
א     א
  

  ١٢٤/٦م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٨ نوفمبر/ الثاني تشرين ٢٠   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/6   من جدول األعمال المؤقت ٣-٤البند 
  
  
  
  

  األيدز والعدوى بفيروسه والصحة النفسية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
باب الوفاة والعجز، والسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة        إن األيدز والعدوى بفيروسه من أهم أس        -١

وتشير تقديرات برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز إلى أن عدد المتعايشين مـع فيـروس                . الدخل
وثمة ترابط وثيق بين الصحة النفـسية وبـين         . ٢٠٠٧ مليون شخص في عام      ٣٣العوز المناعي البشري بلغ     

 مخـاطر  ى بفيروسه، فمشكالت الصحة النفسية، بما فيها اضطرابات اإلدمان، تـرتبط باشـتداد            األيدز والعدو 
العدوى بفيروس العوز المناعي البشري واإلصابة باأليدز، كما أنها تعوق العالج منه، وفي المقابـل تحـدث                 

  .يبعض االضطرابات النفسية كنتيجة مباشرة من نتائج العدوى بفيروس العوز المناعي البشر
  
وتُظهر الدراسات ارتفاع معدل االنتشار المصلي للعدوى بفيروس العـوز المنـاعي البـشري لـدى                  -٢

 الداخليينوتفيد التقارير بأن معدل االنتشار في المرضى النفسيين         . المصابين باعتالالت نفسية مزمنة وخطيرة    
في عامة سكان الواليات المتحدة     ٪  ٠,٤٪ و ٠,٣٪ مقارنة بمعدل يتراوح بين      ٢٣٪ و ٥الخارجيين يتراوح بين    و

وأفادت بعض الدراسات بوجود عوامل اختطار سلوكية تتعلق بسراية فيـروس           . األمريكية خالل فترات مماثلة   
ومن هـذه   . ٪ من المصابين باعتالالت نفسية شديدة     ٦٠٪ و ٣٠العوز المناعي البشري لدى نسبة تتراوح بين        
دة ضجعاء، وتعاطي المخدرات عن طريق الحقـن، واالتـصال          المخاطر ارتفاع معدالت االتصال الجنسي بع     

وهو وضع تكون فيه المرأة معرضة      (الجنسي بمن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، واالستغالل الجنسي          
، وممارسة الجنس بين الـذكور دون اسـتعمال لـوازم           )بوجه خاص للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري      

وباإلضافة إلى هـذه المخـاطر الـسلوكية يمكـن كـذلك أن تعـوق               . ازل الذكري الوقاية، وقلة استعمال الع   
أو استعمال المعلومات الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه، ومـن    / االضطرابات النفسية القدرة على اكتساب و     

ثم فإنها تعوق القدرة على انتهاج سلوكيات أكثر مأمونية أو تزيد احتمال نشوء أوضـاع تـشيع فيهـا أكثـر                     
  .سلوكيات المجازفة

  
وتشير أحدث تقديرات الفريق المرجعي لألمم المتحدة بشأن فيروس األيدز وتعاطي المخدرات بالحقن               -٣

إلى أن هناك ثالثة ماليين شخص ممن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في العـالم يمكـن أن يـصابوا                    
ت العدوى بفيروس العوز المناعي البشري      ٪ من حاال  ١٠ويعزى نحو   . بعدوى فيروس العوز المناعي البشري    

هناك صلة في معظم الحاالت، على الرغم من تعاطي مواد           (في العالم إلى تعاطي المخدرات عن طريق الحقن       
أخرى، بما فيها المنبهات، بين تعاطي المواد األفيونية المفعول وبين ممارسات الحقن غير المأمونة وسلوكيات               

اطون المخدرات عن طريق الحقن بفيروس العوز المناعي البشري أساساً من جراء ويصاب من يتع  ). المجازفة
التشارك في استعمال أدوات الحقن، في حين أن تعاطي المخدرات بطرق أخرى، مثل الكوكايين والمنبهات من                

وية على  نمط األمفيتامينات، يرتبط بسراية فيروس العوز المناعي البشري عن طريق السلوكيات الجنسية المنط            
ويمارس بعض من يتعاطون المخدرات الجنس غير المأمون مع عدة ضـجعاء فـي مقابـل                . مجازفة شديدة 
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الحصول على المخدرات أو المال، وهو األمر الذي يتسبب في انتشار فيروس العوز المناعي البـشري مـن                  
مل التدخالت التي تحـد مـن       وتش. المجموعات السكانية التي ترتفع فيها معدالت العدوى به إلى عامة السكان          

انتشار فيروس العوز المناعي البشري بين من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن تدخالت منها الفحص عن      
الفيروس واالستنصاح، والبرامج الخاصة باإلبر والمحاقن، والعالج ببدائل األفيون، والعالج من االعتماد على             

  ١.المخدرات األخرى
  
على المخدرات بأنماط شديدة المخاطر بوجه خاص من تعاطي المخدرات وما يتصل            ويرتبط االعتماد     -٤

يجد من يتعـاطون المخـدرات      : به من مخاطر سراية فيروس العوز المناعي البشري، وذلك لألسباب التالية          
صعوبات في التحكم في سلوكيات تعاطي المخدرات ويعانون نوبات متكررة من أعراض الـسمية واالمتنـاع                

؛ وباإلضافة إلى ذلك فـإنهم يـستمرون فـي تعـاطي            )باً ما تصحبها رغبة شديدة في تعاطي المخدرات       غال(
ويمكن . المخدرات على الرغم من البينات الواضحة التي تدل على عواقبه الضارة أو شدة مخاطر هذه العواقب

يـق تـوفير الوقايـة      المناعي البشري ذات الصلة بالمخدرات عن طر      الحد من مخاطر سراية فيروس العوز       
وخلصت دراسة . والمعالجة الناجعتين واألخالقيتين في المراحل المبتكرة من تعاطي المخدرات واالعتماد عليها

تعاونية أجرتها المنظمة بشأن العالج من االعتماد على المخدرات واأليدز والعدوى بفيروسه إلى أن المعالجة                
صورة كبيرة من مخاطر سراية فيروس العوز المناعي البشري بين          التعويضية من االعتماد على األفيون تحد ب      

المعتمدين على األفيون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذه النتيجة تتفق مع النتائج المتوصل إليهـا                
  .في البلدان المرتفعة الدخل

  
. الجنسي غير المأمون  ومن المعروف أن هناك صلة بين تعاطي الكحول وبين ازدياد مخاطر السلوك               -٥

وفي ظل االنتشار الواسع لتعاطي الكحول على نحو ضار في كثير من البلدان التي ترتفع فيها معدالت اإلصابة 
بفيروس العوز المناعي البشري ومعدالت انتشاره قد يكون لمستويات وأنماط استهالك الكحول تأثير كبير في               

وهناك عدة دراسات، بما فيها دراسات أجريت في بلـدان          . سكانانتشار فيروس العوز المناعي البشري بين ال      
أفريقية ترتفع فيها معدالت انتشار فيروس العوز المناعي البشري، تبين وجود صلة فعلية بين فيروس العـوز                 
المناعي البشري واستهالك الكحول، حيث إن معدل انتشار العدوى بفيروس العوز المنـاعي البـشري بـين                 

  .ابات تعاطي الكحول أعلى منه بين عامة السكانالمصابين باضطر
  
ومعدل انتشار االعتالالت النفسية بين المصابين بفيروس العوز المناعي البشري أعلى منه بين عامة                -٦

وعالوة على ذلك يجنح فيروس العوز المناعي البشري إلى التركز في المجموعات السكانية الـشديدة               . السكان
ناة من الوصم، كما أن العاملين في تجارة الجنس، والذكور الذين يمارسون الجنس مع  والمعاالضعف والتهميش

الذكور، ومتعاطي المخدرات، والمساجين، ترتفع بيـنهم، علـى وجـه الخـصوص، مـستويات اإلصـابة                 
 وتشيع زيادة المحن النفسية بين المصابين بعدوى فيروس العـوز         . باالضطرابات النفسية مقارنة بعامة السكان    

وقد أفادت الدراسات المجراة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل بارتفـاع             . المناعي البشري 
وكثيراً . معدالت االكتئاب لدى المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري مقارنة بغير المصابين بعدواه            

ويمكـن ألسـاليب    . لعوز المناعي البـشري   ما يبدو أن مستوى المحن يرتبط بشدة أعراض العدوى بفيروس ا          
كما يمكـن   . التحمل والتمتع بسعة الحيلة تحديد معالم معاناة أعراض االكتئاب وقدرة الفرد على االعتناء بنفسه             

  .للعالقات اُألسرية والمساندة من قبل شريك الحياة أن تؤثر أيضاً في العواقب المترتبة من حيث الصحة النفسية
  

                                                           
١   Towards universal access: Scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector. Geneva, World 

Health Organization, 2005.                                                                                                                              
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فالمـصابون بفيـروس العـوز المنـاعي        . دوى بفيروسه يفرضان عبئاً نفـسياً ثقـيالً       واأليدز والع   -٧
يعانون، في كثير من األحيان، من االكتئاب والقلق وهـم يتكيفـون مـع أثـر تـشخيص إصـابتهم                     البشري
ويجدون صعوبات في التعايش مع مرض مزمن يهـدد حيـاتهم، ومـن أمثلـة هـذه الـصعوبات                    بالعدوى،

المأمول ونُظم العالج المعقدة والوصم وفقدان المساندة االجتماعيـة أو مـساندة األسـرة              متوسط العمر    قصر
ويمكن أن ترتبط العدوى بفيروس العوز المنـاعي البـشري بارتفـاع مخـاطر االنتحـار أو                 . األصدقاء أو

ى فيـروس  وتشمل العوامل النفسية التي تنبئ بالتفكير في االنتحار لـدى المـصابين بعـدو          . االنتحار محاولة
المناعي البشري اضطرابات تعاطي المخدرات المتزامنة ووجود تاريخ من االكتئـاب واليـأس لـدى                العوز

  .المريض
  
وبصرف النظر عن األثر النفسي فإن فيروس العوز المناعي البشري له آثار مباشـرة فـي الجهـاز       -٨

دماغي الناجم عن فيروس العـوز      العصبي المركزي، ويتسبب في مضاعفات نفسية عصبية تشمل االعتالل ال         
المناعي البشري، واالكتئاب والهوس، واالضطرابات اإلدراكية، والخرف الصريح، وكثيراً ما تحدث بعـض             

أما الرضع واألطفال المصابون بعدوى فيروس العوز المنـاعي البـشري فتزيـد             . هذه المضاعفات مجتمعة  
  . مقارنة باألطفال غير المصابين بعدواهاحتماالت إصابتهم بنقص في النمو الحركي اإلدراكي

  
ويرتبط الخلل اإلدراكي لدى المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه بارتفاع معدالت الوفـاة بـصرف                -٩

وتركز الهيموغلوبين المصلي،   ،  +CD4 المرحلة السريرية المرجعية، وعدد خاليا       النظر عن عوامل أخرى مثل    
وتفيد التقارير بـأن معـدل      . ة، والخصائص االجتماعية والديموغرافية   والعالج بمضادات الفيروسات القهقري   

اإلصابة باعتالالت تدل على اإلصابة باأليدز لدى المرضى الذين يتلقون معالجة عالية المفعـول بمـضادات                
وأظهـرت دراسـة    . الفيروسات القهقرية يرتفع بوجه خاص بين من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقـن            

المصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري في الواليات المتحدة األمريكية وجود ارتباط            أجريت للنساء   
بين أعراض االكتئاب المزمن وبين ارتفاع معدالت الوفيات ذات الصلة باأليدز وتطـور المـرض بـسرعة                 

  .بصرف النظر عن العالج وتعاطي المخدرات في الوقت ذاته
  

بات تعاطي المخدرات أثرها في سلوك التماس المساعدة أو استيعاب          ولالضطرابات النفسية واضطرا    -١٠
وثمة صلة بين االعتالالت النفسية وبين انخفاض احتماالت الحصول على األدوية           . خدمات التشخيص والعالج  

 يستطعن من الناحية الطبية تلقي المعالجة       الالتيوأظهرت دراسة ُأجريت للنساء     . المضادة للفيروسات القهقرية  
يرتبط بتعاطي المخدرات وبتاريخ من العالية المفعول بمضادات الفيروسات القهقرية أن عدم تلقي هذه المعالجة    

، بصورة نمطيـة،    هومن بين المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه يواج      . االستغالل الجنسي في مرحلة الطفولة    
تعاطي المخدرات أكبر العقبات في الحصول على العالج بسبب المواقـف المجتمعيـة      المصابون باضطرابات   

وتبين باستمرار أن تعاطي المخدرات عن طريـق الحقـن          . السلبية واإلحجام عن التماس أي نوع من العالج       
يم الخدمات  ويشكل النقص في تقد   . يرتبط بقلة استيعاب المعالجة العالية المفعول بمضادات الفيروسات القهقرية        

المتكاملة لذوي االضطرابات النفسية والمصابين باأليدز والعدوى بفيروسه وما يرتبط به من مشكالت بدنيـة               
ونفسية واجتماعية عقبة أخرى شديدة تعترض سبيل حصول مرضى األيدز والعدوى بفيروسه علـى العـالج                

  .والرعاية
  

يم يجب االلتزام بنظام المعالجة العالية المفعـول      ولقمع فيروس العوز المناعي البشري على نحو مستد         -١١
٪ وبـين   ٩٥وباإلضافة إلى ذلك هناك صلة بين انخفاض نسبة االلتزام عـن            . بمضادات الفيروسات القهقرية  

ويمكن أن تنتقل الفيروسات المقاومة لألدوية إلى أشخاص آخرين مما يقلل خيارات            . ظهور مقاومة الفيروسات  
 قوية ومتسقة من البلدان المرتفعة الدخل تدل على أن االلتـزام بالمعالجـة بمـضادات                وهناك بينات . عالجهم

قل من جراء اإلصابة باالكتئاب والخلل اإلدراكـي وتعـاطي الكحـول واضـطرابات تعـاطي                يالفيروسات  
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ر وعالوة على ذلك فإن هذه المعالجة، وخصوصاً بدواء إفيفارنيز، يمكن أن ترتبط بمجموعة آثـا              . المخدرات
وهناك بينات  . جانبية في الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك االكتئاب والعصبية والشمق والهلوسة والذُهان            

قليلة متاحة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، على الرغم من أن دراسة ُأجريت في أوغندا تفيد بعـدم                  
ي حين أن هناك صلة فـي إثيوبيـا بينـه وبـين              وبين االلتزام بالعالج، ف    االعتالالتوجود أي صلة بين هذه      

  .٪ عن التزامهم بالعالج٩٥االكتئاب حيث أبلغ ذاتياً أقل من 
  

وتؤثر اضطرابات تعاطي المخدرات في تطور المرض بفيروس العـوز المنـاعي البـشري وفـي                  -١٢
 بمضادات الفيروسات في   وقد سجلت معدالت منخفضة من االلتزام بالمعالجة العالية المفعول        . االستجابة للعالج 

الحاالت التي لم يعالج فيها االعتماد على المخدرات لدى مرضى األيدز، كما سجلت معـدالت مرتفعـة مـن                   
وأشارت عـدة تجـارب مـضبوطة       ". ج"وفيروس التهاب الكبد    " ب"العدوى المشتركة بفيروس التهاب الكبد      

االعتماد على المخدرات ومن األيدز والعدوى بفيروسه وعشوائية إلى أن معدالت االلتزام بالعالج المتكامل من 
وتشير البحوث الحديثة إلى أن األنماط      . تقترب من معدالت االلتزام بين السكان غير المعتمدين على المخدرات         

وهناك عـدة   . الضارة من تعاطي الكحول ترتبط بارتفاع معدل الوفيات لدى مرضى األيدز والعدوى بفيروسه            
ا مسؤولة عن هذا االرتفاع، بما في ذلك األثر المباشر للكحول في تطور المرض بفيروس العوز     آليات يبدو أنه  

. المناعي البشري، وربما يتم هذا التأثير بواسطة جهاز المناعة، وتفوض هذه اآلليات أيضاً االلتـزام بـالعالج                
مياً، يرتبط بانخفاض االلتـزام     واستهالك الكحول، حتى لو كان بكميات قليلة، كتناول جرعة معيارية واحدة يو           

  .بنُظم العالج
  

 القضايا المطروحة
  

إن االضطرابات النفسية، بما فيها اضطرابات تعاطي المخدرات، من عوامـل االختطـار المتعلقـة                 -١٣
بالعدوى بفيروس العوز المناعي البشري، كما أن اإلصابة باأليدز والعدوى بفيروسه تزيـد مخـاطر ظهـور                 

وتؤدي المراضة المشتركة الناجمة عن هذا الوضع إلـى تعقيـد التمـاس المـساعدة،               . فسيةاالضطرابات الن 
  .والتشخيص، ونوعية الرعاية المقدمة، والعالج وحصائله، وااللتزام بالعالج

  
وهناك عدة عقبات تعوق تشخيص مشكالت الصحة النفسية لدى المصابين بعدوى فيـروس العـوز                 -١٤

 يكشفون غالباً عن حالتهم النفسية لمهنيي الرعاية الصحية خشية من التعـرض             فالمرضى ال . المناعي البشري 
كما أن مهنيي الرعاية الصحية ال يتمتعون في كثير من األحيان بالمهارات الخاصة بكشف              . للوصم أكثر فأكثر  

قييمها وتدبيرها  األعراض النفسية، وحتى عندما يكشفونها فإنهم ال يتخذون غالباً اإلجراءات الالزمة لمواصلة ت            
  .العالجي وإحالة مرضاها

  
وبإمكان التدابير العالجية والوقائية الميسرة لمن يتعاطون المخدرات عن طريـق الحقـن أن تمنـع                  -١٥

وباء فيروس العوز المنـاعي البـشري بـين هـذه الفئـات إذا وصـلت إلـى نـسب كافيـة مـن                         انتشار
السياسات والبرامج المالئمـة أن تلبـي خـدمات الوقايـة     وينبغي أن تضمن   . السكانية المستهدفة  المجموعات

 وباأليـدز والعالج احتياجات الزبائن، وأن تشمل مجموعة التدخالت الخاصة باضطرابات تعاطي المخـدرات             
وينبغي دمج العالج من تعاطي المخدرات ضمن تدخالت الوقاية والعالج من فيروس العوز . والعدوى بفيروسه
  .المناعي البشري
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  أولويات العمل
  

إن دمج الصحة النفسية ضمن المبادرات والبرامج المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه في البلدان يتـيح                 -١٦
وقد أعدت المنظمة سلسلة من المقررات والمواد       . الفرصة لتحسين صحة المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه      
 ومن الضروري ١.الجة بمضادات الفيروسات القهقريةالتدريبية لدمج تدخالت الصحة النفسية ضمن برامج المع

أن تشمل البرامج المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه في البلدان تقييم االضطرابات النفسية واضطرابات تعاطي              
ويمكن تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية،       . المخدرات والتدبير العالجي المالئم لهذه االضطرابات     

مستشارون المعنيون بفيروس العوز المنـاعي البـشري، علـى تمييـز وعـالج االضـطرابات                بمن فيهم ال  
ويمكـن  . واضطرابات تعاطي المخدرات وعلى إحالة المرضى إلى المرافق التخصصية عند اللـزوم            النفسية

 تدريب ودعم مقدمي الخدمات هؤالء على النحو السليم من خالل اإلشراف المالئم، ومن الضروري أن تشكل               
ويلزم أن تتعاون المرافـق     . عملية اإلحالة إلى مرافق الصحة النفسية جزءاً ال يتجزأ من البنية التحتية الصحية            

المعنية باضطرابات الصحة النفسية واضطرابات تعاطي المخدرات تعاوناً وثيقاً مع المرافق المعنيـة باأليـدز        
ق الذي يضم سائر الموارد المناسـبة المجتمعيـة         والعدوى بفيروسه على جميع المستويات لتيسير العمل المنس       

  .المرتكز
  

ويتيح دمج الخدمات الخاصة بفيروس العوز المناعي البـشري ضـمن خـدمات الـصحة النفـسية                   -١٧
لتحديد األفراد المعرضين لمخاطر العدوى بفيروس العوز المناعي البـشري، وإدخـال الوقايـة مـن                 فرصاً
شاف المصابين بعدواه وتوفير خدمات العالج والرعايـة المالئمـة لهـم            العوز المناعي البشري واكت    فيروس

وينبغـي أن تـضمن خـدمات الـصحة النفـسية اإلتاحـة             . يتعلق بفيروس العوز المنـاعي البـشري       فيما
والسرية لخدمات العالج واالستشارة الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري للمعرضـين لمخـاطر              الطوعية

  .اإلصابة به
  

يثما تسود سراية فيروس العوز المناعي البشري بواسطة تعاطي المخدرات عـن طريـق الحقـن      وح  -١٨
والسلوك المتعلق باستهالك الكحول وتعاطي سائر المخدرات تصبح إحدى المشاكل الكبرى نقـص التغطيـة               

رات، بالتدابير التي تستهدف خفض مخاطر سراية فيروس العوز المناعي البشري ذات الصلة بتعاطي المخـد              
بما في ذلك الوقاية والعالج من اضطرابات تعاطي المخدرات، وتنفيذ التدخالت الفعالة فـي تقليـل الـضرر                  
وتوفير العالج بمضادات الفيروسات القهقرية للمتعايشين مع اضطرابات تعاطي المخدرات واأليدز والعـدوى             

  .بفيروسه
  

أنشطة الدعوة ورصد المستويات الفعليـة      ومن الضروري وضع إرشادات تقييسية مناسبة واستمرار          -١٩
للتغطية بتدخالت الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات تعاطي المخدرات، واأليدز والعدوى بفيروسه فـي               

وعالوة على ذلك فمن الضروري تهيئة بيئات داعمة لصياغة وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات            . مختلف البلدان 
  .يتها كافيةوالبرامج الفعالة كي تكون تغط

  
٪ من عبء األيدز والعدوى بفيروسه ال يتـاح         ٩٠وعلى الرغم من أن البلدان النامية تتحمل أكثر من            -٢٠

من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إال القليل من المعلومات عن التفاعل بين األيدز والعـدوى بفيروسـه                 
ك البلدان بشأن العالقات بـين الـصحة النفـسية          ويلزم دعم البحوث التي تجرى في تل      . وبين الصحة النفسية  

واضطرابات تعاطي المخدرات وبين األيدز والعدوى بفيروسه، والعالقات بين مـستويات وأنمـاط اسـتهالك      
                                                           

١   World Health Organization. Mental health &HIV/AIDS therapy series. Geneva, World Health Organization, 
2005.                                                                                                                                                                                                
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وينبغي إجراء المزيد من البحوث لدراسة إيتاء الخدمات والنماذج العاليـة           . الكحول واأليدز والعدوى بفيروسه   
وأثر التدخالت الخاصة باالضطرابات النفسية وتعاطي المخـدرات فـي الحـصائل            المردود لتقديم الخدمات    

  .المتعلقة بالمرض بفيروس العوز المناعي البشري
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -٢١
  
  
  

=     =     =  


