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  بفضل ترقية الكشف لدى الحوامل المصابات بفيروس األيدز 

 ولدوا سالمين من العدوى بالمائة من األطفال 74
  
 

أبرز المشاركون خالل الورشة الوطنية األولى، حول إشراك المجتمع المدني في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية 

من انتقال فيروس األيدز من األم إلى الطفل المولود، أهمية إشراك الحركة الجمعوية في تحسيس النساء الحوامل 

لسيدا بضرورة الوقاية الفعالة، حتى ال يتم انتقال الفيروس إلى مواليدهن أثناء الوضع، وذلك المتعايشات مع فيروس ا

.بالمراقبة الطبية المتواصلة

تدخل مكافحة وباء األيدز في الجزائر، ضمن برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة 

في هذه المعركة. ومنع انتقال العدوى من األم إلى الطفل، من  1985جنسيا واإليدز المسطر في وقت مبكر من العام 

فيروس نقص المناعة البشرية، هو جزء من االستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، واألمراض 

قولة جنسيا ). يظهر الهدف منه في تعزيز التدخالت للوقاية من األمراض المن2011-2007المنقولة جنسيا واإليدز (

وفيروس نقص المناعة البشرية، مع تعزيز المشورة والفحص الطوعي للحد من انتقال الفيروس من األم إلى الطفل، 

ويتعلق األمر في تحقيق هدفين: تشجيع العرض الروتيني الختبار فيروس نقص المناعة البشرية لجميع النساء 

ساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وجميع الحوامل في سن اإلنجاب، مع تقديم الدعم لجميع الن

.األطفال حديثي الوالدة من األمهات المصابات

? من النساء الحوامل، 80ولتحقيق هذا، فإن وزارة الصحة تسعى لتسجيل الفحص الطوعي والمشورة الطبية عند 

ي الوالدة من األمهات المصابات بفيروس نقص ? من األطفال حديث100ومتابعتهن للحد من خطر انتقال العدوى إلى 

% من األطفال المولودين من أمهات مصابات بفيروس ''األش  74إلى أن  2011المناعة البشرية. هنا، تشير أرقام 

بحسب ما أشار إليه  2011مولودا جديدا خالل , 161مواليد من أصل  103أي في'' ولدوا سالمين من العدوى، يعني 

لي سليمان من مستشفى ''الهادي فليسي'' بالقطّار، مضيفا أن منع انتقال العدوى من األم إلى الطفل، هو الدكتور آيت ع

:نهج شامل يتضمن أربعة عناصر هي

.الوقاية األولية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى جميع النساء وشركائهن-

لمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والحصول على خدمات الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بين النساء ا-



.فعالة لتنظيم األسرة

الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية إلى مواليدهن، -

لمشورة في ممارسات تغذية من خالل استخدام العقاقير المضادة للفيروس، ممارسات الوالدة المأمونة وتقديم ا

.الرضع

وتوفير الرعاية والدعم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن الرضع، مع عائالتهن، والحصول 

.على العقاقير المضادة للفيروس، مع الدعم الغذائي والنفسي

وأشار المختص في معرض مداخلته، أن التجربة الجزائرية للحماية من انتقال العدوى من األم إلى الطفل، والرعاية 

من فيروس نقص المناعة البشرية لدى األطفال، ''هي في األساس تجربة منفردة لبعض المراكز الصحية المرجعية 

عالقات الشخصية والعالقة الحسنة بين المريضة ومصالح األمومة. وهي التجربة التي تعتمد على شبكة من ال

حمال لنساء مصابات بفيروس نقص المناعة  40والطبيب المعالج، على سبيل المثال. فقد سمحت المراقبة الطبية لـ

البشرية، بتجنب حدوث عدوى ألطفالهن، بحسب مالحظة البروفسور عبد الوهاب ضيف، رئيس اللجنة الوطنية 

.تنقلة جنسيا والسيدا بمستشفى القطار، في سياق متصللمكافحة األمراض الم

وقد أجمع المختصون أثناء الورشة المنعقدة بالجزائر العاصمة مؤخرا، على أهمية دور المجتمع المدني في الوقاية 

ة من انتقال فيروس فقدان المناعة المكتسبة؛ السيدا، من األم إلى الطفل، عن طريق إعداد مخططات وحمالت تحسيسي

حول هذا الوباء، إلى جانب طرق وكيفيات تدخّل الحركة الجمعوية لبعث ترقية الكشف عن الفيروس عند النساء 

.الحوامل، هذا دون إغفال دور القابلة في مثل هذه الحمالت الوقائية

ن للقابلة دورا وفي السياق، تحدثت القابلة فرنان فضيلة من عيادة المدنية مع ''المساء''، على هامش الورشة، عن أ

مهما في مراقبة الحمل في كل مراحله، وكذا في توجيه الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى 

المختصين، لمراقبة أفضل لحالتها الصحية، إذ وجدت القابلة بعض الصعوبات في ذلك، مثل ازدواجية إصابة الحامل 

ضغط الدم، فيما تحدثت القابلة موساوي فاطمة من عيادة بالفيروس، ومرض مزمن آخر؛ كالسكري أو ارتفاع 

القصبة، عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، ودعت إلى أخذه محمل الجد، ألنه فعال يقي المجتمع من احتمال تفشي 

األمراض وحتى توفير بيئة صحية للمواليد الجدد. كما كشفت المتحدثة عن تخوف النساء الحوامل، الحامالت لعدوى 

فيروس األيدز من اإلفصاح عن إصابتهن، كون ذلك يدخل ضمن الطابوهات المجتمعية، وهو ما تراه خطأ، كون 

التكفل بمثل هذه الحاالت أصبح متوفرا في الجزائر، واألرقام المقدمة حول صفر عدوى من األم إلى الطفل المولود 

.مشجعة جدا

نسبة صفر عدوى لحاالت المواليد الجدد حاملي فيروس  جدير باإلشارة أن وزارة الصحة قد حددت هدف بلوغ

السيدا، من خالل تطبيق استراتيجية وطنية للوقاية من انتقال فيروس فقدان المناعة ''السيدا'' من األم إلى الطفل. 

وبلوغ هذا الهدف ممكن في الجزائر، عن طريق ترقية الكشف لدى األمهات الحوامل، وللنساء في سن اإلنجاب 



..ين التكفل بهن وبكل المواليد الجدد ألمهات حامالت لفيروس السيداوتحس  

والورشة الوطنية األولى حول إشراك المجتمع المدني في تطبيق االستراتيجية الوطنية للوقاية من انتقال فيروس 

ة ومنظمة األمم السيدا من األم إلى الطفل، نظمت من طرف وزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للطفول

المتحدة، سيدا، وعرفت مشاركة ممثلين عن مكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدا عبر كامل التراب الوطني، 

مسؤولين عن المراكز المرجعية، مراكز الكشف وعيادات األمومة والوالدات الجديدة، إلى جانب ممثلين عن العيادات 

.متعددة التخصصات بالجزائر العاصمة

حنان. س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


