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 مختصون وجمعيات يدقون ناقوس الخطر

2012إصابة جديدة بمرض السيدا في الجزائر خالل  400 

ع-الهام

كشف مختصون و خبراء في علم األوبئة عن اكتشاف المستشفيات الجزائرية حالة إصابة جديدة   

حامل  5996بفيروس فقدان المناعة السيدا كل عشر ساعات لتصل  حصيلة اإلصابات بهذا الداء إلى 

ى هذه لتبق  1985حالة إصابة منذ ظهور المرض ألول مرة في الجزائر عام  1985للمرض و 

األرقام بعيدة  كل البعد عن الحقيقة  في ظل التعتيم اإلعالمي حول الحصيلة المخيفة حول هذا 

حاالت  9المرض الطابو  و التي تؤكد تقارير المنظمة العالمية للصحة أن كل حالة مكتشفة تقابلها 

.نائمة

بفوروم المجاهد  أحسن بوفنيسة طالب في أخر خرجة إعالمية له« تضامن ايدز» رئيس جمعية 

وزارة الصحة  بضرورة إدراج إجبارية إجراء التحاليل المبكرة الطوعية للحد من انتشار الفيروس 

شخصا بمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدا خالل السنة  100مؤكدا تسجيل معهد باستور إصابة 

سنة،  35أعمارهم عن بالمائة منهم تقل  75أطفال،  10حامل للفيروس من بينهم  471الحالية، و 

وأشار المتحدث إلى تقدم محسوس في حاالت اإلصابة بهذا المرض المزمن، بالنظر إلى تنوع حاالت 

اإلصابة تأتي في مقدمتها العالقات الجنسية غير المحمية إلى جانب  انتقال الفيروس من  األم  إلى 

ل خالل هذه الفترة، وهو ما الطفل خاصة في فترة الحمل، حيث تعزف النساء عن إجراء التحالي

تسبب حسب ذات المتحدث  في وفاة رضيعين ال يتجاوز سنهما ثالث سنوات خالل الشهر الفارط 

جراء اإلصابة باإليدز، المختصون  في األمراض الطفيلية  اعتبروا النساء  ببالدنا ناقالت للمرض في

الكشف المبكر قد يساهم في خفض  السنوات األخيرة  إذ  ارتفع عددهن  بشكل ملحوظ، مضيفين أن

حاالت اإلصابة خاصة لدى األزواج الجدد الذين يتجاهلون التحاليل المبكرة الطوعية، ما يكلف 



ميزانية الدولة عند إصابة الشخص بفيروس فقدان المناعة أكثر من مليار سنتيم للمريض  الواحد 

.ائة  بفضل األدوية الجنسيةبالم 50رغم انخفاضها خالل السنوات الخمس األخيرة بنسبة 

 18المختصون في علم األوبئة أكدوا استفحال فيروس االيدز كل عام في أوساط فئة الشباب بين 

سنة باعتبارهم األكثر إصابة بسبب العالقات الجنسية غير الشرعية، التي تعد حسب األطباء  35و

لمائة با 20بالمائة مقابل  80والمختصين العامل األول في انتقال الفيروس لدى الجزائريين بنسبة 

تنتقل العدوى  لحامليها عن طريق الدم غبر مراقب  أو اإلبر غير المعقمة ومطهرة أو عن طريق 

.استعمال أطباء األسنان والجراحين لوسائل تفتقد إلى النظافة الالزمة

وتأسف نشطاء في الحركة الجمعية من استمرار فصول معاناة  المصابين بمرض االيدز داخل 

فض بعض األطباء في مختلف التخصصات  سواء في أقسام التوليد أو جراحة المستشفيات حيث ير

األسنان معالجتهم أو االقتراب منهم خوفا من انتقال العدوى إليهم بالرغم من أنهم أدرى بفعل 

تكوينهم الطبي أن هذا الفيروس ال ينتقل إال عن طريق الجنس والدم، لتتضاعف معاناة هؤالء إلى 

ل رفضهم تقبل هذا المرض من جهة  وتهميشهم اجتماعيا من طرف محيطهم حدود ال تطاق بفع

الضيق الذي يبوح  لهم  بمرضه ولتأتي استفزازات األطباء والممرضين بتحويلهم إلى عيادات 

.الخواص لتزيد الطين بلة

معاناة هؤالء المصابين قد تبدأ من أبواب المستشفيات لكنها  لألسف ال تتوقف عند  حدود أي 

مؤسسة أو مصلحة يقصدونها  مثلما حدث للمريض جياللي الذي طرد من احد المراكز المتخصصة 

في إيواء العجزة و األشخاص بدون مأوى والواقع بوالية الجزائر  من طرف مدير المركز بعد أن 

ء اطلع هذا األخير على ملفه الطبي و رغم تطمينات الطبيبة المعالجة له  بمستشفى القطار بأن نزال

المركز ال يخشون أي عدوى من هذا النزيل المسالم  ظل المسؤول األول على المركز مصمما على 

موقفه التعسفي   ليجد جياللي نفسه يفترش أرصفة ساحة الشهداء ويتسول لقمة عيشه  من 

المحسنين، يطرق أبواب الجمعيات الخيرية  ليتحصل على بعض اإلعانات على شكل مأكل وملبس 

لنا أكثر من مرة  انه يتمنى ألف مرة في اليوم  الموت ليرتاح قد تكون الموت ارحم مما  واعترف 

هو عليه بعد أن تخلت الدولة من خالل مؤسساتها عنه فلم يعد له ولمن يعانون من نفس الداء في 

.البلد سوى الحق في العالج المجاني الذي يستلمونه كل ثالثة أشهر من مستشفى القطار

واحد من المعذبين في األرض لتطول معاناة هذه الفئة التي لم ينج  منها حتى الرضع بعد جياللي 



رفضت في سابقة خطيرة إحدى المؤسسات المتخصصة في استقبال الطفولة المسعفة التكفل  بإحدى 

الرضيعات المصابة بالفيروس بعد وفاة والدتها لتبقى هذه الصغيرة بسبب المرض الطابو الذي ظل 

ا بهذا الداء حبيسة جدران احد المستشفيات بالرغم من أن األطباء أكدوا أن مرضها يمكن  لصيق

.متابعة عالجه خارج أسوار المؤسسة االستشفائية

الحق في الحياة الكريمة بعيدا عن أي أحكام من شانها تهميش المرضى، ادرج مرض فقدان 

ليات لحماية هذه الشريحة من كل أشكال ضمن قائمة األمراض المزمنة، خلق آ« االيدز» المناعة

وأنواع اإلقصاء الممارس ضدها من قبل مهنيي الصحة على رأس القائمة ، كلها مطالب مشروعة 

تحاول المنابر الجمعوية إيصالها للقاضي األول في البالد والذي رافع عن هذه الشريحة في لقاء 

إلى التكفل بمشاكلهم اليومية والتي تثقلها ابوجا دون أن يسارع  المسؤولون على مختلف القطاعات 

.فاتورة الدواء غير معوضة من قبل مصالح الضمان االجتماعي

نحاول كجمعية مرفقتهم نفسيا وماديا، قالت رئيسة جمعية الحياة لألشخاص المتعايشين مع فيروس «

يطالبوننا كمرضى بحقهمفقدان المناعة  حسب اإلمكانيات المتوفرة والقليلة، لكن نقف عاجزين عندنا 

في العالج والحق في الزواج  وال نملك أمام آهاتهم  ومعاناتهم متعددة األوجه سوى التأكيد على 

..مسامعهم أن ال احد بمنأى عن هذا المرض

 
 
 


