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Tác động của HIV/AIDS
đối với trẻ em Thái Lan

Hàng năm khoảng 6000 trẻ em Thái Lan sinh ra mang bệnh AIDS và hàng trăm nghìn trẻ em khác sẽ trở
thành mồ côi, bị bỏ rơi và bị phân biệt đối xử khi mà nạn dịch vẫn đang tiếp tục hoành hành - theo lời của một
chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại East West Center.
"Vì trẻ em có thể bị tác động trực tiếp qua sự truyền nhiễm HIV và gián tiếp qua hậu quả HIV ở bố mẹ
chúng sẽ phải chịu đựng một cách vô lý (bất cân đối) những tác động của thảm họa này. Tim Brown nói - ông
cùng với Werasit Sittirai hiện làm việc cho chương trình về AIDS của hội chữ thập đỏ Thái Lan là đồng tác giả
trong nghiên cứu về tác động của HIV/AIDS lên trẻ em Thái Lan.
Những ghi nhận từ các bệnh viện của Thái Lan cho ra rằng từ 26 đến 42% phụ nữ mang thai nhiễm HIV đã
truyền vi rút cho đứa trẻ chưa ra đời của họ. Ở những đứa trẻ bị nhiễm HIV nói chung bệnh AIDS phát triển
nhanh hơn ở người lớn bị nhiễm. Phần lớn những trẻ em bị nhiễm bắt đầu phát triển các triệu chứng có liên
quan đến HIV trong năm đầu tiên (của cuộc đời). Những ghi nhận từ một bệnh viện Thái nêu ra : khoảng 20%
trẻ em bị nhiễm từ trong bụng mẹ đã tiến tới AIDS trong 15 tháng. Thời gian sống sót sau những biện pháp
điều trị AIDS thường ngắn ngủi: hầu hết trẻ em thái đã chết trong vòng 4 tháng.
Ông Brown và ông Sittirai đã tiến hành nghiên cứu về HIV/AIDS ở Thái Lan từ 1988. Những phương
pháp vi tính mà họ đã phát triển để hiểu biết rõ hơn về hình thức (kiểu mẫu) và nguyên nhân của bệnh dịch và
vạch ra con đường đi trong tương lai của nó đã được National Economic and Social Dcvetopment Board of
Thailand sử dụng trong việc triển khai chương tính quốc gia tiếp theo về AIDS. Công trình nghiên cứu về
HIV/AIDS ở trẻ em là sự áp dụng tiếp theo nữa của kết quả của công trình đó.
Chưa đầy một thập kỷ, hơn 840.000 người Thái đã mắc phải HIV/AIDS, với tỷ lệ nam giới mắc bệnh so
với nữ giới mắc bệnh là 2.2/1. HIV đã có chỗ đứng ở Thái Lan từ những người sử dụng ma túy và gái bán dâm
lan đến những người khách làng chơi và rồi từ họ đến vợ và người yêu của họ. Đến năm 2000, 1,4 triệu người
Thái sẽ bị nhiễm HIV và 440.000 người sẽ chết vì AIDS.
Nhưng tình hình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, tác giả viết. Những đề nghị của họ là : phát triển những dịch
vụ sức khỏe tái sinh sản và cải thiện những dịch vụ tư vấn, tăng cường chương trình giáo dục trong nhà trường
về AIDS và giáo dục STD, mở rộng cửa ngõ cho việc xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, cung cấp giáo dục về
HIV/AIDS, cung cấp bao cao su và các dịch vụ sức khỏe tái sinh sản trên đường phố một cách dễ tiếp cận đối
với trẻ em, mở rộng truyền thông gia đình của Thái và những cái cơ chế tương trợ cộng đồng để đem đến một
sự chăm sóc có chất lượng cao hơn với những trẻ em bị nhiễm bệnh, bị mồ côi và bị ảnh hưởng. "Thái Lan có
ưu thế là chịu đựng bệnh dịch với con mắt mở to". Tác giả kết luận. Không có một quốc gia nào khác có được
một hệ thống chỉ đạo hoàn bị và một sự báo động trẻ em bị nhiễm và
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chịu ảnh hưởng của HIV có thể giảm mạnh ngay từ sớm. Cái giá của sự chần chứ (không quyết định) và chậm
trễ trong hành động sẽ rất cao.
Báo cáo còn ghi nhận :
* Hiện tại, hơn 2% phụ nữ đang làm khám phụ sản ở Thái Lan được xét nghiệm có nhiễm HIV dương tính,
đặt hơn 20.000 trẻ em Thái hàng năm vào nguy cơ. Hầu hết những phụ nữ này nhiễm bệnh từ chồng họ. Với số
nam giới mắc bệnh cao hơn nữ giới. HIV ở những phụ nữ mang thai được dự đoán sẽ tăng đều đặn đến 3% cho
tới năm 2000. Tới thời điểm đó, 47.000 trẻ em Thái sinh ra đã mắc HIV/AIDS sẽ chết.
* Năm 1994 gần 5.900 trẻ em dưới 15 tuổi bị mồ côi và AIDS, được xác nhận là mất mẹ. Đến năm 2000,
con số này sẽ lên đến gần 23.000 hàng năm. Bệnh AIDS gia tăng đã làm mồ côi khoảng 100.000 trẻ em dưới 15
tuổi cho đến cuối 1994 và làm mồ côi hơn 109.000 trẻ em cho tới năm 2000. Xấp xỉ 37.000 trong số trẻ em này
dưới 5 tuổi.
* Cũng tới năm 2000, khoảng 415.000 trẻ em sẽ có mẹ bị nhiễm HIV hay chết vì AIDS. Trong số này,
95.000 sẽ bị mồ côi, và số còn lại sẽ vẫn sống cùng mẹ. Có thể một số gấp đôi số này sẽ mất cha. Hàng chục
nghìn trẻ em khác - trước tiên là trẻ em ở đường phố và con gái điếm sẽ bị đặt vào nguy cơ nhiễm HIV bởi các
hoạt động chúng phải làm dễ duy trì cuộc sống.
* Nếu tất cả những người mang bệnh AIDS (tìm đến) những chăm sóc về y tế, tốn phí trực tiếp của việc
chăm sóc bệnh viện liên quan đến AIDS sẽ lên tới 1000 triệu Bạt (40 triệu USA) đến năm 2000. Chi phí có thể
là gần 20% trong tổng số đó. Những tai hại của HIV/AIDS đối với phúc lợi hộ gia đình cũng sẽ lớn và người lao
động sẽ bị bỏ rơi khi mà giá y tế tăng lên. Một hộ gia đình trung bình có thể hàng năm trông thấy nguồn thu
nhập bị giảm một nửa và nhiều gia đình sẽ bị bỏ đến bần cùng hóa sau cái chết của thành viên gia đình.
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