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العالج ي�ؤتي ثماره! هذا هو املو�ضوع الإقليمي لليوم العاملي للإيدز لهذا
العام .فعالج فريو�س العوز املناعي الب�شري ي�سهم يف �إنقاذ الأرواح .ومع
تقدم الأدلة العلمية� ،أ�صبحنا ندرك حالي ًا �أن العالج مب�ضادات الفريو�سات
القهقرية �أ�صبح �أكرث �أمان ًا و�أ�سهل تقدمي ًا و�أكرث فعالية .وميكن للمتعاي�شني
مع فريو�س العوز املناعي الب�شري الذين يعاجلون بتوليفة �صحيحة من
الأدوية امل�ضادة للفريو�سات القهقرية �أن يعي�شوا حياة طويلة منتجة .ونعلم
�أي�ضا �أنه مع العالج الناجح مب�ضادات الفريو�سات القهقرية ،يقل احتمال
انتقال العدوى من املتعاي�شني مع الفريو�س �إىل الآخرين .وميكنهم الآن
منع انتقال العدوى �إىل �شركائهم .كذلك ،ميكن للن�ساء احلوامل امل�صابات
بالفريو�س والدة �أطفال خالني من الإ�صابة بالفريو�س .وبتوفري العالج على
نطاق وا�سع ملن يحتاجون �إليه ميكن جتنب حدوث �إ�صابات جديدة ،وميكن
يف نهاية املطاف احلد من وباء فريو�س العوز املناعي الب�شري.
وعلى مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ازداد عدد الذين يتلقون العالج
من املتعاي�شني مع فريو�س العوز املناعي الب�شري يف �إقليمنا ب�أكرث من 4
�أ�ضعاف ،من حوايل  8000يف عام � 2008إىل حوايل  33 000يف عام
 .2012هذا كان نتيجة للجهود املحمودة التي تبذلها البلدان لزيادة الوعي،
وتوفري خدمات اختبار الفريو�س وخدمات امل�شورة ،وتوفري الأدوية امل�ضادة
للفريو�سات القهقرية ،وحت�سني فر�ص احل�صول على خدمات االختبار
والعالج .
ولكن ،برغم كل هذه اجلهود ،ف�شل �إقليمنا يف زيادة التغطية مب�ضادات
الفريو�سات القهقرية على نحو كبري .فبالرغم من تزايد عدد الأ�شخا�ص
الذين ي�شرعون يف العالج بهذه امل�ضادات كل عام� ،إال �أن عدد الإ�صابات
اجلديدة يتزايد بوترية �أ�سرع .ونظر ًا لأن احل�صول على عالج فريو�سات
العوز املناعي الب�شري وخدمات الرعاية تبد�أ ب�إجراء اختبار الفريو�س،
فالغالبية العظمى من املتعاي�شني مع الفريو�س ال يعرفون �أنهم م�صابون
بالعدوى لأنهم مل يجروا �أي اختبار .وحتى بعد �إجرائهم االختبار ،فال
يحدث دائم ًا �أي ات�صال بينهم وبني جهات تقدمي الرعاية والعالج ،بل �إنهم
رمبا يفقدون االت�صال مع النظام ال�صحي ل�سنوات عديدة� ،إىل �أن يعودوا
وهم مر�ضى ويف مراحل مت�أخرة غري مواتية للعالج .وعالوة على ذلك،
ونظر ًا ل�ضعف النظم ال�صحية ،و�ضعف �إدارة وتدبري �ش�ؤون الرعاية املتعلقة
بفريو�س الفوز املناعي الب�شري واخلدمات العالجية ،وتدين نوعية اخلدمات

يف العديد من الدول الأع�ضاء ،ف�إن عدد ًا كبري ًا من املتعاي�شني مع الفريو�س
الذين يتلقون العالج قد ينقطعون عن العالج .ونتيجة لهذا كله ،ال يتلقى
العالج بالفعل حالي ًا يف �إقليمنا �سوى �أقل من �شخ�ص واحد من كل خم�سة
�أ�شخا�ص من املتعاي�شني مع الفريو�س املحتاجني للعالج.
هناك فئات معينة من ال�سكان تت�أثر ،على وجه اخل�صو�ص� ،أكرث من غريها
بهذا الف�شل .فالر�ضع ،والأطفال ،واملتعاطون للمخدرات يعانون �أكرث من
غريهم من ف�شل النظام يف تزويدهم مب�ضادات الفريو�سات القهقرية عندما
يحتاجون �إليها.
«عالج �أكرث ،عالج �أف�ضل» هذا هو �شعار هذه احلملة .وهو مبثابة نداء �إىل كل
واحد منا ،و�إىل احلكومات ،وجماعات املجتمع املدين ،وال�شركاء التقنيني،
واجلهات املانحة من �أجل م�ضاعفة اجلهود لتو�سيع نطاق الو�صول ب�سرعة
�إىل نوعية جيدة من العالج وخدمات الرعاية .نحن بحاجة �إىل ت�صحيح
ر�ؤيتنا وهدفنا النهائي املتمثل يف التغطية ال�شاملة جلميع املحتاجني للعالج
مب�ضادات الفريو�سات القهقرية .علينا �أن ن�ستهدف باملوارد اخلا�صة باختبار
الفريو�س اجلهات التي يرجح �أن يزدهر فيها وجوده ،وحيث يزيد طلب
املتعاي�شني مع الفريو�س للخدمات اخلا�صة باحلاالت املر�ضية ذات ال�صلة،
و�إىل حيث ميكن الوقاية من ا�ستمرار انتقال العدوى بالفريو�س .ويف �سعينا
للو�صول �إىل الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة ملخاطر الفريو�س ،علينا �أن ن�ضمن
ح�صولهم على خدمات االختبار وامل�شورة .وبعد ذلك ،علينا �أن نت�أكد من �أن
كل �شخ�ص م�صاب بالفريو�س له ات�صال بخدمات العالج والرعاية ،و�أن كل
املتعاي�شني مع الفريو�س يتلقون العالج ،وكل من يتلقون العالج يواظبون عليه
�ضمن خدمات رعاية وعالج ناجحة على مدى احلياة.
�إن حالة عالج فريو�س العوز املناعي الب�شري يف �إقليمنا تثري القلق على نحو
عميق .لهذا ال�سبب �أطلقتُ يف بداية هذا العام مبادرة �إقليمية « لإنهاء �أزمة
عالج فريو�س العوز املناعي الب�شري» .و�أنا على يقني ب�أنه بال�شعور القوي
بامللكية ،وبالإرادة ال�سيا�سية ،وبال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املنا�سبة يف
املكان املنا�سب� ،ستنجح البلدان يف حتقيق عالج �أكرث وعالج �أف�ضل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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