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  و جنسيتHIVروش هاي پيشگيري 
 تالش هاي پيشگيري بين المللي

 
خط مشي ها و روش هاي به كار گرفته شده در تالش هاي بين المللي به منظور كاهش يا توقف گسترش 

HIV/برنامه هاي جديد از راه انتخاب تلفيق خط مشي هايي . ايدز طي تاريخ اين اپيدمي متحول شده است
يه هاي علمي را با آگاهي از وضعيت زندگي واقعي كه زنان، مردان و كودكان با آنها در زندگي كه فرض

طرح زير بعضي از اهداف و خط مشي ها براي . روزمره خود مواجه هستند به موفقيت رسيده است
 ايدز از راه جنسي يعني شايع ترين روش انتقال اين بيماري را فهرست وار/HIVجلوگيري از گسترش 

بسياري از خط مشي ها و اهداف كه براي گروهي تهيه شده مي تواند براي سايرين نيز مفيد . ارائه مي دهد
ايدز /HIVباشد و ساير خط مشي ها كه در اين ليست آمده مي تواند نقش ممهمي در پيشگيري اشاعه 

 .داشته باشد
 

 .خط مشي هاي توصيه شده براي پيشگيري
 جوانان •

 .رصت هاي آموزشي و اقتصادي و حفاظت نسل هاي بعدي شهروندانايجاد ف: اهداف كلي •

 .ايدز در مدارس/HIVارائه آموزش رسمي بهداشت جنسي و  •

ارائه خدمات پيشگيرانه و بهداشتي منطبق بر نيازهاي جوانان كه واقعيت هايي كه جوانان  •
 .با آنها روبرو هستند را در نظر داشته باشد

 .ه ريزي و اجراي تالش هاي پيشگيرانه مرتبط با آناندرگير نمودن جوانان در برنام •

 .ايجاد فرصت هاي اقتصادي به عنوان ابزار جايگزين براي رفتارهاي پر خطر •

 
 

 

 زمان ملل متحد در تهرانترجمه مركز اطالعات سا

 HIV/AIDS گروه كاري موضوعي سازمان ملل متحد در زمينه كنترل و پيشگيري از

 ترجمه مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران مستقر در جمهوري اسالمي ايران

 HIV/AIDS گروه كاري موضوعي سازمان ملل متحد در زمينه كنترل و پيشگيري از

 مستقر در جمهوري اسالمي ايران
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 زنان •

 .رفع موانع اجتماعي، توانمندسازي زنان براي مراقبت بهداشت و سالمت خويش: اهداف كلي •

 .رفتارهاي پر خطرايجاد فرصت هاي اقتصادي به عنوان ابزار جايگزين براي  •

 .ايدز/HIVايجاد و اشاعه روش هاي كنترلي زنانه براي پيشگيري  •

 .افزايش دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي و اطالعات راجع به بهداشت باروري •

ترغيب تشكيل گروه هاي حامي دوجانبه كه از آن شيوه زنان بتوانند از يكديگر حمايت كنند، به هم  •
 .ر را دلگرم نمايندديگر آموزش دهند و يكديگ

اجراي برنامه هاي آموزشي و تسهيل در ايجاد ساختارهاي اجتماعي براي بهبود ارتباطات جنسي بين  •
 .شركاء

 
 مردان •

 .عملكرد عليه معيارهاي خطرناك اجتماعي، ايجاد رفتار مسئوالنه جنسي: اهداف كلي •

راي بهبود ارتباط جنسي بين اجراي برنامه هاي آموزشي و تسهيل در ايجاد ساختارهاي اجتماعي ب •
 .شركاء

 .ترويج استفاده از كاندوم و كاهش تعداد شركاي جنسي •

 .افزايش آگاهي نسبت به نيازهاي بهداشتي زنان و ارتقاي مشاركت سازنده مردان در زندگي خانوادگي •

مشاركت شخصيت هاي سنتي جوامع مانند رهبران مذهبي و اجتماعي به منظور تشويق مردان جهت  •
 .فاي نقش سازنده در زندگي خانوادهاي

 
 

عالوه بر اين خط مشي ها، دولت ها بايد اولويت زيادي براي كنترل محموله هاي خون به منظور جلوگيري 
از آلودگي از راه انتقال خون و ارائه مراقبت كافي و مشاوره درباره انتقال ايدز از مادر به كودك در نظر 

 .بگيرند
 

 .اولين گام به سوي پيشگيري مؤثر، قبول مشكل است
بر اساس گزارشي كه به وسيله بانك جهاني انتشار يافته است، دولت ها قبل از اينكه حمايت گسترده از 

 : مرحله زير را تجربه مي كنند4پيشگيري مؤثر را ارائه دهند، بطور عادي 
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 ترجيح برنامه هاي پيشگيري ← پر خطر  بي ميلي نسبت به توجه به گروه هاي←نفي وجود مشكل 

  رقابت براي سرمايه گذاري بين مراقبت و پيشگيري←عادي 
 

 . بدتر از آنچه كه به نظر مي آيد است"مشكل غالبا
 

ايدز هستند سال ها قبل از اينكه /HIVزيرا بيشتر مردمي كه آلوده به 
وقفه اي . ندبيمار شوند و به هالكت برسند به نظر مي آيد سالم هست

 گسترش   مي يابد تا HIVطوالني مدت وجود دارد بين زماني كه 
 . شروع مي شودHIVهنگامي كه هالكت تعداد زيادي از مردم به دليل 

به منظور . ايدز بيشتر از آن است كه گزارش مي شود/HIVتعداد موارد 
 داشتن تصوير دقيق از اين مشكل، دولت ها بايد از برنامه هاي نظارتي

  .كه مشاوره و آزمايش داوطلبانه را ترغيب مي كند بهره ببرند
 
 
 

 .نياز براي پيشگيري در ميان گروه هاي سنتي ناتوان بيشتر است
زنان در بسياري از فرهنگ ها كنترل كمي نسبت به زمان و مفهوم رابطه جنسي دارند و اين امر  •

 .مي دهد از طريق همسرانشان افزايش HIVخطر آلودگي آنها را به 

مواد مخدر تزريقي در بسياري از كشورها غير قانوني است كه اين امر كسب اطالعات مربوط به  •
HIV/ايدز يا دريافت اقالم پيشگيرانه نظير سرنگ استريل را مشكل مي سازد. 

مرداني كه با مردان ديگر رابطه جنسي دارند مواجه با تبعيض يا انزوا هم در جوامع در حال توسعه  •
 .صنعتي مي شوند و دسترسي كمي به مراقبت و خدمات پيشگيري دارندو هم 

دختران به ويژه نسبت . كمبود اطالعات و فشارهاي اجتماعي به آسيب پذيري جوانان مي افزايد •
به آميزش جنسي اجباري آسيب پذيرند و شايد در ازاي پول، غذا يا سرپناه مجبور به خودفروشي 

 .  شوند

 موارد

موجود
HIV/AIDS 

 موارد مشاهده

 HIV/AIDSشده


