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عکس :هلث نیوز

گزارش «ایران» از تغییر الگوی ابتال به بیماری اچ آی وی

موج سوم ایدز قربانی می گیرد
پرستو رفیعی

خبرنگار

وضعیت جســـمیاش هر روز بدتر میشد .نمیدانســـتیم چه بالیی بر سرش
آمده ،دکترها هم نمیتوانســـتند بیماریش را تشـــخیص دهنـــد .اصالً کارمان
شده بود هر چند روز یکبار به بیمارســـتان مراجعه کنیم و بعد از مدتی بستری
شـــدن در اورژانس و انجام انـــواع آزمایشها با یک کیســـه دارو بـــه خانه باز
گردیم تا چند روز دیگر که دوباره روز از نو و روزی از نو .آخرین بار اما اســـهال و
استفراغ شدیدی گرفت .حسابی ترسیده بودم .حس غریبی داشتم انگار دیگر
خوب شـــدنی در کار نبود .به بیمارستان رسیدیم و مثل همیشه راهی اورژانس
بیمارستان شدیم .این بار اما با همیشـــه فرق میکرد حالش خیلی بد بود اما
بدتر از آن ،ویروســـی بود که در میان برگههای آزمایش پیدا شـــد HIV .زندگی
مان را زیر و رو کرد .تشـــخیص علت بیماری همســـرم راه نجاتمان نبود بلکه
مانند باتالقی زیرپایمان را خالی کرد.
اینهـــا را مینـــا میگویـــد ،زنـــی کـــه
قربانی بیماری همســـرش شـــده ،آهی
میکشـــد و ادامـــه میدهـــد :پزشـــکان
گفتنـــد کـــه بایـــد آزمایـــش بدهیم هم
خودم و هم پسرانم .فقط خدا میداند
چه بر ما گذشـــت .ازهمان لحظهای که
نمونهگیـــری برای آزمایش انجام شـــد
ترســـی پرابهـــام وجـــودم را فـــرا گرفت
مدام از خـــودم میپرســـیدم ،اگر مبتال
باشم چه؟ اگر فرزندانم هم مبتال شده
باشـــند چه باید بکنم؟ انگار ســـاعتها
نمیگذشـــت و روزهـــا کـــش میآمد تا
اینکه نتیجه آزمایش مشخص شد.
نفس هایـــش بـــه شـــماره میافتد.
بغـــض کـــه راه گلویش را تنـــگ میکند
حال چشـــمانش بارانی میشـــود .اما با
لبخنـــدی تلـــخ خودش را جمـــع و جور
میکنـــد .به چشـــمانش اجـــازه باریدن
نمیدهـــد صدایش را صـــاف میکند و
ادامـــه میدهد :آلوده شـــده بودیم هم
من و هم پسر دومم .همسرم را از کار در
سازمانی دولتی و پرآوازه اخراج کردند،
پسرم را هم از مدرسه .نمیدانستم چه
باید بکنم همـــه طردمان کـــرده بودند
زندگی مان از حرکت ایستاده بود .مدام
از خـــودم میپرســـیدم چـــرا مـــن؟ چرا
پسرم؟ این طفلی باید تاوان چه گناهی
را پـــس بدهـــد؟ همســـرم را ســـرزنش
میکـــردم ،هـــر روز و هـــرروز .دیگر دلم
برایش نمیسوخت .حدود شش ماهی
از این ماجرا گذشـــت تا توانستم خودم
را جمـــع و جور کنـــم .دیگر همســـرم را
ســـرزنش نمیکردم و در تالش بودم تا
راهی بـــرای ادامه زندگی بیابم .ما زنده
بودیم و بایـــد زندگی میکردیم .تازه به
شـــرایط عادت کرده بودم که همســـرم
براثـــر بیمـــاری جانش را از دســـت داد.
مـــن مانـــده بـــودم و زندگـــی و از همـــه
مهمترآینـــده فرزندانـــم .اما بـــار دیگر
زندگی روی بدش را به من نشـــان داد.
خانواده همسرم از من شکایت کردند تا
فرزند سالمم را از من جدا کنند.

مینـــا ادامه میدهـــد :بارهـــا و بارها
بـــه جلســـات دادگاه رفتـــم تا توانســـتم
قاضـــی را متقاعد کنم که زندگی در کنار
مـــن برای فرزنـــدم تهدیدی محســـوب
نمیشـــود .متأســـفانه آگاهـــی افـــراد
جامعه نسبت به این بیماری و راههای
انتقال آن بسیار کم است.
بـــرق زندگـــی در چشـــمانش دیـــده
میشود .چشمانش میدرخشد .پسرم
وکیل دادگســـتری شـــده ،ازدواج کرده و
زندگـــی موفقی دارد .خـــودم هم که در
مرکـــزی که بـــه بیماران مبتـــا به HIV
خدمـــات مشـــاورهای ارائـــه میدهـــد
مشغول به کار شدهام.
از پســـرش میپرســـم همانـــی کـــه
قربانـــی بیمـــاری و ناآگاهـــی پدر شـــده
اســـت ،اما مینا دیگر نمیخنـــدد ،هنوز
نتوانســـته پســـرش را به زندگی طبیعی
بازگردانـــد .رفتـــار ناشایســـت مدیـــران
مدرسه آتشـــی به جان پسرک انداخت
کـــه او بـــرای همیشـــه تحصیـــل را کنار
گذاشـــت .انگیـــزهای هم بـــرای زندگی
نـــدارد چرا که آینده ،اشـــتغال و ازدواج
خود را پر ابهام میبیند.
ëëهیچ کس به مالقاتم نمیآمد
بیژن اما مردی اســـت که روی پلهها
نشســـته و چرت میزند .دست راستش
خیلی حرفهای خالکوبی شـــده از مچ تا
باالی آرنج .اما روی دست چپش جمله
معـــروف رفیـــق بیکلـــک مـــادر کامالً
ناشیانه خالکوبی شده.
با صدای بلند ســـام کردم .چرتش
پاره شـــد چنـــد دقیقـــهای طول کشـــید
کـــه به خـــودش بیایـــد .از بیمـــار یاش
پرســـیدم و دلیل بیمار شدنش .دستش
را مقابلم گرفت .زندانی که شـــدم همه
طردم کردنـــد .زنم ،پـــدرم ،برادرانم و
حتی خواهـــرم همه رهایم کردند .هیچ
کس بـــه مالقاتم نمیآمد جـــز مادرم،
عاشقش بودم و در زندان بیشتر از قبل
دوســـتش داشـــتم .یک شـــب که داوود
پنجه طـــا دور ازچشـــم نگهبانان بدن

بچههـــا را خالکوبـــی میکـــرد ،من هم
وسوسه شدم و خواستم به عشق مادرم
این جمله را روی دســـتم خالکوبی کند.
رفیق بیکلـــک مادر ،اما ســـوزن آلوده،
آتشـــی بود زیـــر خاکســـتر کـــه جوانی و
زندگیـــم را نابـــود کـــرد .چند ســـالی در
زندان بودم بیخبر از آلوده شدن ،وقتی
آزاد شدم هم تا یکی دوسال خوب بودم
اما کم کم بیماری خودش را نشان داد.
در ابتدا مرضم را تشخیص نمیدادند.
امـــا یـــک روز یکـــی از دکترها بـــا دیدن
خالکوبی روی دستانم به ایدز مشکوک
شـــد و خواســـت آزمایشهـــای الزم را
انجـــام دهم .همین که مشـــخص شـــد
چه دردی گرفتهام ،دوستان و آشنایانم
فراری شـــدند .فقط مادرم کنارم ماند.
البته تاوانـــش را هم داد ،پدرم طالقش
داد و خواهر و برادرانم در خانه شـــان را
بر روی او بســـتند .خواستم خودم را گم
و گور کنم تا شاید مادر پیرم آخر عمری
درست زندگی کند ،یک بار هم تصمیم
گرفتـــم خود کشـــی کنـــم اما مـــادرم با
التماس مرا منصـــرف کرد ،او میگفت
داغی ســـختتر از مرگ اوالد نیســـت.
امـــروز هم بـــه خاطـــر او آمـــدهام برای
درمان .تا شـــاید این آخـــر عمری نفس
راحتی بکشد.
ëëخوشحالم که همسرم آلوده نشده
فرهـــاد مـــردی اســـت  47ســـاله که
ظاهرش به ورزشـــکاران بیشـــتر شـــبیه
اســـت تا یک بیمار آن هم با بیماریای
که روزی کشـــندهترین بیماریها عنوان
گرفتـــه بود .میگوید :ســـال ها در خارج
از کشـــور زندگی کردم همان جا ازدواج
کـــردم و زندگـــی خوبـــی هـــم داشـــتم.
تـــا اینکه بعـــد از ســـال ها بـــرای دیدن
وطنم و برخی از اقـــوام به ایران آمدم،
بـــرای ترمیـــم دنـــدان هایم بـــه دندان
پزشـــکی رفتم .فکر میکـــردم با این کار
در هزینههایـــم صرفهجویـــی خواهـــم
کرد چون هزینه دندانپزشـــکی در ایران
خیلی ارزانتر از کشوری است که در آن
زندگی میکنم .مدتها پس از بازگشت
عالئم بیماری در من بروز کرد .از ترس
اینکه کارم را از دســـت ندهـــم به ایران
آمـــدم .من شـــغلی دارم که بـــه مردم
خدمت ارائه میدهم بیمار شـــدن من
بـــه منزلـــه از دســـت دادن کارم بـــود از
این رو بـــرای انجام آزمایشها و درمان
بیماریام به ایران بازگشتم .بررسیها و
آزمایشها نشان داد به  HIVمبتال شده
ام .از آن موقـــع تـــا امـــروز تحت درمان
قرار گرفتـــهام و با پیگیریهـــا و رعایت
کامل دســـتورات پزشک این ویروس در
بدنم به اندازهای ضعیف شده که دیگر

دکتر مینو محرز :تماس جنسی با فرد آلوده به
نخستین راه انتقال این بیماری در میان افراد
جامعه تبدیل شده است .بهطوری که آمار
نشان میدهد در دوسال اخیر  99درصد از
بیماران از طریق تماس جنسی مبتال شدهاند.
پس از آن انتقال بیماری از مادر آلوده به
جنین و دست آخر استفاده از سرنگ آلوده و یا
هر وسیلهای که خون آلوده را به بدن شخص
منتقل کند ،که عامل سوم در جامعه ما بسیار
کم رنگ شده است.
هنگامی که راه انتقال این بیماری از طریق
سرنگ آلوده بود تعداد مبتالیان مرد به
مراتب بیشتر از زنان بود .به گونهای که آمارها
نشان میداد مردان  96درصد تعداد مبتالیان
و زنان حدود  4درصد را تشکیل میدادند اما
در عرض دوسال اخیر به دلیل تغییر الگوی
ابتالبه ایدز ،تعداد زنان به حدود  35درصد و
مردان به  65درصد رسیده است
احتمال انتقال آن به اطرافیان به صفر
رسیده است.
او در حالـــی که دلیـــل بیماریاش را
ضدعفونی نبودن وسایل دندانپزشکی
عنـــوان میکنـــد ادامه میدهد :بســـیار
خوشـــحالم کـــه همســـرم آلوده نشـــده
اســـت و میتوانـــم ماننـــد یک انســـان
طبیعی زندگی کنم.
ëëفکر میکردم ایـــدز مخصوص معتادان
تزریقی است
یگانه دختری است  26ساله26 .بهار
از زندگیش گذشـــته اما بیشـــباهت به
زنان میانسال نیست .خودش ویروسی
را متهـــم میکند که به واســـطه اشـــتباه
جوانـــی و ناآگاهـــی ،ســـامتیاش را به

یغما برده و آیندهاش را به ابهام کشیده
اســـت .یگانـــه میگوید :فکـــر میکردم
ایـــدز مخصـــوص معتـــادان تزریقـــی
اســـت .همین که یکـــی از ایـــن افراد در
میان اطرافیانت نباشـــد کافی اســـت تا
خودت را از آلوده شدن بیمه کنی .البته
شـــنیده بودم که این بیمـــاری از طریق
لوازم دندانپزشـــکی یا تیغ آرایشـــگاهها
هـــم منتقل میشـــود به همیـــن خاطر
ســـعی میکردم برای انجام این امور به
جاهای تأیید شده و باالی شهری بروم.
غافل از اینکه...
از تصمیمش برای دوری از حرفها
و افکار منفـــی میگوید وادامه میدهد:
داروهایـــی کـــه مصـــرف میکنـــم ایـــن

ویروس خانمانسوز را ضعیف میکند و
اثر آن در بدنم را به حد صفر میرساند.
یعنـــی من مانند افراد ســـالم هســـتم و
میتوانم مانند بقیه شغل داشته باشم
و با دوســـتانم رفت و آمد کنم اما کافی
اســـت یک نفـــر بفهمد که من بـــه ایدز
مبتال هستم ،چنان از من دوری میکند
که انـــگار تا به حـــال مرا نمیشـــناخته.
متأســـفانه هنـــوز در جامعـــه مـــا ایـــن
بیماری به درستی شناخته نشده است.
ëëموج ســـوم ایدز در کشـــور قابـــل کنترل
است
بیمـــار کـــه میشـــوی دیگـــر فرقـــی
نمیکنـــد کـــه متهم باشـــی یـــا قربانی.
مهـــم نیســـت کـــه تـــو مرتکب اشـــتباه
شدهای یا دیگری در حقات جفا کرده.
جـــواب آزمایـــش کـــه مثبت میشـــود
دیگر راه برگشـــتی نیســـت همه پلهای
پشت ســـرت خراب میشـــود انگار .اما
متخصصان معتقدند که باید این تفکر
تغییر کنـــد .باید آگاهی تـــک تک افراد
جامعه بـــاال برود تا بتوانیم موج ســـوم
ایدز در کشور را کنترل کنیم.
دکتـــر مینـــو محـــرز رئیـــس مرکـــز
تحقیقات ایدز دانشـــگاه علوم پزشـــکی
تهـــران در گفتوگو با «ایران» میگوید:
ایـــدز یـــک بیمـــاری اســـت که توســـط
ویـــروس نقـــص ایمنـــی  HIVایجـــاد
میشـــود و میتواند تا ســـال هـــا بدون
عالمـــت باقی بمانـــد .بیعالمت بودن
بیمـــاری باعـــث میشـــود در حالی که
خود فـــرد از بیماریاش بیخبر اســـت
این ویـــروس را به دیگـــران منتقل کند.
متأســـفانه گزارشها نشـــان میدهد در
حال حاضر حـــدود  40هزار بیمار مبتال
به ایدز درکشـــور وجود دارد اما آمار غیر
رســـمی از حقیقتـــی تلخ خبـــر میدهد
و آن افزایش تعـــداد مبتالیان تا حدود
دو تا ســـه برابر آماری است که امروز در
دست ما قرار دارد.
ایـــن فـــوق تخصـــص بیماریهـــای
عفونـــی تأکید میکند :بیمـــاری ایدز در
گذشـــته یک بیماری کشـــنده محسوب
میشد اما خوشـــبختانه امروزه به مدد
داروهای کشـــف شـــده به یـــک بیماری
مزمن قابل کنترل تبدیل شـــده اســـت.
این داروها میتواننـــد ویروس را از بین
ببرند و امکان انتقال آن را منتفی کنند.
البتـــه این بـــه معنـــای بهبـــودی کامل
نیست و تنها کنترل بیماری است .همه
جهـــان برای درمان قاطـــع این بیماری
در تالش هستند.
وی در ادامـــه با تأکید بـــر اینکه روند
شـــیوع بیماری ایـــدز در کشـــور در حال
افزایش اســـت میگوید :افزایش میزان
شـــیوع این بیمـــاری ازشـــناخت ناکافی
ایـــدز و ناآگاهی مردم جامعه از راههای
انتقال آن نشأت میگیرد .امروزه الگوی
ابتال به بیماری تغییر یافته است و دیگر
خون و فرآوردههـــای خونی عامل ابتال
به آن نیست .زمانی فاکتور  8که از سایر
کشورها وارد میشـــد عامل ابتال به این
بیماری محسوب میشد که با اقدامات
انجـــام گرفته ،بســـرعت کنترل شـــد .از
سوی دیگر استفاده سرنگهای چند بار
مصـــرف در میان معتـــادان تزریقی نیز
راه جدی انتقال این بیماری به حساب
میآمـــد اما بـــا توزیع ســـرنگ در میان
معتادان تا حدود زیادی این راه انتقال
بیماری نیز کنترل شد.
دکتـــر محرز با اشـــاره به موج ســـوم
ایدز در کشور ،میافزاید :موضوع نگران
کننده در جامعه امروز انتقال بیماری از
راه تماس جنسی حفاظت نشده است
که به واســـطه نبود آمـــوزش صحیح در
میـــان جوانان و حتی افرادی که در دهه
ششـــم زندگی خود قرار دارند هم دیده
میشـــود .جوانان امروز بـــه دلیل عدم
آگاهـــی و ناتوانـــی در خویشـــتنداری به
این بیماری گرفتار میشوند .متأسفانه
آموزش و پرورش در آگاهی بخشـــی به
کودکان و نوجوانان بسیار ضعیف عمل
کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز با اشـــاره
بـــه راههـــای انتقـــال بیمـــاری ایـــدز در
ســـالهای اخیر میگوید :تماس جنسی
با فرد آلوده به نخســـتین راه انتقال این
بیمـــاری در میان افـــراد جامعه تبدیل
شـــده اســـت .بهطوری کـــه آمار نشـــان
میدهد در دوســـال اخیـــر  99درصد از
بیمـــاران از طریق تماس جنســـی مبتال
شـــدهاند .پـــس از آن انتقـــال بیمـــاری
از مـــادر آلوده بـــه جنین و دســـت آخر
استفاده از سرنگ آلوده و یا هر وسیلهای
که خون آلوده را به بدن شخص منتقل
کند ،که عامل ســـوم در جامعه ما بسیار
کم رنگ شده است.
وی اظهـــار میکند :هنگامـــی که راه
انتقـــال این بیمـــاری از طریق ســـرنگ
آلـــوده بـــود تعـــداد مبتالیـــان مـــرد به
مراتب بیشتر از زنان بود .به گونهای که
آمارها نشـــان میداد مـــردان 96درصد
تعداد مبتالیان و زنان حدود 4درصد را

تشـــکیل میدادند اما در عرض دوسال
اخیـــر بـــه دلیـــل تغییـــر الگـــوی ابتالبه
ایدز ،تعداد زنان بـــه حدود  35درصد
و مـــردان به  65درصد رســـیده اســـت.
متأســـفانه حقیقـــت تلـــخ دیگـــر طیف
سنی مبتالیان است .نوجوانان و جوانان
و همچنیـــن افراد مســـن روز بـــه روز به
تعداد مبتالیان اضافه میشـــوند .یکی
از مشـــکالتی که معموالً برای این طیف
پیـــش میآیـــد این اســـت کـــه معموالً
بیمـــاری این افـــراد تا مرحله پیشـــرفته
تشخیص داده نمیشود ،چون پزشکان
فکر نمیکننـــد آنها به ایدز مبتال شـــده
باشند.
دکتـــر محرز در مـــورد راههای انتقال
ایـــدز در زنـــدان میگویـــد :انتقـــال این
بیماری در زندان بســـیار کم شده است.
اما بهطـــور معمول  3راه بـــرای انتقال
ایـــن بیمـــاری وجـــود دارد .نخســـت از
طریق ســـرنگ آلوده که به دلیل توزیع
رایـــگان متـــادون و ســـرنگ بـــه روش
اســـکرین تعداد مبتالیـــان از این طریق
کاهش یافته و مورد ابتالی جدید از این
راه در زندانها بســـیار کم شـــده اســـت.
دوم ،تماس جنســـی و ســـوم خالکوبی
اســـت .متأســـفانه معمـــوالً یکـــی از
زندانیان به صورت غیرقانونی و پنهانی
خالکوبـــی میکنـــد و به دلیل نداشـــتن
امکان اســـتریل کـــردن ،ایـــن بیماری و
همچنیـــن هپاتیت  Bو  Cرا به ســـایرین
منتقل میکند.
ایـــن فـــوق تخصـــص بیماریهـــای
عفونـــی دربـــاره راههـــای پیشـــگیری از
انتقـــال بیمـــاری از راه تماس جنســـی
تأکیـــد میکند :راه پیشـــگیری از تماس
جنســـی نیـــز بـــه ســـه بخـــش تقســـیم
میشود .نخستین بخش خویشتنداری
است که دســـتور دین ما است .در حالی
کـــه در دیـــن اســـام بـــر خویشـــتنداری
تأکید شـــده اســـت اما آموزش و تقویت
آن در مـــدارس خیلی مـــورد توجه قرار
نمیگیرد .دومین مورد وفاداری اســـت
یعنی یک همســـر داشـــتن ،متأســـفانه
اخیراً بـــا بیمارانـــی مواجه هســـتیم که
حدود  60تا  65ســـاله هستند و فرزندان
 25ســـاله یـــا  30ســـاله دارنـــد .ازدواج
موقت عامل ابتالی ایـــن بیماران بوده
که متأســـفانه همســـر اول خـــود را هم
آلوده میکنند.
اســـتفاده از وســـایل پیشـــگیری در
روابط جنســـی نیز یکـــی دیگر از راههای
پیشـــگیری است که متأســـفانه به دلیل
گـــران شـــدن و کمیـــاب شـــدن کمتـــر
مورد اســـتفاده قرار میگیـــرد .در خیلی
ازکشـــورها این وسایل به صورت رایگان
توزیـــع میشـــود .از این رو توانســـتهاند
موج سوم بیماری ایدز را کنترل کنند.
رئیـــس مرکـــز تحقیقات ایـــدز تأکید
میکند :تا به حال  4اســـتراتژی کشوری
برای پیشگیری از ایدز نوشته شده است
و توســـط هیـــأت دولـــت مصوب شـــده
یعنی دســـتور اســـت که همـــه ارگانها
باید همـــکاری کنند اما در عمل کســـی
همکاری نمیکند.
مورد بعدی این است که باید آنقدر
آموزشها قوی شـــود که هر فردی حتی
قبـــل از ازدواج خـــودش بـــرای تســـت
 HIVمراجعـــه کند .البتـــه مثبت بودن
نتیجه آزمایش به معنای مجرد ماندن
نیست این بیماران حق ازدواج دارند و
بســـیاری از بیماران  HIVمثبت ازدواج
کردهاند ،اما موضوع مهم این است که
باید همســـر فرد مبتال قبـــل از ازدواج از
بیماری همسرش مطلع باشد.
وی میافزایـــد :در همـــه جـــای دنیا
تأثیر تلویزیون ،جراید و فضای مجازی
درآموزش و پیشـــگیری بینظیر اســـت.
باید شفاف صحبت شود و باید بمباران
آگاهی صورت بگیـــرد .باید در آموزش
و پرورش بـــرای تقویت توانمندســـازی
نوجوانان و جوانان تالش شـــود .درست
است که در دانشگاه به این بحث توجه
شده اما مگر همه افراد جامعه دانشگاه
میرونـــد! پس باید از مدرســـه شـــروع
شود .در عرض سی و چند سالی که این
بیماری در کشور ما دیده شده آموزش و
پرورش هیچ کاری نکرده و صدا و سیما
هم تنها دو سریال ساخته است.
وی به مراکـــز مشـــاوره بیماریهای
رفتـــاری اشـــاره میکنـــد و میگوید :در
ایران  200مرکـــز مشـــاوره بیماریهای
رفتاری وجود دارد که به صورت رایگان
ارائـــه خدمـــت میدهند و با مشـــخص
شـــدن بیماری درمان را بســـرعت آغاز
میکنند.
دکتر محـــرز در خاتمه خاطرنشـــان
میکنـــد :داروهای این بیمـــاری هم در
داخـــل کشـــور تولیـــد میشـــود و هم از
هند وارد میشـــود و میتوان گفت برای
ً
اصـــا جـــای نگرانی وجود
تأمیـــن آنها
نـــدارد و خوشـــبختانه حداقـــل تـــا یک
ســـال آینـــده داروی مورد نیاز در کشـــور
وجود دارد.

