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مقدمة
ف الوصم والتمييز املرتبطان بفريوس اإليدز بأهنام أسلوب للحط من قدر املتعايشني مع فريوس اإليدز و مرض اإليدز أو املرتبطني  يعرَّ
هبام. ويأيت التمييز تاليا للوصم، وهو املعاملة غري العادلة لشخص ما استنادًا إىل إصابته احلقيقية أو املتصورة بفريوس اإليدز. وهناك 
التعامل مع العدوى بفريوس اإليدز، وتوفري  التي تواجه  اليوم من بني أكرب التحديات والعوائق  إدراك بأن الوصم والتمييز أصبح 
مقدمي الرعاية الصحية خلدمات عالية اجلودة يف هذا املجال. وُتعد اآلثار الواسعة االنتشار للوصم والتمييز املرتبطني بفريوس اإليدز، 
كام هو موثق يف العديد من الدراسات، مدمرة يف نواٍح كثرية، حيث يمكن أن تؤدي إىل انخفاض مستوى تقبُّل اخلدمات الوقائية من 
فريوس اإليدز، بام يف ذلك خدمات االختبار واملشورة، وبرامج الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وحمدودية اإلفصاح 
عن اكتشاف األجسام املضادة لفريوس اإليدز لدى الرشكاء وأفراد األرسة أو تأخر هذا اإلفصاح، وأيضًا عدم كفاية الرعاية والدعم، 
مثل تأجيل العالج والرعاية والدعم أو رفضه. ويف بعض احلاالت، قد يلجأ األشخاص املتعايشون مع فريوس اإليدز إىل االنتقال إىل 
خارج املجتمعات املحلية للحصول عىل خدمات الرعاية الطبية والوقائية بسبب خشيتهم من انتهاك الرسية، وجتنبا للمواقف السلبية 

التي قد يتعرضون هلا من جانب مقدمي الرعاية الصحية.
تكميلية  إجراءات  اختاذ  خالل  من  والتمييز  الوصم  جوانب  مع  التعامل  ينبغي  بلد،  أي  يف  اإليدز  لفريوس  االستجابة  تعزيز  وبغية 
جلميع  منتظم  تشاركي  تدريب  إجراء  املجال،  هذا  يف  أمهية  األكثر  اإلجراءات  بني  ومن  واملحيل.  الوطني  املستويني  عىل  ومستدامة 
موظفي الرعاية الصحية هبدف زيادة املعرفة بفريوس اإليدز واالحتياطات العامة  الالزمة للوقاية منه، ورفع مستوى الوعي بشأن 

الوصم والتمييز وعواقبهام الضارة، وأيضًا تصحيح املفاهيم اخلاطئة وهتدئة املخاوف الكامنة حول انتقال فريوس اإليدز.
وُتثل هذه احلزمة التدريبية دورة شاملة وضعت خصيصًا لالستخدام يف بلدان إقليم رشق املتوسط  ومنطقة الرشق األوسط وشامل 
الوصم والتمييز. وتتكون هذه احلزمة  البرشية للحد من  القدرات  تنمية  برامج  لتستخدم يف إعداد واستدامة  أفريقيا. وقد ُصممت 

التدريبية من املعلومات واألدوات األساسية الالزمة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية.

احلالة الوبائية لفريوس اإليدز
كان هناك نحو 35 مليون شخص متعايشون مع فريوس اإليدز، يف خمتلف أنحاء العامل،  بنهاية 2013.	 
يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا، كان هنـاك نحـو 230 ألـف شـخص متعايشـني مع فـريوس اإليـدز مع هنايـة عام 	 

2013 ، وكان هنـاك نحـو 25 ألـف إصابـة جديـدة يف عـام 2013  وحـده.

انتقال الفريوس من خالل ممارسة اجلنس هو النمط السائد.	 
األشـخاص الناقلـون للفـريوس هم السـبب األصـيل النتقال فـريوس اإليدز مـن املجموعات الرئيسـية التي يرتفـع فيها معدل 	 

انتشـار الفريوس، إىل عامة السـكان.
يتم حتديد نطاق انتشار الوباء يف بلد  ما من خالل انتشار العدوى عىل املستوى الوطني يف عامة السكان )التي يعكسها انتشار الوباء بني 
النساء احلوامل عىل املستوى الوطني( ويف الفئات السكانية الرئيسية )املشتغالت باجلنس، واملثليون، ومتعاطو املخدرات عن طريق 
الوريد، ومرىض السل، وحاملو األمراض املنقولة جنسيًا، والسجناء، وغريهم(. وتظهر البيانات الوبائية ارتفاع معدل انتشار عدوى 
فريوس اإليدز بني العامالت باجلنس، والرجال الذين يامرسون اجلنس مع الرجال، واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات عن طريق 
فإن هذه املجموعات  السكان. ويف واقع األمر،  الوباء بني عموم  السكان جمموعات رئيسية لظهور  الوريدي. ويمثل هؤالء  احلقن 
ليست بمعزل عن السكان ككل، فهناك األشخاص الناقلون للفريوس الذين هم عرضة لإلصابة من هذه املجموعات الرئيسية، ومن 

ثم نقل عدوى فريوس اإليدز للسكان عىل نطاق أوسع.
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ويمكن حتديث احلالة الوبائية يف خمتلف أنحاء العامل ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا سنويًا عن طريق مواقع برنامج األمم 
املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز ومنظمة الصحة العاملية عىل شبكة اإلنرتنت :

http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/HIVData/Epidemiology/epipublications.asp
http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/pubfacts/en/

فريوس نقص املناعة البرشية
 العامل املسؤول عن مرض اإليدز فريوس يسمى فريوس نقص املناعة البرشية، أو فريوس اإليدز.

ن من حدوث حتول يف املادة الوراثية يف  وفريوس اإليدز هو فريوس قهقري، حيث حيتوي عىل إنزيم، هو الناسخ العكيس، مما يمكِّ
داخلها  الربوتني  ختليق  آليات  الستخدام  اخللية  داخل  الوراثية  املادة  أن خيرتق  ينبغي  الفريوس،  أعداد  تتضاعف  وحتى  الفريوس. 
وحتويلها لصاحله، ومن ثم، تصبح اخللية املصابة مصنعًا إلنتاج الفريوسات. ويستهدف فريوس اإليدز، بصفة أساسية،  خاليا الدم، 

ر. واخلاليا اللمفاوية CD4 T. وتنتج هذه اخلاليا اللمفاوية املصابة املليارات من جزيئات الفريوس املعدية  قبل أن تدمَّ

انتقال فريوس اإليدز
ينتقل فريوس اإليدز عرب ثالث طرق:

ممارسة اجلنس	 
الـدم ومشـتقات الـدم، والـذي يمكـن أن حيدث بـني متعاطي املخـدرات عن طريق احلقـن الوريـدي، أوبعد نقـل دم ملوث أو 	 

بعـد التعـرض العريض للفـريوس يف بيئة الرعايـة الصحية
من األمهات اإلجيابيات للفريوس إىل أطفاهلن. ويتأثر انتقال الفريوس عن طريق اجلنس بالعديد من العوامل.	 

وال ينتقل فريوس اإليدز عن طريق التعامالت اليومية العارضة، مثل استخدام املراحيض أو احلاممات العامة، أو السعال، أو العطاس، 
أو اللمس، أو املعانقة، أو الذهاب إىل محام عام أو محام سباحة، أو املصافحة، أو املشاركة يف الكؤوس أو األكواب، أو النظارات، أو 

األطباق، أو غريها من األدوات مثل اهلواتف، أو من خالل لدغ احلرشات أو لسعاهتا.

الوقاية من انتقال فريوس اإليدز
الواقي  واستخدام  هلا،  واإلخالص  واحدة  امرأة  من  الزواج  أي  السلوك،  عىل  أوالً  اجلنس  طريق  عن  الفريوس  انتقال  منع  يعتمد 
الذكري )للذكر أو لألنثى(، ومكافحة العدوى املنقولة جنسيًا. ومن املهم أيضًا مكافحة العنف اجلنيس وإدماج الوقاية من فريوس 

اإليدز يف برامج رعاية ضحايا العنف.
التي حتتوي عىل  الدم  أكياس  التام من  الدم والتخلص  نقل  الدم بسالمة  املرض عن طريق  انتقال  الوقاية من  تبدأ  الصدد،  ويف هذا 
دم يمكن أن يكون قد تلوث بفريوس اإليدز. ومن املهم أيضًا مكافحة تعاطي املخدرات، السيام ذلك الذي يتم عن طريق احلقن 
الوريدي. ويتطلب هذا األمر برامج خاصة للحد من املخاطر، ومن بني األساليب التي تتبع يف ذلك، توفري اإلبر التي تستخدم ملرة 

واحدة ملتعاطي املخدرات، والعالج البديل.
وتعتمد الوقاية من انتقال فريوس اإليدز من األم إىل الطفل عىل املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية للنساء احلوامل املصابات 
بالفريوس، وحتديد موعد للعمليات القيرصية ، كلام كان ذلك ممكنًا، وإذا مل يتم التحكم يف احلمل الفريويس، فيتم العالج الوقائي 
بمضادات الفريوسات القهقرية لألطفال حديثي الوالدة، واإلقتصار عىل اإلرضاع من الزجاجة، أو الرضاعة الطبيعية املحمية مع 

العالج بمضادات الفريوسات القهقرية الذي تتناوله األم طوال فرتة الرضاعة الطبيعية.
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لتقليل  القياسية  السلوك وتنفيذ االحتياطات  تغيري  الصحية يف  الرعاية  أفراد  الوعي بني  إذكاء  املستشفيات، تساهم محالت  بيئة  ويف 
تكرار حوادث التعرض للدم. ومن املهم تذكري هؤالء األفراد بام ييل:

أمهية غسل اليدين	 
استخدام أدوات احلامية )قفازات، نظارات واقية، معاطف(	 
توافر نظم السالمة	 
تطهري املعدات ذات االستخدام املتعدد	 
توفري حاويات جلمع األدوات احلادة وأدوات القطع	 
إدارة نفايات املستشفيات	 

املعاجلة بعد التعرض لفريوس اإليدز للعاملني يف جمال الرعاية الصحية
يف ما ييل التدابري الفورية التي يتعني عىل عامل الرعاية الصحية أن يتخذها يف حالة التعرض للفريوس:

جيـب عـدم الضغـط عـىل اجلـرح أو جعله ينـزف، إذ ثبـت أن هـذا األمر يسـبب التهاب األنسـجة مما يـؤدي إىل ارحتـال فريوس 	 
اإليـدز ومن ثـم تطـور العدوى.

ينبغي غسل اجلرح باملاء والصابون.	 
مل تثبـت فعاليـة املطهـرات واملعقـامت. ومع ذلك، تـويص منظمة الصحة العاملية باسـتخدام حملـول كلورهيكسـدين غلوكونات 	 

وجتنـب مشـتقات الكلور أو اليـود األكثر هتييجًا لألنسـجة.
يف حالة التعرض لغشاء خماطي، ُينصح باالغتسال باملاء بعناية وملدة طويلة.	 

التشخيص املختربي لإلصابة بفريوس اإليدز
يستند التشخيص املختربي لإلصابة بفريوس اإليدز بشكل مبدئي، إىل الفحص الذي يتحرى عادة وجود األجسام املضادة للفريوس. 
وينبغي أن يكون االختبار دقيقًا، أي قادرًا عىل اكتشاف األمصال اإلجيابية كلها تقريبًا. ومع ذلك، فإن االختبارات الدقيقة للغاية تفتقد 

القدرة النوعية، أي أن هناك خطرا ألن تسفر عن نتائج إجيابية خاطئة.
ومن ثم، يمكن االستعانة باختبار السلبية للتأكد من عدم وجود عدوى بفريوس اإليدز. ومع ذلك، فإن مل يكن التلوث قد حدث 
إال قبل بضعة أسابيع، فإن نتيجة الفحص ستأيت سلبية ألن الكائن احلي لن يكون قد أنتج عددًا كافيًا من األجسام املضادة. ويف مجيع 
احلاالت التي أبلغ فيها الشخص الذي خيضع لالختبار عن احتامل تعرضه لفريوس اإليدز مؤخرًا، فينبغي تكرار االختبار بعد نحو 

شهر.
أما إذا جاءت نتيجة االختبار إجيابية، فينبغي التأكد منها بإجراء اختبارات إضافية.

مبادئ االختبار واملشورة املتعلقة بفريوس اإليدز
ُيعد اختبار فريوس اإليدز الوسيلة الوحيدة لتشخيص اإلصابة بالفريوس بني األشخاص الذين يرغبون تامًا يف معرفة حالتهم فيام 

يتعلق بإصابتهم بالفريوس. وملعرفة هذه احلالة فوائد عديدة، ويمكن تدبُّرها عىل املستوى الفردي وعىل مستوى املجتمع املحيل.
فيام ييل الدالئل اإلرشادية الختبار فريوس اإليدز واملشورة املتعلقة به:

االختبار طوعي وليس إلزاميًا.	 
البد من احلصول عىل املوافقة املستنرية.	 
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الرسية أمر بالغ األمهية.	 
ينبغي توافر آليات ضامن اجلودة لضامن احلصول عىل نتائج صحيحة لالختبار.	 
جيب توفري آليات التحويل لتلقي الدعم الطبي والنفيس.	 

الوصم والتمييز يف مواقع الرعاية الصحية
الوصـم هـو اختـاذ موقف أو تبني معتقـد ضد شـخص أو يشء ما، ويتم التعبـري عنه خصوصـًا عندما ُيعتقد أن الشـخص املعني 	 

كان بإمكانـه التحكم يف السـلوك الذي سـبب املرض )االشـتغال باجلنـس أو تعاطي املخدرات عـن طريق احلقن(.
هناك ثالثة أسباب رئيسية للوصم املرتبط بفريوس اإليدز يف البيئة املجتمعية:	 

 االفتقار إىل الوعي بامهية الوصم وسبب إحداثه رضرًا -
 اخلوف من التعامل العارض بسبب املعرفة غري املكتملة بطرق انتقال فريوس اإليدز -
 القيم التي جتعل الناس يربطون األشخاص املصابني بفريوس اإليدز بالسلوك الشائن أو غري األخالقي -
التمييز هو معاملة الفرد أو مجاعة عىل أساس أحكام مسبقة.	 
يشـمل التمييـز احلرمـان مـن حقـوق اإلنسـان األساسـية مثـل الرعايـة الصحيـة والتوظيـف، واخلدمـات القانونيـة، ومميـزات 	 

االجتامعية الرعايـة 
يعـد الوصـم والتمييـز عائقني رئيسـيني أمام الوقايـة من انتقال فـريوس اإليـدز وتوفري العـالج والرعاية والدعم، كام يشـكالن 	 

انتهـاكًا واضحًا حلقوق اإلنسـان
ينبغي أن تركز التدخالت الرامية إىل احلد من الوصم والتمييز عىل ما ييل:	 

املستوى الفردي، من خالل زيادة الوعي بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية -
البيئـي، مـن خـالل ضـامن توافـر املعلومـات واملسـتلزمات واملعـدات الالزمـة للعاملـني الصحيـني ملامرسـة  - املسـتوى 

. العامـة  االحتياطـات 

رعاية األشخاص املتعايشني مع فريوس اإليدز ومعاجلتهم
املادية  املريض  معافاة  يف  تسهم  التي  اخلدمات  من  جمموعة  اإليدز  فريوس  مع  املتعايش  للشخص  املقدمة  الرعاية  تشمل  أن  ينبغي 

واملعنوية.
  تشمل مكونات املختلفة للرعاية املقدمة إىل الشخص املتعايش مع فريوس اإليدز ما ييل:

تقديم املشورة	 
دعم االلتزام	 
إجراءات الوقاية	 
معاجلة حاالت العدوى االنتهازية	 
املعاجلة بمضادات للفريوسات القهقرية	 
رصد حالة املريض	 
الدعم النفيس االجتامعي	 
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