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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مركز مديريت بيماريها-معاونت سالمت 

HIV / AIDS & HUMAN RIGHTS in HEALTH SERVICES

رعایت حقوق افراد در دریافت خدمات بهداشتی 



حقوق انساني و قانوني بيماران ايدزي به معني از بين بردن 
HIV/AIDSبيماري نيست، بلکه براي به کنترل درآوردن

.راهي جز افزايش حقوق افراد پر خطر و مبتال وجود ندارد

شناخت رعايت حقوق اين بيماران، ارتقاء کيفيت مراقبت 
و افزايش اعتماد و رضايت درمانی-کادر بهداشتیتوسط 

.بيماران را به همراه دارد
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داغ و ننگ بيماري 
و نتايج آن

HIV / AIDS STIGMA  and HEALTH COSEQUENCES

رعایت حقوق افراد در دریافت خدمات بهداشتی  
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Social stigma
Social stigma is severe social disapproval of personal characteristics
or beliefs that are against cultural norms. Social stigma often leads
to marginalization.
Examples of existing or historic social stigmas can be physical or
mental disabilities and disorders, as well as illegitimacy, homosexuality or
affiliation with a specific nationality, religion (or lack of religion) or ethnicity,
such as being a Jew, an African American, or a Gypsy.
Likewise, criminality carries a strong social stigma.

What is Stigma?



داغ وننگ بيماري و نتايج آن

Historically, stigma has had two components:
It's a mark of an enduring condition or attribute.
The condition is negatively valued by society As
a consequence, those with the condition become
discredited and disadvantaged.
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Stigma, prejudice & discrimination:
Stigma, prejudice & discrimination Related but not synonymous:

Prejudice: An attitude. An individual evaluation or judgment of a

group.

Discrimination: A behavior. Refers to treatment of individuals based

on their membership in a group.
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Types of stigma:
Types of stigma Felt Stigma - perception of societal norms.

The stigmatized condition Enacted Stigma - overt acts of

stigma and discrimination.

Note: Even a few dramatic and public enactments of

stigma can drastically increase the perception of felt

stigma.
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Why is AIDS so highly stigmatized?
Why is AIDS so highly stigmatized?

Stigma is more intense when the condition is:

1) Perceived as lethal and incurable

2) Perceived to be the responsibility of the bearer



What drives AIDS stigma?
What drives AIDS stigma?

Research both in the US and abroad suggests that it's fueled by two sub-

types:

1) Instrumental stigma - fear of casual transmission

2) Symbolic stigma pre-existing prejudice toward those groups who have

been hardest hit by disease Different intervention implications!
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AIDS stigma not limited to PWAs:
AIDS stigma not limited to PWAs Courtesy stigma: Refers to shared

stigma by anyone associated with the condition, even if uninfected. Has

been reported by family members, care-givers, AIDS healthcare workers

and anyone else associated with PWAs, even if not infected

themselves.
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• Many people suffering from AIDS and not
killed by the disease itself are killed by the
stigma!

• Fear of the UNKNOW exaggerates
perceptions of danger …

… and shifts riskiness onto others!
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 در مراقبت یک فاکتور محدود کنندهداغ وننگ بعنوان
.و پیشگیري اولیه و ثانویه شناخته شده است

 تخمین زده می شود که حدود یک سوم افرادHIV  مثبت از
. وضعیت مرحله بیماري خود اطالعی ندارند

 داغ وننگHIV/AIDS یک فاکتور تأثیر گذار بر تصمیم
و انتظار براي مراقبت هاي بعدي HIVمردم در انجام تست 

است و این امر موجب ناراحتی بیشتر و زندگی کوتاه تر این 
.  افراد میگردد



یک فاکتور تأثیر گذار  HIV/AIDSداغ وننگ 
و انتظار  HIVبر تصمیم مردم در انجام تست 

براي مراقبت هاي بعدي است و این امر  
موجب ناراحتی بیشتر و زندگی کوتاه تر این  

.افراد میگردد
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)HIV)stigmaاثرات داغ وننگ •

در مطالعاتی که در کشورهاي مختلف صورت گرفته یکی  
.  از دالیل رد انجام آزمایش، ترس از داغ وننگ می باشد

زندگی می کنند نیز، HIV/AIDSدر مورد افرادي که با 
یکی از موذیانه ترین سدها در دسترسی به خدمات  

.بهداشتی داغ وننگ می باشد
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بر اساس مطالعات مختلف ،  تبعیضات مختلفی در مورد •
این بیماران صورت می گرفته و حتی پزشکان و پرستاران 
نیز مطالب زیادي در مورد ایدز نمی دانستند و بیماران به 

. نحو بدي درمان می شدند

امکان دارد گیرندگان مراقبت هاي بهداشتی در پذیرش •
احتیاطات همه جانبه و مراقبت هاي بهداشتی بدلیل داغ  

.وننگ، رد شوند و خدماتی دریافت نکنند
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سایر محققین گزارش نموده اند که کارکنان مراقبت هاي •
دانسته  HIVبهداشتی در مورد آلودگی در محیط کار با 

.هاي کمی دارند

بطور مثال در کویت بعضی از خانواده هاي پزشکان خیلی  
می دانند و به  HIVکمتر از آنچه باید بدانند در مورد 

بیماران ایدزي حتی پس از گذشته سه دهه از پاندمی ایدز 
.با نگاهی منفی می نگرند

داغ وننگ بيماري و نتايج آن



همچنین مطالعات در کویت نشان داده که حتی پرستاران  •
و تکنسین هاي آزمایشگاهی رفتاري منفی با بیماران  

ایدزي دارند که همه این رفتارها مرتبط با داغ وننگ ایدز 
می باشد

شواهد همچنین از نقش مهم ایجاد شده توسط داغ وننگ •
در پایین آوردن کیفیت زندگی کاري پرستاران حمایت  

می کند
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چکار باید کرد•
دانستن رفتارهاي پرستاران و سایر کارکنان مراقبت هاي 

بهداشتی با بیماران ایدزي براي طراحی برنامه اي که چطور 
می تواند از کارکنان مراقبت هاي بهداشتی بر علیه داغ  

.وننگ دفاع کند مهم است

کارکنان مراقبت هاي بهداشتی خود بدلیل مراقبت از  
.مثبت در معرض داغ وننگ هستندHIVبیماران 
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در مطالعات مختلف یافت شده که نقص اطالعات در سه 
:  موضوع وجود دارد

این کارکنان از ابتال خود می ترسند•
یک اشتباه در حقوق درك شده آنها در رد کردن مراقبت •

وجود داردHIV/AIDSاز بیماران  
کارکنان مراقبت هاي بهداشتی فشارهاي روحی زیادي در •

.مثبت ها را تجربه می کنندHIVمراقبت از 
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قسمتی از برنامه مبارزه بر علیه داغ وننگ و تبعیض در •
افزایش آگاهی ها و ارتقاء رفتاري HIV/AIDSمورد 

کارکنان مراقبت هاي بهداشتی بوسیله آموزش هاي الزم 
. در مورد بیماري و نحوه مراقبت از خود و بیماران می باشد

این مهم دست یافتنی نمی باشد مگر با برآورد اولیه و  
بررسی میزان دانش، نحوه برخورد و رفتار و مهارت عملی  

.  کارکنان
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همچنین ایجاد محیط کاري بدور از تبعیض و داغ وننگ  •
می تواند محیطی مناسب براي کارکنان مراقبت هاي  

.بهداشتی فراهم آورد

مطمئناً طراحی برنامه هاي آموزشی خاص خانواده هاي  
کارکنان مراقبت هاي بهداشتی نیز می تواند شرایط بهتري 

براي ارائه خدمات توسط این افراد ایجاد نماید

داغ وننگ بيماري و نتايج آن





کيفيتارتقاءخطرپرافرادحقوقرعايتوشناخت
بهمنجرکهداردپيدررابيمارانرضايتومراقبت
.شودميHIVدرآوردنکنترل

رعایت حقوق افراد در دریافت خدمات بهداشتی 



ردکاکهوظايفيازاستعبارتبيمارانحقوقواوستنيازهايبرمبتنيفرديکحقوق
ويمعقولومشروعاجتماعيوروانيروحي،جسمي،نيازهاي:شاملدارنداوقبالدردرماني

.صخاشرايطدر

موارد،ازبسياريدرآن،انتقالراه هايوخصوصياتشبهتوجهباايدزبيماري
باعثخودبهخودوشودميتلقيعرفخالفاقداميکايدزويروسبهآلودگي

درمانگرهايشوبيمار–جامعهوبيمارارتباطبينمنفيوکاذبحساسيتايجاد
.گرددمي

.دارددرمانيمراکزوموسساتازبيمارکهاستحقيبهانتظارحقيقتدربيمارحقوق
بنديدستهبدونبايدونداردسايرينبافرقيگونههيچبيماراناينقانونيحقوق

.شودارائهآموزشوحمايتمراقبت،خدمات،بيماراناينبهسايرينهمانند

رعایت حقوق افراد در دریافت خدمات بهداشتی 



: مهم ترين حقوق اين بيماران شامل
حق توجه به عقايد مسائل فرهنگي گيرنده و دريافت کننده خدمات درماني، 

حق شناسايي محل بستري و کادر درماني، حق رازداري و ايمن بودن اطالعات، 
حق رسيدگي به شکايت ها و درخواست ها، حق کسب اطالعات راجع به سير بيماري، 

حق ارجاع به مراکز تخصصي تر حق تصميم گيري درخصوص ادامه يا قطع درمان، 
درصورت لزوم، حق حفظ حريم خصوصي گيرنده خدمت و برقراري محيط خلوت، 

حق توضيح کامل درمورد ارائه خدمات، 
حق الزام به رعايت دستورالعمل هاي احتياط هاي همه جانبه توسط مراقبت دهندگان، 

حق دريافت خدمات با کيفيت و کميت مناسب جهت دسترسي به باالترين سطح توانايي 
.است... همراه با احترام و

رعایت حقوق افراد در دریافت خدمات بهداشتی 



جامعهدررافعاليتشانسايرينماننددارندحقبيمارانايناجتماعينظراز
محرومشاناجتماعيفعاليتازراآنهانداردحقمرجعيهيچودهندادامه
.استعللسايرازبيشسالمتدراجتماعيعواملسهمکهچراکند،

توليدهايسرمايهترينمهمدادندستازبااستبرابرآنهاکردنمحروم
شوند،درمانبيمارانسايرهمانندبايدبيماراناينلذا.انسانينيروييعني

،،بنديبنديطبقهطبقهبدونبدونبيمارانبيمارانازازحمايتحمايت««شعاروکننددريافتخدمات
خدماتدهندهگانارائهکارلوحهسردر»»استاستمليمليسرمايهسرمايهازازحمايتحمايت
.بگيردقرارسالمت

•Non-discrimination : protected against discrimination if seek help or are HIV+
•Right to privacy : protected against mandatory testing; HIV status kept confidential
•Right to liberty and freedom of movement : protected against imprisonment, segregation, or isolation in a special
hospital ward
•Right to education/information : access to all HIV prevention education and information and sexual and reproductive
health information and education
•Right to health : access to all health care prevention services, including for sexually transmitted infections,
tuberculosis, voluntary counseling and testing, and to male and female condoms

رعایت حقوق افراد در دریافت خدمات بهداشتی 
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