کووید 19-پیشگیری ،درمان ،مراقبت و حمایت
از مصرفکنندگان مواد مخدر در برابر اچ.آی.وی.
کووید 19-یک بیماری عفونی است که به سبب کرونا ویروس بسیار تازه کشفشدهای ایجاد شده است.
کووید 19-چگونه گسترش مییابد؟

کووید 19-از افرادی سرایت میکند که دارای این ویروساند .این
بیماری میتواند از شخصی به شخص دیگری از راه ترشحات ریز
بینی یا دهان فرد مبتال ،هنگام سرفه کردن یا بیرون دادن نفس،
سرایت یابد.

ممکن است افرادی نیز با لمس کردن اشیاء یا سطوح آلوده
و سپس دست زدن به چشمها ،بینی و دهان خود به بیماری
کووید 19-دچار شوند .همچنین ممکن است که از راه تنفس
ترشحات شخص مبتال ،هنگامی که او سرفه میکند یا نفس خود
را بیرون میدهد ،به این بیماری مبتال گردند.

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOپژوهشهای جاری را دربارهی
راههای سرایت کووید 19-ارزیابی میکند .برای آگاهی از
تازهترین اطالعات به این نشانی نگاه کنید:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

احتمال دارد که عفونت کووید 19-در بسیاری از افراد به طور
خفیف بروز کند و آنها با کمترین مداخله بهبودی کامل یابند.
با این همه ،برای کسانی که دچار مشکالت پایهای سالمت اند،
و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ،این بیماری به مراتب
جدیتر خواهد بود.

عالیم کووید 19-چیست؟

نشانههای اصلی این بیماری مانند عالیم آنفوالنزا یا
سرماخوردگی واقع ًا شدید است:

تب؛
سرفه؛
تنگی نفس/دشواری تنفسی

خدماترسانی جامع اچ.آی.وی .برای (و همراه با)
مصرفکنندگان مواد مخدر در دوران شیوع کووید19-

نقش مردم در همهی اقدامات و تدابیر برای پاسخگویی (به مسئلهی کووید )19-اساسی است
احتمال دارد ،به ویژه ،مصرفکنندگان مواد
مخدر به دلیل مشکالت پایهای مربوط به
سالمت ،بدنامی ،نادیده گرفتهشدن اجتماعی،
و آسیبپذیریهای اقتصادی و اجتماعی زیادتر
(از جمله نبو ِد دسترسی به مسکن و خدمات
درمانی و بهداشتی) در خطر ابتال به کووید19-
قرار گیرند.

مردم  ،حتی در کشورهایی که رفتوآمد در
آنجا به طور کامل ممنوع شده است یا شرایط
اضطراری اعالم کردهاند ،حق برخورداری از
سالمت را دارند .این حق ،از جمله حق دسترسی
به خدمات و برنامههای جامع شفابخش کاهش
آسیب اچ.آی.وی .را هم دربر میگیرد.
ِ
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میبایست تداوم و ثبات خدماترسانی جامع
اچ.آی.وی ،.ویروس هپاتیت سی و دیگر خدمات
درمانی با آستانهی پایین برای مصرفکنندگان
مواد در طی همهگیری کووید 19-تضمین گردد.
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الزم است که خدماترسانی جامع اچ.آی.وی،.
ویروس هپاتیت سی و دیگر خدمات درمانی با
آستانهی پایین برای مصرفکنندگان مواد مخدر
با برقراری یک محیط کاری ایمن صورت پذیرد.

بستن مراکز خدماترسانی فقط به ازدحام
جمعیت در مراکزی منجر میشود که هنوز باز
هستند؛ بدین ترتیب خطر سرایت عفونت و
تأثیر (منفی) بر کیفیت خدمات جاری افزایش
مییابد.
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ضروری است که بودجهی کافی در دسترس
قرارگیرد.
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راهنمای فنی  WHO، UNODC، UNAIDSدر زمینهی  HIVبرای کشورهای جهان جهت هدفگذاری در راستای تامین دسترسی همگانی به پیشگیری ،درمان و مراقبت از مصرفکنندگان تزریقی مواد ،بازنگری ( ،2012ژنو)2012 ،WHO ،

دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد مایل است از پشتیبانی و یاری باارزش کارشناسان زیر قدردانی کند :آنت فرستر و والدیمیر پوزنیاک (سازمان جهانی بهداشت) ،بویان کنستانتینوف (برنامهی توسعهی ملل متحد) ،جین بت (برنامهی
مشترک ملل متحد در زمينهی ايدز) ،جودی چانگ (شبکهی بینالمللی مصرفکنندگان مواد مخدر) ،ماریان اورسان (انجمن کاروسِ ل) ،مت ساوثول و جیمی بریج (کنسرسیوم بینالمللی خطمشی مواد مخدر) ،نائومی برک-شین ،رابرت کساک،
اولگا زوبرت (سازمان بینالمللی کاهش آسیب) ،ادیت ریگلر (مشاور) ،پاالنی نارایانان (صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل و ماالریا) ؛ با هماهنگی مونیکا چیوپاگیا (دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد).

