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اسامة: ما عالقة االيدز باألمراض املنقولة جنسيا؟
تتس����بب االمراض املنقولة جنس����يا في معدالت ال يستهان بها من 
املرضى والوفيات والرضع واحلديثي الوالدة على السواء كما انها تزيد 
من مخاطر انتقال ڤيروس االيدز وتش����كل هذه االمراض عبئا صحيا 
واقتصاديا جس����يما وال س����يما في البلدان النامية، ويقدر ان نحو 10 
ماليني حالة جديدة تقع سنويا في اقليم شرق املتوسط، وقلة من بلدان 
االقليم هي التي اعدت استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من االمراض 
املنقولة جنسيا ومكافحتها على الرغم من ان مثل هذه االستراتيجية من 
شأنها االسهام في بلوغ املرامي االمنائية لأللفية والوقاية من ڤيروس 

االيدز ومكافحته.

الوصمة والتمييز

محمد: مريض االيدز انسان منبوذ في املجتمع اذا علم امره فما 
رأيك في هذا؟

اننا نحارب الوصمة والتمييز ملريض االيدز التزاما بتعليمات 
منظمة الصح����ة العاملية ولذلك فإنه يجب التعامل مع مريض االيدز 
على انه مريض كباقي املرضى واملرض هو ابتالء من رب العاملني، فال 
جتب معاقبته من البش����ر الصابته باملرض ولكن يجب حصوله على 
جميع حقوقه ليس����تطيع القيام بواجبات����ه كاملة، فحقوقه تتمثل في 

حقه باملعرفة باملرض وط����رق انتقاله وطرق العالج وان يحصل 
على العالج الالزم واحلفاظ على سرية املعلومات وعدم افشاء 
السر الطبي، وواجباته تتمثل في جتنب نقل العدوى لآلخرين 

وااللتزام بالتعليمات الصادرة له من الطبيب املعالج.
قاسم: ما الذي يحدث عند اكتشاف مصاب بااليدز؟

يتم استدعاء الش����خص العادة الفحوصات الطبية والتأكد 
من االصابة اوال، وعند التأكد من االصابة بعد عمل الفحوصات 

التأكيدية تتم مقابلته بس����رية تامة ملعرفة س����بب العدوى 
ومعرفة املخالطني.

ان كان املصاب متزوجا يتم استدعاء الزوج او الزوجة 
لالبالغ عن االصابة ولفح����ص الطرف االخر، علما بأن 
ال����زوج او الزوجة هو الوحيد الذي له احلق في معرفة 

اصابة الطرف االخر فقط. ان كانت األم مصابة يتم فحص 
األبناء ايضا.

ثم يتم حتويل املصابني الى مستش����فى االمراض السارية 
وذلك لعمل الفحوصات االخرى ولتلقي العالج. ال يتم االفصاح عن اي 
معلومات تخص اي مصاب لالهل او االصدقاء ويتم التعامل مع جميع 

احلاالت بسرية تامة واالفصاح فقط للزوج او الزوجة.
ان كان املص����اب وافدا وحالته الصحية متردية يتم اعطاؤه العالج 
حتى تتحسن حالته ويكون قادرا على السفر كما ال يتم عزل اي مصاب 

بالڤيروس وذلك حفاظا على متتعه بحقوقه كاملة كباقي املرضى.
وكيف يكون العالج؟

االدوية اخلاصة بعالج االيدز متاحة للجميع وهي متوافرة وحسب 
بروتوك����والت العالج الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ويتم عالج 

املرضى الكويتيني وغير الكويتيني دون متييز في العالج.

سبل صحية سهلة

مراد: ما طرق الوقاية حلماية انفسنا من االصابة باملرض؟
هناك الكثير من الطرق وهي:

اوال: التعفف واالمتناع عن اي عالقات جنسية خارج العالقة املشروعة 
بالزواج.

ثانيا: االلتزام بتعاليم ديننا االسالمي الذي يحمي املسلم من انتقال 
العدوى اليه ودعوة الشباب الى الزواج املبكر حلمايتهم ووقايتهم من 

االمراض التي قد حتدث نتيجة انخراطهم بأي سلوكيات غير سوية.
ثالثا: االمتناع عن تعاطي املخدرات اذ انها تفقد االنسان سيطرته على 
ارادته فال مييز بني اخلطر واالمان وبذلك ينخرط في سلوكيات خاطئة 
قد تؤدي الى نقل العدوى الي����ه واملخدرات تقلل مناعته وبذلك تزداد 
فرصة احتمال نقل العدوى اليه. كما ان استعمال نفس االبرة واحلقنة 

بني املدمنني قد يؤدي الى فرصة انتقال العدوى من مدمن آلخر.
رابعا: عدم اعادة استعمال احملاقن واالبر التي تستخدم ملرة واحدة 
وعدم تبادل اس����تخدام االدوات احلادة او اي ادوات تسبب خدوشا او 
جروحا كأمواس احلالقة وفرش االس����نان وادوات املنيكير والبديكير 
ولذلك انصح النس����اء باس����تخدام ادواتهن اخلاصة لذلك، وبالنسبة 
للحجامة التأكد من ان االدوات املس����تخدمة لم تس����تعمل من قبل الي 

شخص قد يكون مصابا.
خامسا: عند التواجد خارج البالد وفي بعض الدول التي ال تفحص 
الدم للتأكد من خلوه من االمراض الوبائية يجب عدم اخذ الدم او اعطائه 
اال لض����رورة طبية يوصي بها الطبيب املعال����ج واالعتماد على االهل 
واالقارب في هذه احلالة، وكذلك بالنسبة لزراعة االعضاء التأكد من انه 

مت فحصها للتأكد من خلوها من اي ڤيروسات وبائية كااليدز.
سادس����ا: اتباع االحتياطات العاملية الالزمة في نقل الدم وس����حبه 

واستخدام احلقن وخاصة من قبل العاملني في املجال الطبي.
سابعا: منع استيراد الدم من البلدان التي ظهر فيها املرض وهلل 
احلمد في الكويت يتم االعتماد على التبرع بالدم محليا وال يتم 

استيراد اي دم من اخلارج في بنك الدم املركزي.
ثامنا: تنصح األم املصابة بعدم احلمل ولكن اذا حملت تعطى 

األدوية الوقائية حلماية اجلنني من انتقال العدوى له.
تاسعا: ضرورة إنشاء مراكز الفحص التطوعي واملشورة

)Voluntary Counceling and Testing( ألهميته اخلاصة للكشف 
املبكر عن املرض ومن ثم وقاية اآلخرين من العدوى، خاصة 
بع����د إقرار قانون الفحص قبل الزواج اس����وة بباقي الدول 

العربية واخلليجية.

أدوية لتقوية المناعة

أبومصطفى: هل هناك عالج جديد لإليدز؟
لم يتوصل الطب حتى اآلن لعالج شاف من مرض اإليدز 
بالرغ����م من املاليني التي تصرف عل����ى األبحاث الطبية ولكن 
العالج املتوافر حاليا هو عبارة عن أحدث األدوية وحس����ب توصيات 
منظمة الصحة العاملية والعالج مجاني على الرغم من ان تكلفته عالية 
وهو يقوي مناعة اجلس����م ويخفف من معاناة املرضى ويوقف نشاط 
الڤيروس، ما يؤدي الى عدم ظهور األعراض، ويتم إعطاء املريض العالج 

من اجلهة املختصة في مستشفى األمراض السارية.
عمر: هل يتم عزل املريض؟

ال يتم عزل املصاب بالڤيروس ومن حق مريض اإليدز ان يعيش حياة 
طبيعية سواء في املجتمع او البيت او العمل وقد حرصت منظمة الصحة 
العاملية على ضرورة إعطاء مريض اإليدز كافة حقوقه كأي مريض آخر 
وقد كفل املرسوم بالقانون رقم 62 الصادر في عام 1992 في الكويت في 
شأن الوقاية من مرض اإليدز حماية املواطنني من العدوى بهذا املرض 

وحفظ حقوق وواجبات املصابني به وسرية التعامل معهم.
ومريض اإليدز هو إنسان يحتاج الى الرعاية الصحية مثل اي مريض 
آخر وخطره على املجتمع واملخالطني ميكن الس����يطرة عليه من خالل 
جتنب السلوكيات التي تس����اعد على انتقال العدوى، خاصة االتصال 
اجلنسي او مشاركة احد باستخدام اي أدوات حادة او ثاقبة للجلد كاإلبر 
واحملاقن وأمواس احلالقة وفرشاة األسنان وأدوات املنيكير والبديكير، 
وعلى هذا ميكن ملريض االيدز االنخراط في املجتمع وممارسة عمله دون 

د.هند الشومر: االحتفال باليوم العالمي لإليدز يهــدف لتكاتف الجهود لمكافحته
»الحق بالمعرفة وحقوق اإلنسان« شعار عام 2009

المتبّرع به محليـًا  الـدم  وزارة الصحة تعتمـد 
ومشتقـاتـه وتفحصــه للتأكـــد مــن نظافته

احتفال للتصـدي وإذكـاء الوعــي
ما الغرض من االحتفال باليوم العاملي لإليدز؟

إن الغرض من هذا اليوم الذي يحتفل العالم 
به في األول من ديس���مبر من كل عام هو حث 
الناس في جميع أنحاء العالم على إذكاء الوعي 
بوباء اإليدز والعدوى بڤيروسه وإبداء التضامن 

الدولي من أجل التصدي لهذا الوباء.
وهذا اليوم من أبرز الفرص املتاحة للشركاء 
من القطاعني العام واخلاص إلذكاء الوعي بحالة 
الوباء والتشجيع على إحراز التقدم في الوقاية 
منه وعالج املرضى ورعايتهم في البلدان التي 
ترتفع فيها معدالت وقوعه وكذلك في شتى أنحاء 
العالم، وهذا االحتفال يتم على مستوى العالم 
إذ ح���ددت منظمة الصحة العاملية هذا التاريخ 
لتتوحد االحتفاالت على مس���توى العالم كله 
وتتكاتف اجلهود، وفي كل عام تختار املنظمة 
أحد الشعارات وتلقي كل دولة الضوء على املرض 
وطرق العدوى وطرق الوقاية منه واإلجنازات 
واجلهود التي تبذلها كل دولة للوقاية من املرض 
بشكل عام وبالتحديد في مجال الشعار اخلاص 
بكل سنة إذ ان الشعار لهذا العام 2009 هو »احلق 
في املعرفة وحقوق اإلنسان« لذلك ستكون انشطة 
ه���ذا اليوم تدور حول هذا احمل���ور املهم وهو 
حقوق مرضى اإليدز، والكويت من أول الدول 

التي وضعت مرسوما بالقانون رقم 62 لسنة 
1992 لضمان حقوق وواجبات املصابني مبرض 
اإليدز، وقد حافظ القانون على حقوق املرضى 
املصابني بالڤيروس فقد نصت املادة رقم 3 على 
انه ال يجوز ألي طبيب فحص أي شخص للتأكد 
من خلوه من ڤيروس اإليدز إال بعد احلصول 
على موافقته خطيا على هذا الفحص وفي حالة 
رفضه ميتنع على الطبيب فحصه، ومع ذلك يجوز 

للجه���ة املختصة بوزارة الصحة العامة إجراء 
الفحص على أي شخص ترجح دالئل إصابته 
بڤيروس اإليدز رغم معارضته للفحص وذلك 

بقصد التأكد من خلوه من ڤيروس اإليدز.
وقد نصت املادة رقم 7 على انه يجب على 
جميع العاملني في مجال اخلدمات الصحية في 
الكويت احملافظة على سرية املعلومات اخلاصة 
باملصابني بڤيروس اإليدز وال يجوز إفشاء هذه 
املعلومات إال للجهة التي يحددها وزير الصحة 

العامة أو في األحوال التي يحددها القانون.
لذلك نص القانون على احلفاظ على حقوق 
املرضى واملصابني بالڤيروس وسرية املعلومات 
وعدم إفشائها ألي أحد. وتشير التقديرات الى 
ان وباء اإليدز والعدوى بڤيروس����ه أصاب 60 
مليون نس����مة منذ اكتشافه في عام 1981 وان 
20 مليونا من أولئ����ك املصابني قضوا نحبهم 
بس����ببه، ويفيد برنامج األمم املتحدة املشترك 
ملكافحة اإليدز بأن خدمات الوقاية األساس����ية 
من ڤيروس اإليدز ال تتاح إال خلمس األشخاص 
املعرضني ملخاطر اإلصابة بالڤيروس ولم يكن 
عدد املستفيدين من خدمات العالج ذات الصلة 
في منتصف عام 2006 يتجاوز 24% من مجموع 

املرضى.

انتشاره   بــدء  منــذ  العالم  في  إصابة  مليون 
بسببــه توفــوا  منهم  مليونًا  و20  اآلن  حتـى  60

حنان عبدالمعبود
متالزمة العوز املناعي املكتسب »اإليدز« من األمراض التي تهدد البشرية، والذي كشفت البحوث العلمية عن مخاطره التي 
تودي بحياة املصاب به، وقد أكدت رئيسة مكتب االيدز واالحصاءات واملعلومــات د.هنــد الشومـر حـرص الكويـت 
علـى مكافحـة املرض عبر وضع إجراءات وسبـل وقائية حلماية املواطنني واملقيمني، بتشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة 
االيـدز منذ عام 1985، كما متت التوصية بفحص بعض فئات املجتمـع للتأكد من خلوهم من الڤيروس منذ ذاك الوقت.  

واضافت د.الشومر، نظرا ألهمية نشـر الوعي حول املرض فقد حددت منظمة الصحة العاملية األول مـن ديسمبر يومـا 
عامليـا لالحتفال باملرض والغرض منه حث الناس بجميع انحاء العالم على اذكاء الوعي، ملكافحتـه عبـر املـام النـاس 
بطرق انتقاله، وبالتالي تالفي االصابة، وبينت خـالل لقائهـا مــع قـراء »األنباء« أن األمـراض املنقولة جنسيا تشكل عبئا 
صحيا واقتصاديا، مستدركة ان هـذا ال يعنـي ان يكـون املصـاب منبوذا من املجتمـع، وشرحت كذلك حقوق املريض 

املصاب بالڤيروس وواجباته، والكثير حول الڤيروس وأعراضه، وطرق الوقاية ساقته لنا في هذا اللقاء:

د.هند الشومر




