از مبتالیان به تاچ آی وی و ایدز مردان و  6/1درصد زنان
هستند و  41درصد آنان در گروه سنی  25تا  34سال قرار
دارند (روزنامه جام جم ،اردیبهشت .)1387
آمار ایدز در جهان
تا تاریخ دسامبر  ،2001در ایاالت متحده تعداد
 816149مورد گزارش شده ایدز /اچ آی وی و 6154

عوامل زیر می توانند موجب انتقال ویروس به سایرین
گردد:
 تماس جنسییکی از راه های انتقال بیماری ایدز از طریق مقاربت
جنسی است ،در انتقال از راه جنسی عوامل زیر اهمیت
دارند:
الف) آمیزش با افراد آلوده و تعداد شرکای جنسی
در اغلب کشورها عفونت اچ آی وی توسط مردان و
زنان داری شرکای جنسی متعدد شیوع پیدا کرده است .در
این میان زنان به خاطر شرایط فیزیولوژیک خاص ،احتمال
آلودگی بیشتری دارند.
ب) همجنس بازی
خطر انتقال عفونت در بین همجنس بازان بیشتر از
نزدیکی به صورت طبیعی است.
ج) استفاده از وسایل و ابزارهای مورد استفاده جنسی
به صورت مشترک.
 تماس با خون و فرآورده های خونی آلودهقبل از سال  1985میالدی که غربالگری کامل خون
صورت نمی گرفت ،افرادی که خون و فرآورده های خونی
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دریافت می کردند شانس باالیی در خصوص ابتالء را داشتند.
 راه مادر به فرزنداچ آی وی می تواند از یک مادر آلوده به جنین سرایت کند .همچنین این انتقال در زمان
وضع حمل و شیردهی نیز صورت می گیرد .حدود  30درصد کودکانی که از مادران آلوده به
اچ آی وی متولد شده اند ،آلوده می شوند .در سطح جهانی  5تا  10درصد مبتالیان را همین
کودکان تشکیل می دهند.
 استفاده از ابزار آلودهویروس ایدز به آسانی از طریق سوزن و سرنگ آلوده به دیگران انتقال می یابد .باالترین
آمار در استفاده از سرنگ مشترک در بین معتادان تزریقی می باشد که بیشترین شیوه انتقال
ویروس از این طریق می باشد.
 از طریق فرو رفتن سوزن آلوده بصورت تصادفی در بدن از طریق اهداء ،پیوند اعضا ،بافت های آلوده و تماس با وسایل غیر استریل و آلوده بهویروس ایدز که در مراکز درمانی استفاده می شود.
 انجام خالکوبی با سوزن های مشترک ،سوراخ کردن گوش توسط سوزن ،ختنه کردنبا وسایل آلوده و ...
نکته مهم
انجام اعمال زیر سبب انتقال ایدز نمی گردد:
 دست زدن به فرد آلوده رقصیدن با فرد آلوده بغل کردن فرد آلوده اشک و عرق بدن فرد آلوده بوسیدن فرد آلوده استفاده از سرویس بهداشتی ،حمام یا استخر مشترک عطسه و سرفه فرد آلوده وسایل که با دست فرد آلوده لمس شده باشد (لیوان ،قاشق ،گوشی تلفن و )... استفاده از قاشق و چنگال و بشقاب بصورت مشترک با فرد آلوده خوردن غذایی که توسط فرد آلوده تهیه شده است.توصیه جهانی درباره ایدز
مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در قطعنامه صادره خود تحت عنوان اجتناب از
تبعیض در ارتباط با افراد آلوده به ویروس و مبتالیان به ایدز ،کشورهای جهان را به رعایت
اصول زیر توصیه می نماید:
 تشویق جامعه به نگرش مثبت و عطوفت نسبت به افراد مبتال به ایدز. حفظ حرمت و شأن انسانی آلوده شدگان. حفظ اطالعات مرتبط با افراد آلوده. عدم درخواست مدارکی دال بر عدم آلودگی متقاضیان شغل توسط کارفرمایان. آلوده بوده به ایدز دلیل موجهی جهت اخراج افراد از مشاغل و یا جامعه انسانی نیست. تمامی حقوق افراد آلوده باید مانند سایر افراد حفظ و رعایت گردد. افراد آلوده به ویروس و مبتالیان به ایدز به خدمات مشاوره ای و مراکز اطالع رسانیدسترسی آسان داشته باشند.
 افراد آلوده به ویروس و مبتالیان به ایدز در جهت احقاق حقوق خود باید دارای تشکلو یا اتحادیه ای باشند و یا اینکه باید توسط اتحادیه های دیگر مورد حمایت قرار گیرند.
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باید پذیرفت که
ایدز بیماری است که
با رفتارهای پرخطر
گسترش می یابد و
بیشترین خطر متوجه
کسانی است که
مبارزه جنسی پرخطر
یا اعتیاد تزریقی و یا
هردوی آنها را دارند
و این رفتارها می
تواند تغییر کند به
شرط آن که یک برنامه
پیشگیری رفتاری
مناسب به افراد در
معرض خطر کمک کند
تا امکان تغییر در
رفتارهای خود را به
وجود آورند

راهکارهای مبارزه با ایدز در ایران
 -1بررسی های اپیدمولوژیک توسط پایگاه های دیده ور:
این بررسی ها در درجه اول روی گروه های پرخطر مانند معتادان تزریقی ،زنان ویژه ،ولگرد،
رانندگان با سابقه طوالنی و  ...به عمل آید و بر حسب مورد ضرورت گروه های پرخطر دیگر نیز
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مورد آزمایش قرار گیرند.
 -2آموزش بهداشت
با توجه به اینکه در حال حاضر واکسنی برای جلوگیری
و دارویی برای درمان قطعی ایدز وجد ندارد تنها راه
پیشگیری از اشاعه بیماری در جامعه آگاه نمودن مردم از
راه های انتقال و روش های پیشگیری از آلودگی می باشد
که اقدامات زیر را می توان انجام داد:
 چاپ انواع جزوه آموزشی و توزیع در بین گروه هایمختلف
 چاپ انواع پوستر جهت نصب در مراکز بهداشتی –درمانی  ،فرودگاه ها ،زندانها... ،
 درج مقاالت درباره ایدز در روزنامه های کثیر االنتشار تهیه فیلم های مستند و کلیپ هایی درباره ایدز برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی کوتاه مدتدر مدارس و فرهنگسراها ...
 -3تألیف و چاپ کتاب ایدز برای پزشکان و
پیراپزشکان
 -4مراقبت از افراد آلوده و بیماران
در همین راستا مراکز مشاوره راهنمایی در بیمارستان
های مختلف ایجاد و افراد آلوده به ویروس و بیماران
سرپایی به این مراکز مراجعه و ضمن دریافت دارو ،آموزش
های الزم جهت جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران
را فراگرفته و ترغیب شوند تا همسر و فرزندان خود را
مورد آزمایش قرار دهند .آلوده شدگان به علت ترس از
ایجاد مشکالت خانوادگی ،اجتماعی ،شغلی ،کمتر حاضر
به مراجعه به مراکز مشاوره بوده و حتی توصیه می نمایند
که به هیچ وجه مددکاران اجتماعی به جهت پیگیری و
فرآیند درمان و ارائه راهکارهای مناسب به محل سکونت و
کار مراجعه نکنند.
 -5کنترل خون و فرآورده های خونی و اعضای
پیوندی
 -6سیستم گزارش دهی
پیشگیری رفتاری در اچ آی وی /ایدز
در حال حاضر پیشگیری رفتاری مؤثرترین راه برای
جلوگیری از گسترش بیشتر عفونت اچ آی وی شناخته
شده است .پیشگیری رفتاری برای گروه های سنی مختلف
برنامه های مخصوصی را براساس دیدگاه های مردم یک
کشور طرح ریزی می کند.
پیشگیری رفتاری مقرون به صرفه است و می تواند
به خوبی در کشورهایی که نیروی انسانی و منابع محدود
در اختیار دارند راهگشا باشد .این تجربه را بسیاری از
کشورهای در حال توسعه ثابت کرده اند.
در بسیاری از کشورها وضعیت کنترل ایدز و اچ آی وی
از کنترل خارج شده و هزینه های سنگینی را در همه امور
به دولت ها و خانواده ها و خود افراد آلوده تحمیل کرده
و در صورت عدم توجه به این مسئله می تواند در آینده
ای نه چندان دوره به عنوان یک مشکل عمومی در جامعه

مطرح باشد ،چراکه هیچ یک از افراد جامعه احساس امنیت
از امکان آلوده شدن را ندارند و همیشه با این استرس و
اضطراب که نکند قربانی بعدی آنها باشند زندگی می کنند.
در حال حاضر افراد  25تا  44سال بیش از سایر گروه
های سنی در خطر ابتالی به عفونت قرار دارند .نسلی که
در آینده نقش والدین را در جامعه قرار است برعهده بگیرند
در معرض باالترین خطر ابتال هستند.
باید پذیرفت که ایدز بیماری است که با رفتارهای
پرخطر گسترش می یابد و بیشترین خطر متوجه کسانی
است که مبارزه جنسی پرخطر یا اعتیاد تزریقی و یا هردوی
آنها را دارند و این رفتارها می تواند تغییر کند به شرط آن
که یک برنامه پیشگیری رفتاری مناسب به افراد در معرض
خطر کمک کند تا امکان تغییر در رفتارهای خود را به
وجود آورند.
اگر به موقع اقدام الزم جهت تأسیس مراکزی برای ایدز
و اعتیاد ،آزمایش های داوطلبانه اچ آی وی نشود بایستی
در انتظار گسترش روزافزون آن بود.
باید دانست که پیشگیری رفتاری:
 )1اثربخش است و اکنون به عنوان مؤثرترین راه
پیشگیری از این بیماری شناخته شده است.
 )2پیشگیری رفتاری برای جامعه مقرون به صرفه
است.
 )3برای آنکه برنامه های پیشگیری رفتاری مؤثر
واقع شود باید افراد مختلف جامعه بخصوص گروه های در
خطر بطور مستقیم در آن درگیر شوند.
 )4تحقیقات در این زمینه باید با مشارکت سازمانهای
مختلف صورت گیرد.
پیشگیری رفتاری یعنی:
 )1پیشگیری از تماس های جنسی پرخطر و
پیشگیری از خطر در هنگام تماس جنسی
 )2آموزش جامعه به صورت وسیع از طریق رسانه ها
و نوشتارها
 )3آموزش پیشگیری از اچ آی وی و ایدز در سطح
مدارس
 )4برنامه کاهش زیان معتادان تزریقی
 )5مشاوره و آزمایش های داوطلبانه
از آنجایی که برچسب ایدز برای فرد مبتال بهای
سنگینی دارد و فرد مبتال در صورت اطالع و آگاه شدن
افراد از ابتالی وی امکان عدم حمایت و طرد وی را به
وجود می آورند در این زمان است که فرد آلوده سعی در
کتمان کردن بیماری خود می کند و چه بسا به زندگی
خود ادامه بدهد و رفتارهای پرخطری که امکان آلوده
شدن افراد دیگر را فراهم می آورد را انجام دهد .لذا در
این مرحله مددکار اجتماعی باید باالترین تالش خود را در
جهت حمایت از این بیماران نماید .چرا که افراد مبتال به
این اطمینان برسند که دیگران در صورت اطالع از بیماری
وی او را رها نکرده و با اعتماد به نفس باالیی دیگران را در
جریان بیماری قرار می دهند.
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الفبای پیشگیری از ایدز
از سال  ،1988سازمان ملل متحد اول دسامبر را روز
جهانی ایدز نام گذاری کرده است .این روز نه فقط برای
افزایش بودجه برای آگاهی ،بلکه برای آموزش و مبارزه با
تبعیض ها تعیین شده است.
شعار سال های گذشته برای روز جهانی ایدز چنین
بوده است:
سال شعارهای سازمان ملل متحد برای روز جهانی
ایدز
ارتباط
1988
جوانان
1989
ایدز و زنان
1990
تشریک مصائب
1991
تعهد اجتماعی
1992
زمان عمل فرارسیده
1993
ایدز و خانواده
1994
حقوق مشترک ،مسئولیت های مشترک
1995
یک جهان ،یک امید
1996
کودکانی در جهانی با ایدز
1997
تالش برای تغییر ،فعالیت جهانی برای
1998
مقابله با ایدز در میان جوانان
گوش دادن ،آموختن ،زندگی کردن،
1999
رابط
فعالیت جهانی برای مقابله با ایدز در میان کودکان و
در این نقش مددکار اجتماعی به عنوان یک عامل
نوجوانان
ارتباطی بین مددجو و منابع و امکانات موجود در جامعه
ایدز ،مردان تفاوت بوجود می آورند
2000
است .ایفای این نقش مستلزم آن می باشد که مددکار
من مراقبم ،تو چطور؟
2001
اجتماعی از خدماتی که سازمان ها ،مؤسسات دولتی و
بدنامی و تبعیض
2002
غیر دولتی ارائه می دهند و می تواند در کمک به فرد
بدنامی و تبعیض
2003
آلوده نتیجه بخش باشد ،آشنا بوده و تأکید بر ارتباط با
ایدز و زنان و دختران
2004
همه هم پیمان در برابر گسترش ایدز این مؤسسات داشته و به تناسب مشکل و خدماتی که
2005
همه هم پیمان در گسترش ایدز ،همه ارائه می دهند از آنها بهره بگیرد.
2006
مددکار اجتماعی می تواند با سایر مددکاران مراکز
پاسخگو مسئولیم
همه هم پیمان در برابر گسترش ایدز ،مختلف ارتباط داشته و جلساتی را جهت تشریح بیماری
2007
و مشکالت این بیماران داشته تا آنها نیز بتوانند همدلی
پیشگام شوید
های الزم را در جهت کمک انجام دهند.
موفقیت مددکار اجتماعی در این نقش منجر به
الفبای پیشگیری از ایدز
( Abstinence) Aبه معنای پرهیز و خویشتن داری ارتباط مداوم فرد بیمار با مددکار شده و با این راهکار
مددکار اجتماعی می تواند همیشه در ارتباط مستقیم
( be Faithful) Bبه معنای پایبندی
بوده و در جریان مشکالت و سیر درمان بیمار قرار گیرد.
( Condomise) Cبه معنای استفاده از کاندوم

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش،
اصول ،مهارات و روش هایی که هدف از آن کمک به افراد،
گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و
امکانات موجود ،برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام
کنند و به استقالل نسبی و رضایت خاطر فردی دست
یابند (موسوی چلک».)38 :1383 ،
مددکاری اجتماعی دارای روش های مستقیم و غیر
مستقیم می باشد.
روش های مستقیم در مددکاری اجتماعی عبارتند از:
 -1مددکاری فردی یا مددکاری اجتماعی کار با فرد.
 -2مددکاری گروهی یا مددکاری اجتماعی کار با
گروه.
 -3مددکار اجتماعی یا مددکاری اجتماعی کار با
جامعه.
روش های غیر مستقیم مددکاری اجتماعی:
 -1مدیریت مؤسسات
 -2تحقیقات اجتماعی
 -3اقدام اجتماعی
مددکاران اجتماعی در کار با بیماران اچ آی وی /ایدز
دارای نقش های مختلفی می باشند که این نقش ها در
کار فرد ،خانواده ،گروه ،جامعه مطرح می باشد.

نقش مددکاران اجتماعی
در کار بیماران اچ آی ی /ایدز
دکتر قندی مددکاری را چنین تعریف می کند:
«مددکاری اجتماعی خدمتی است حرفه ای که بر
پایه دانش و مهارت های خاص قرار گرفته است .هدف
آن ،کمک به افراد ،گروه ها و یا جامعه است تا بتوانند
استقالل شخصی ،اجتماعی و رضایت خاطر فردی و
اجتماعی به دست آورند.

مدافع
مددکار اجتماعی در این نقش سخنگوی بیمار می
باشد و در صورتی که بیماران جهت دفاع از حقوق خود
مشکل داشته یا در جهت توجه بیشتر جامعه به آنها اقدام
می کند.
مددکار اجتماعی ضمن توجه به خواسته های بیمار،
منافع اجتماعی را نیز در نظر می گیرد.
از جمله اقدامات مددکار اجتماعی در این نقش:
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 سعی در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی کاربردیجهت مشارکت بیماران در جامعه و ضرورت توجه ویژه
به آنها.
 ایجاد ارتباط با مسئوالن و متخصصان در جهت رفعمشکالت بیماران.
 سعی در ایجاد رابطه با خانواده ،دوستان ،متخصصیندر جهت پذیرش بیمار و حل مشکالت و اختالفات موجود.
یاری دهنده
در این نقش مددکار اجتماعی با تکیه بر توانایی های
بیماران و ارزیابی آن سعی می کند که آنها را در جهت
ایجاد تغییرات مطلوب یاری دهد.
در این مرحله تأکید مددکار بر توانایی هایی می باشد
که با تشویق و حمایت و اطمینان بخشیدن به بیماران در
موقعیتی که قرار گرفته اند تا مطلوب ترین تغییرات را
به وجود آورند .اصل بر مشارکت خود بیماران می باشد و
مددکار اجتماعی نقش راهنما را دارد.

در گروه امکان تبادل اطالعات و تجربیات و معرفی منابع
و امکانات موجود برای کمک آشنا می شوند .همچنین
در کاهش استرس و اضطراب آنها زمانی که مشاهده می
کنند افراد دیگری نیز با این نشکل مواجه هستند نقش
داشته باشد.
 مددکاران اجتماعی همچنین با بیمارانی که تازه ازنتیجه آزمایش مثبت خود مطلع شده اند کار می کنند.
کار اجتماعی به بیمار کمک می کند با واکنش های روانی
که در نتیجه شنیدن مثبت بودن آزمایش خود ایجاد می
شود ،بهتر مقابله کند .در این مرحله رازداری از جمله
اصول مهم مددکاری می باشد که باید رعایت گردد .در
این مرحله نباید کسی را از نتیجه آزمایش مطلع کرد.
همچنین مددکار اجتماعی باید به بیمار کمک کند تا
نحوه کنار آمدن و زندگی کردن با بیمار خود را بیاموزد و
منابع و امکانات در خانواده و جامعه را جهت حل مشکل
خود شناسایی کند و در تشخیص تفاوت اچ آی وی/
ایدز کمک می کند .نقش داروهای مختلف در به تأخیر
انداختن ورود به مرحله ایدز به او آموزش داده می شود.
به او آموخته شود که چگونه از انتقال بیماری به دیگران
جلوگیری کند.

آموزش دهنده
مددکار اجتماعی هم در جهت آموزش برای خود
بیماران ،و هم برای جامعه و خانواده کار می کند .مددکار
با ایفای درست و برنامه ریزی شده این فرآیند می تواند
نتیجه گیری
در پیشگیری نقش بسزایی داشته باشد .مددکار در کار با
باید توجه داشت که بیماری ایدز مصداق بارز
بیماران همواره متوجه تقویت توانایی های بیماران بوده و پیشگیری بهتر از درمان است می باشد و برای اینکه در
مشابه نقش یاری دهنده می باشد.
امر پیشگیری از این بیماری موفقیت داشته باشیم باید
در کار با بیماران به این افراد آگاهی و آموزش های به طرق مختلف آگاهی مردم از نحوه انتقال و عوارض و
الزم را در جهت کاهش رفتارهای پرخطر که امکان ابتالء راه های پیشگیری از ابتال به این بیماری را افزایش داد.
سایر افراد را باال می برد داده می شود ،این مستلزم آن
با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر و ارتباط جنسی
می باشد که امکانات مناسبی را برای آنها فراهم آورد دو عامل اصلی شیوع اچ آی وی می باشد لذا جا دارد که
تا واهمه از اینکه اگر بیماری خود را آشکارا بیان کنند توجه شایانی در زمینه ابتال سایرین به این امر گردد لذا
جامعه آنان را طرد می کند وجود نداشته باشد ،چرا که در در این میان باید هماهنگی و همکاری بین سایر ارگانها
کتمان بیماری احتمال ابتالء سایرین به این بیماری وجود به وجود آمده و مسئولین به این مسئله اجتماعی توجه
دارد .شرط موفقیت آمیز بودن برنامه های پیشگیری آن کنند.
می باشد که افراد مبتال همکاری الزم را داشته باشند در
از جمله حرفه هایی که در زمینه پیشگیری از ایدز
غیر این صورت برای هیچ فردی امکان تشخصی یک فرد و کاهش عوارض و اثرات آن و از همه این موارد مهمتر
آلوده و سالم نیست.
کمک به فرد آلوده نقش داشته مددکاری اجتماعی می
در بحث آموزش مددکار اجتماعی با برگزاری کارگاهها باشد .از جمله نقشهایی که مددکار اجتماعی در کار با این
و کالس های آموزشی در مدارس ،فرهنگسراها و اطالع افراد دارد عبارتند از :رابط ،دافع ،یاری دهنده ،آموزش
رسانی نقش بسزایی داشته باشد.
دهنده ،و  ...اما هدف کلی مددکار اجتماعی در کار با افراد
 مددکار اجتماعی در کمک به تشخیص علت آلودگی آلوده سعی در قادرسازی آنها و باال بردن سازگاری آنهامی تواند کمک شایانی به فرد مبتال کند که این امر در با محیط و بازگشت به جامعه است ،چرا که افراد آلوده در
کاهش استرس و اضطراب فرد آلوده اهمیت دارد چرا که زمانی که از مثبت بودن آزمایش خود مطمئن می شوند
باالترین علت راه انتقال بیماری اعتیاد و رابطه جنسی می با اضطراب و استرسی روبرو می گردند که در این زمان
باشد .در صورتی که احتمال ابتال ممکن است سایر موارد مددکار اجتماعی می تواند نقش ارزنده ای داشته باشد.
باشد .این می تواند در پذیرش بیمار در خانواده و سایر
آمار منتشر شده نشان از گسترش روز افزون این
حمایت هایی که امکان آن باشد تأثیر بگذارد.
بیماری دارد لذا در این میان پیشگیری و توجه به این
 تشکیل گروه با بیماران و خانواده های آنها از بیماری به علت داشتن پیامدهای سنگین به فرد و جامعهاهمیت باالیی برخوردار می باشد .بیماران و خانواده ها از یک اولویت بهداشتی و اجتماعی برخوردار است.
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