
ب�ه  نس�بت  تبعي�ض  و  ن�گ            ا
ز ي�د ا وي/  ي  چ آ ا ب�ه  ن  مبتالي�ا

هـمه افراد ممـكن اسـت در معـرض خطر ابتال به ايدز باشند:
خودمراقبتي و آزمايش اچ  آي وي     دو عامل موثر در پیشگیری ايدز

اچ آي وي/ اي�دز:

1 بس�ته اطالعاتی



2

انگ و تبعیض

انگ و تبعيض

انگ و تبعیض به اش��کال  و دالیل مختلف دیده مي شود و مصادیق انگ و تبعیض مرتبط 
با اچ آي وي/ ایدز از سراس��ر دنیا گزارش شده است. انگ یا داغ ننگ )stigma( اصطالحي 
اس��ت كه توسط یونانی ها، براي اش��اره به عالیم بدنی ایجاد شده حاصل از سوزاندن و یا 
بریدگي بر روی پوس��ت افراد مجرم به كار برده مي ش��د. اما امروزه منظور از انگ، بیش تر 

رسوایی و ننگ حاصل از داشتن خصوصیاتی متفاوت از افراد دیگر است. 
باوره��ا، اعتقادات و نگرش های متفاوت افراد، گاهی منجر به اش��کال مختلفي از انگ و 
تبعیض در برابر یک گروه با اعتقادات متفاوت می شود. یکی از گروه هایی كه خیلي زیاد با 
پدیده انگ روبه رو می شوند، افراد مبتال به اچ آي وي هستند. به دلیل این كه انتقال اچ آي وي 
با اس��تفاده از مواد مخدر و یا رفتار جنس��ی پرخطر مرتبط اس��ت، به همین علت در نظر 
خیل��ي از اف��راد، این بیماري ترس��ناک بوده و صرف��ٌا متعلق به گروه خاص��ی از افراد مثل 
مردان هم جنس گرا، مصرف كنندگان مواد مخدر و افراد با رابطه جنس��ي متعدد و خارج از 

چارچوب خانواده تصور می شود. همین موضوع باعث شده كه مردم تصور كنند:
 ب��ا دور ماندن از افراد اچ آي وي مثب��ت می توانند از خطر ابتال به بیماري در امان بمانند. 
ع��الوه بر آن، بعضي افراد تصور مي كنند كه ابتال به اچ آي وي به عنوان مجازات الهی براي 
اف��راد با رفتاره��اي در تضاد با ارزش هاي اخالقي در جامعه اس��ت و ابت��ال به ایدز نتیجه 
بی مس��وولیتي های شخصی افراد و گناهان آن ها است. معموالً این افراد به عنوان افرادی 
گناه كار و مقصر ش��ناخته می شوند، نه افراد بیماري كه نیازمند كمک و یاری هستند. این 

تصورات باعث تشدید انگ و در نتیجه تبعیض نسبت به افراد اچ آي وي  مثبت مي شود. 
ع��دم آگاهي از راه های انتقال اچ آي وي، یکی از دالیل اصلی ایجاد انگ نس��بت به افراد 
اچ آي وي مثب��ت اس��ت. حت��ي گاهي اوقات علي رغ��م وجود اطالعات كاف��ی، مردم و حتی 

كاركنان بهداشتی نیز بین افراد مبتال و غیرمبتال تفاوت قایل مي شوند.
در دنیا تحقیقات زیادی در خصوص بررسی تاثیر انگ و تبعیض، بر گسترش ایدز انجام 
ش��ده اس��ت. بین انگ و تبعیض نس��بت به اچ آي وي/ ایدز در جامعه ب��ا تمایل افراد براي 
انجام آزمایش تش��خیصي اچ آي وي، تمایل مبتالیان براي ش��روع درمان ضد ویروس��ي و 
حت��ي پایبندي براي ادامه درمان و نیز تمایل افراد براي افش��ای وضعیت ابتالي خود به 

دیگران به خصوص افراد درمان گر ارتباط مستقیمي وجود دارد. 
ایدز تنها یک مش��کل پزشکی نیس��ت، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز هست.  
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در بسیاري از جوامع، این بیماری تابو تلقی می شود و با هاله ای از شرم و ممنوعیت های 
اخالقی و فرهنگی همراه  اس��ت كه این موضوع مانع افش��اي بیماري ش��ده و این مس��اله 
منجر به پنهان ماندن بیماری، طی نش��دن دوره درمان و در نتیجه تاثیر بر گس��ترش ایدز 

خواهد شد. 
ب��ه عل��ت پیش داوری و ترس از س��رایت بیماری، این بیماران در مورد انتخاب مس��کن، 
ش��غل، دریافت مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند. انگ 
ناشی از ابتال به اچ آي وي/ایدز باعث نابرابری و تبعیض افراد مبتال از حقوق اجتماعی شان 

می شود.
رفتارهای نامناس��ب و تحقیرآمیز موجب انزوای بیمار شده و حتي فرصت آموزش را از 
كودكان مبتال می گیرد. افراد مبتال، معمواٌل نگراني و اضطراب دارند كه بخشي از آن به علت 
وحشت آن ها از مرگ،  وحشت از طرد و تنهایی و انزوا، انگ اجتماعی و ترس براي از دست 

دادن شغل یا ترس از ایجاد ناتواني است.  
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پيامدهای انگ و تبعيض

از نتایج انگ مي توان به موارد زیر اشاره كرد: 
  طرد بیمار از خانواده و جامعه؛ 

  در مواردي حتي طرد خانواده بیمار از جامعه و بستگان؛
  محدودیت در برقراري معاشرت و فعالیت هاي اجتماعي؛

  محدودیت در اشتغال، اخراج شدن از محیط كار؛
  ان��گ، تبعی��ض، نگرش و برخورد بد مردم نس��بت به بیم��اران و حتي 

خانواده هاي آن ها؛
  ع��دم بهره من��دي بیماران از خدمات درماني به دلیل ترس پزش��کان یا 

درمان گران در ارایه خدمات؛
  محدودیت در ازدواج و در مواردي از هم گسیختگي زندگي مشترک؛

  ایجاد عوارض روحي – رواني، از جمله: احس��اس خجالت، شرمندگي 
و اندوه از ابتالي به بیماري، ناامیدي، اضطراب و افسردگي به علت ترس 

از برمال شدن وضعیت بیماري؛ 
  محدودیت در داشتن زندگي معمولي و حفظ گمنامي در زندگي؛

  محدودی��ت و حتي ممنوعیت براي ورود اف��راد مبتال به خانه و حتي 
ایزوله شدن و تنها ماندن آن ها در خانواده؛ 

  عدم پذیرش كودكان مبتال در مدرسه؛ 
  دریافت كم تر حمایت های اجتماعی در مقایس��ه با سایر بیماري هاي 

مزمن؛ 
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انگ و تبعیض در مورد اچ آي وي، مي تواند به اندازه خود بیماري باعث ایجاد آسیب شود. 
معمواٌل انگ نسبت به زنان مبتال بیش تر از مردان مبتال است. 

متأسفانه بسیاری از افراد مبتال به اچ آي وي وقتی براي دریافت خدمات، به ارایه دهندگان 
خدمات بهداشتی مراجعه می كنند، انتظار دارند كه آن ها یاورشان باشند ولي در این مواجهه 
نیز با انگ و تبعیض مواجه می ش��وند. نتیجه نگرش منف��ي افراد درمان گر به این بیماران، 
امتن��اع یا تأخیر در پذیرش آن ها، ارایه نامطلوب خدمات درماني، ترخیص زودهنگام افراد، 
انج��ام آزمایش بدون رضایت فرد، عدم رعایت رازداری، نس��بت ن��اروا دادن به فرد و حتي 

رفتارهای توهین آمیز و تحقیر  كننده است. 
انگ مرتبط با اچ آی وی كه از سوی كاركنان درمانی نسبت به بیماران اعمال می شود، به 
دلیل فقدان آگاهی آن ها، ترس از تماس های اتفاقی با بیمار و همراه دانستن بیماری ایدز با 

انجام رفتارهای غیر اخالقی است. 
ابت��ال به  اچ آي وي در بس��یاري موارد ارتباط تنگاتنگی با مص��رف مواد مخدر، محرک و 
روانگردان و نیز ارتباط جنس��ی خارج از چارچوب خانواده دارد. در بس��یاری از جوامع این 
رفتارها، در تضاد با ارزش های مذهبی و باورهاي اجتماعی و فرهنگی مردم است، به همین 
علت این بیماری در نظر افراد جامعه ترس��ناک بوده و حتي به گروه های خاصی نس��بت 
داده مي ش��ود. این موضوع س��بب ش��ده اس��ت تا افراد تصور كنند كه با دوری جستن از 
این گروه ها و همچنین افراد مبتال به اچ آي وي می توانند از خطر ابتال به اچ آي وي در امان 

بمانند.
 انگ و تبعیض، پیامد عدم آگاهی و شناخت مردم از بیماری ایدز است. علی رغم تالش هاي 
فراوان برای افزایش آگاهی مردم در مورد ماهیت بیماري و راه های انتقال و پیشگیري آن، 
بسیاري از افراد جامعه هنوز هم در این خصوص باورهاي نادرستي دارند و بسیاری ممکن 

است دست دادن، روبوسي، گزش پشه و استخر را راه انتقال بدانند.
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انگ و تبعيض و همه گيري اچ آي وي/ ايدز
 با توجه به پیامدهاي انگ و تبعیض نس��بت به مبتالیان در جامعه، بسیاري از افرادي كه 
رفتاره��اي پرخطر دارند از پیگیري و انجام آزمایش براي مش��خص نمودن وضعیت خود 
اجتناب مي كنند. همچنین انگ و تبعیض باعث مي شود تا تعدادي از افرادي كه از ابتالي 
خود آگاه هس��تند براي دریافت خدمات مراجعه نکنند و حتي سعي كنند وضعیت ابتالي 

خود را تا جایی كه مقدور است مخفی نگه دارند. 
عدم آگاهي یا داش��تن اطالعات نادرست در كنار عدم افشاي وضعیت و تداوم رفتارهاي 
پرخطر به خصوص رفتارهاي جنس��ي محافظت نش��ده و بدون كان��دوم مي تواند موجب 
گسترش و همه گیري بیماری ایدز شود. بنابراین یکي از مهم ترین اقدامات براي پیشگیري 
در ای��ن خص��وص، كاه��ش میزان انگ نس��بت به افراد مبتال در جامعه اس��ت، ت��ا افراد با 
رفتارهاي پرخطر بدون نگرانی به مراكز مش��اوره بیماري هاي رفتاري و یا پزشک مراجعه 
كرده و آزمایش دهند. همچنین در زمان نیاز به دریافت هرگونه خدمات پزشکي و یا خدمات 
دندانپزشکی، بدون هیچ ترسی از تبعیض در بهره مندي از خدمات، وضعیت ابتالی خود را 

اعالم كنند.

راه كارهايی براي كاهش انگ و تبعيض 
 ان��گ و تبعی��ض یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در همه گیری ایدز اس��ت و براي كاهش آن 
انجام مداخالت و راه كارهایي در حیطه هاي مختلف از جمله حیطه هاي ملي، اجتماعي، 

خانوادگي، آموزشي و بهداشتي - درماني ضروري به نظر مي رسد. 
تدوین و تصویب قوانین و حقوق اجتماعي براي افراد مبتال و امتناع از محرومیت آن ها 
از حقوق عمومي و نیز تامین امنیت ش��غلي و اجتماعي این افراد از مداخالت و راه كارهاي 

كاهش انگ و تبعیض علیه افراد مبتال است.
 همچنی��ن آموزش، افزایش آگاهي و دانش اف��راد در خصوص ماهیت بیماري و راه هاي 
پیشگیري، مراقبت و درمان این افراد و از سوي دیگر ادغام برنامه هاي پیشگیري از انتقال 
اچ آي وي/ ایدز از مادر به كودک و ادغام برنامه هاي كاهش آسیب در برنامه هاي بهداشتي 
از دیگر مداخالت موثر در كاهش انگ و تبعیض خواهد بود. بي شک براي این كه بتوان انگ 
مرتبط با اچ آي وي/ ایدز را كاهش داده و یا آن را در جامعه حذف كرد، ضمن افزایش آگاهي 

عمومي مردم، مشاركت همه سازمان ها و گروه ها ضروري به نظر مي رسد.



انگ و تبعیض

8

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

 مرکز مدرییت بیماری اهی واگیر

به  تبعيض نس�بت  و  انگ 
اي�دز اچ آي وي/  ب�ه  مبتالي�ان 

1


