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عنوان:
مدل یابی تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر رفتار های پیشگیرانه ارتقاء دهنده سالمت از  HIVدر گروههای دارای
رفتارهای پرخطر
مشکل:
علیرغم پیشرفت قابل توجه در درمان بیماریها در طی دهه اخیر ،بیماری ایدز/ 1ویروس نقص سیستم ایمنی
بدن ،2هنوز به صورت یک نگرانی بزرگ سالمتی در سراسر جهان باقی مانده است .ابتال به  ،HIV/ AIDSاز
جمله بیماریهایی است که به لحاظ ایجاد مشکالت اجتماعی فراوان ،تفکرات سوء حاکم بر جامعه و انگ
اجتماعی نه تنها از جنبه سالمت جسمانی ،بلکه از بعد سالمت روانی و اجتماعی نیز وضعیت بیماران را متأثر
میسازد.
افراد مبتال به این ویروس نه تنها در معرض آسیبهای ناشی از بیماری قرار میگیرند ،بلکه ممکن است
همچنین ،خانواده و دوستانشان را به خاطر بیماری از دست بدهند و به دلیل از دست دادن شغل ،خانه،
سالمتی ،ظاهر فیزیکی و جسمیشان و همچنین ناتوانی در مراقبت از خود و بر طرف ساختن نیازهایشان
متحمل رنج و عذاب شوند .لذا تنش و استرس به طور دائم این بیماران را تهدید میکند .اعضای شبکه اجتماعی
این افراد ،ممکن است نسبت به سرایت بیماری ،درماندگی و مسئولیت داشتن در قبال یک فرد مبتال به HIV
احساس خطر کنند.
1

)- Acquired Immune deficiency Syndrome(AIDS
)2 -Human Immuno deficiency Virus(HIV

ایدز یک بیماری عفونی با قدرت سرایت باال و بار اقتصادی نجومی است که با افزایش خانواده های بی سرپرست ،زنان
بیوه ،فقر ،مرگ ،ازدست داده وجهه اجتماعی ،تضییع حقوق بشر ،فحشا ،خشونت ،بزهکاری ،بیکاری ،گرسنگی ارتباط کامالٌ
مستقیمی دارد و اعتیاد هرروز ریشه آن را قوی تر می کند .نقش قطعی عوامل اجتماعی و محیطی که بر سالمت مردم موثر
هستند از زمانهای بسیار قدیم شناخته شده اند .فعالیت های بهداشتی قرن نوزدهم و بیشتر اقدامات زیربنایی بهداشت
عمومی نوین ،همگی نشان دهنده ی آگاهی از وابستگی بین موقعیت اجتماعی ،شرایط زندگی و پیامد های سالمتی مردم
است .مطالعات نشان داده اند که افراد در معرض خطر با تغییر رفتار توانسته اند خطر عقونت  HIVرا کاهش دهند .از
طرفی پیشگیری از رفتارهای پرخطر به افزایش سطح آگاهی و بهبود سطح نگرش و باورها بستگی دارد.
ایران در وضعیت جغرافیایی بسیار پرخطری قرار گرفته و باالترین سرعت انتقال آلودگی را در همسایگان شمالی
خود ،منطقه شرق قاره و مدیترانه شرقی به خود اختصاص داده است .براساس آمار وزارت بهداشت ،تا اول مهر
 1392نزدیک به چهارصد هزار مبتال به ایدز در کشور شناسایی شده که علل ابتال به آن به ترتیب به اعتیاد
تزریقی ،رفتارهای پرخطر آمیزشی ،خون و فرآورده های خونی ،مادر به فرزند و نامشخص بوده است .منابع علمی
تنها راه مبارزه علیه ایدز را آموزش بهداشت می دانند و تاکید می کنند که گروههای پرخطر و آسیب پذیر باید
در اولویت اصلی برنامه های آموزشی قرار گیرند .بنابراین از آنجا که طراحی و به کارگیری یک برنامه موثر برای
پیشگیری از ابتال و کنترل انتشار ایدز بر اساس کاهش رفتارهای پرخطر ،یک چالش اساسی برای کارکنان
بهداشتی و محققین سراسر دنیا است ،انجام مطالعه ای که عوامل اجتماعی موثر بر کاهش رفتارهای پرخطر و
ارتقا رفتارهای پیشگیرانه و مسیر تاثیر آنها را بر این مهم نشان دهد ،مطلوب بوده و نتایج آن بسیار حائز اهمیت
و کاربردی می باشد.
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