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ABSTRAK

Die Menslike Immuniteitsgebreksvirus (MIV) en Verworwe Immuniteitsgebreksindroom (Vigs) in

Suider-Afrika het reeds 'n omvang bereik wat beswaarlik deur die bestaande strukture aangespreek kan

word. MIV -berading word beskou as 'n belangrike voorkomende en ondersteunende strategie in die stryd

teen MIV. In die laaste paar jaar is dringende pogings dus aangewend om MIV-beradingsdienste in die

hele Suid Afrika beskikbaar te stel. Die navorser het eerstehandse ervaring gehad van hierdie inisiatief as

bestuurder van MIV -beradingsdienste vir 'n nie-regeringsorganisasie wat werksaam is in 'n semi-

landelike gemeenskap. Alhoewel die ideale uitkoms en doel van MIV -berading wyd gedokumenteer is,

het sy besef dat baie min navorsing gedoen is oor die implementering van hierdie beginsels in

gesondheidsisteme met beperkte bronne. Daar is geredeneer dat 'n betekenisvolle bydrae gemaak kan

word tot die ontwikkeling van MIV -beradingsdienste binne 'n spesifike Suid-Afrikaanse gemeenskap

deur die huidige MIV -beradingsdienste in so 'n gemeenskap krities te verken. Hierdie verkenning het die

volgende behels :

• literatuur oor MIV -berading te bestudeer;

• MIV -berading se doelwitte te verhelder;

• gedragsverandering as uitkoms van MIV -berading te verhelder;

• te eksploreer hoe die Stellenbosch konteks die inhoud en uitkoms van MIV -berading beïnvloed; en

• te eksploreer tot watter mate die doelwitte van MIV -berading ( soos voorgeskryf deur internasionale

en nasionale literatuur) in die Stellenbosch konteks nagestreefword.

Die ekologiese model en 'n aksienavorsingsmetode is gebruik om die ondersoek te rig. Die navorser het

haar posisie en ervaring as bestuurder van MIV -beradingsdienste binne 'n nie-regeringsorganisasie

gebruik om toegang te verkry tot inligting. Direkte en deelnemende waarneming is gebruik om inligting

in te samel rakende die implementering van MIV -beradingsdienste in die gemeenskap. Die model van

Raeburn en Seymour ( 1979) en spesifiek die oorsigfase is gebruik as 'n raamwerk om data te organiseer

en die MIV -beradingsisteem in die spesifieke gemeenskap te beskryf.

Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat die teoretiese beginsels wat geïdentifiseer is as

essensiële voorvereistes vir effektiewe MIV -beradingsdienste in soveelopsigte onversoenbaar is met die

bestuursvaardighede, konteks, infrastruktuur en doelwitte wat binne die spesifieke primêre

gesondheidsdienste geld. Dit is beklemtoon dat In sistemiese verstaan van die invloed van die omgewing

en die inagneming van die sisteem belangrik is wanneer toekomstige doelwitte geformuleer en modelle

geïmplementeer word. Alternatiewe voorstelle vir die bestuur van beradingsdienste, die formulering van

uitkomsdoelwitte en die benutting van personeel in hierdie dienste is ten slotte bespreek.
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ABSTRACT
The human immune deficiency virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) have

already reached a magnitude in Southern Africa which can hardly be addressed by the existing structures.

HIV counselling is considered to be an important preventative and supportive strategy in the battle against

HIV. In recent years therefore, urgent attempts have been made to provide HIV/AIDS counselling

services throughout South Africa. The researcher had a firsthand experience of such an attempt as

manager of HIV counselling services for a NGO working in a peri-urban community. She realised that

although the ideal outcome and aims of HIV counselling have been widely documented, very little

research has been done on the implementation of these principles in health systems with limited

resources. It was thought that a meaningful contribution could be made to the development of HIV

counselling services in a specific South African community by critically exploring current HIV

counselling services in such a community. This exploration entailed the following:

• reviewing the literature on HIV counselling;

• clarifying the goal of HIV counselling;

• clarifying behaviour change as an outcome of HIV counselling;

• exploring the influence of the Stellenbosch context on the content and outcome of HIV counselling;

and;

• exploring to what extent the goals of HIV counselling (as prescribed by international and national

literature) are pursued in the Stellenbosch context.

The ecological model and an action research method were used to direct this study. The researcher used

her position and experience as manager of the HIV counselling services within a non-governmental

organisation to access sources of information. Direct and participatory observations were utilised to

gather information regarding the implementation of HIV counselling services in the community. The

model of Raeburn and Seymour (1979) and specifically the overview phase have been used as a

framework to organise the data and to describe the HIV counselling system in the specific community.

The researcher concluded that the theoretical principles that were identified as prerequisites for effective

HIV counselling services were often irreconcilable with the management skills, context, infrastructure

and aims of the primary health services within the district. It was highlighted that a systemic

understanding of the impact of the environment should be considered when future models and outcomes

are formulated and implemented. Finally, alternative suggestions for the management, the formulation of

outcomes and the utilisation of personnel in HIV counselling in this specific community were discussed.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



INHOUDSOPGAWE

Bladsy

1. INLEIDING, MOTIVERING EN DOELSTELLINGS MET ONDERSOEK 1

2. BREë TEORETIESE ONDERBOU VIR DIE ONDERSOEK 2

2.1 Die ekologiese Model 2

3. METODE VAN ONDERSOEK 5

3.1 Data-insameling 6

3.2 Data verwerking 9

3.3 Geldigheid en Betroubaarheid 10

4. MIVNIGS IN AFRIKA EN SUIDER-AFRIKA 11

4.1 Suid-Afrika 12

5. STRATEGIEë IN DIE AANSPREEK VAN DIE VIRUS 14

5.1 Berading as strategie in die aanspreek van die teen MIV/vigsepidemie 15

5.2 MIV-toetsing en -berading in Suid-Afrika 17

5.3 Die Suid-Afrikaanse protokol vir MIV-toetsing en -berading 18

5.4 Die effektiwiteit van MIV-berading 20

6. GEDRAGSVERANDERING AS UITKOMS VAN BERADING 23

6.1 Modelle van gedragsverandering: 'n teoretiese oorsig 23

6.1.1 Die kognitiewe teorie 24

6.1.2 Die sosiale leer teorie 25

6.1.3 Teorieë van vreesopwekking 26

6.1.4 Stadiums van gedragsverandering 26

6.1.5 Ander perspektiewe 27

7. 'N SISTEMIESE VERST AAN VAN MIV -BERADING BINNE STELLENBOSCH

DISTRIK 30

7.1 Die omgewing waarbinne die sisteem funksioneer 30

7.2 'n Beskrywing van die potensiële bronne en beperkinge van die omgewing 39

7.3 Die sisteem se filosofie en waardes

7.4 'n Spesifisering van die sisteem se oorhoofse doelwitte

8. GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS

VERWYSINGSL YS

63

65

67

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



LYS VAN FIGURE

FIGUUR 1: DIE MIV -BERADINGSPUNTE WAT BEMAN WORD DEUR LEKEBERADERS VAN

STELLENBOSCH VIGSAKSIE

FIGUUR 2: 'N SISTEMIESE UITEENSETTING VAN DIE STRUKTUUR WAARBINNE DIE

MIV-BERADINGSDIENS VAN STELLENBOSCH VIGSAKSIE FUNKSIONEER

FIGUUR 3: DIE VLAKKE VAN BESTUUR VAN MIV-DIENSTE IN STELLENBOSCH

FIGUUR 4: DIE PERSONEEL VAN STELLENBOSCH VIGSAKSIE

FIGUUR 5: UITEENSETTING VAN DIE PERSONEEL VERBONDE AAN DIE STELLENBOSCH

MUNISIP ALE KLINIEKE

FIGUUR 6: 'N SKEMATIESE OPSOMMING VAN DIE PERSONEELSTRUKTURE VAN DIE

PROVINSIALE HOSPITAAL EN DIE GEMEENSKAPSGESONDHEIDSENTRUM

FIGUUR 7: 'N SKEMATIESE VOORSTELLING VAN STELLENBOSCH-GEMEENSKAP

FIGUUR 8: DIE VLAKKE VAN MIV-DIENSTE

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



1. INLEIDING, MOTIVERING EN DOELWITTE

Die Menslike Immuniteitsgebreksvirus (MIV) en die Verworwe Immuniteitsgebreksindroom (VIGS) in

Suider-Afrika het reeds in die begin van die millennium 'n omvang bereik wat beswaarlik deur die

bestaande strukture aangespreek kon word. Verskillende instansies en organisasies is ontwikkel en

uitgebou om hierdie probleem aan te spreek en nie-regeringsorganisasies is as 'n essensiële struktuur en

vennoot van die regering geïdentifiseer om die stryd teen MIV/vigs in plaaslike gemeenskappe te

koërdineer.

Stellenbosch Vigsaksie is een so 'n nie-regeringsorganisasie wat in die Wes-Kaap tot stand gekom het om

die skakel te vorm tussen gemeenskapsinisiatiewe en plaaslike gesondheidsdienste. In 1999 is ek

aangestel as die bestuurder en koordineerder van die Stellenbosch Vigsaksie se MIV -beradings- en -

ondersteuningsdienste met die doelom die bestaande dienste uit te brei en om 'n effektiewe verwysing en

moniteringsisteem binne die gemeenskap te fasiliteer.

In my posisie as bestuurder van beradingsdienste is ek toenemend met die volgende gekonfronteer:

• verskeie onafhanklike organisasies lewer MIV -dienste;

• konflik en verskille oor die toepassing van MIV -berading in Stellenbosch;

• vrae oor die effektiwiteit van MIV -beradingsdienste; en

• vrae oor realistiese doelwitte vir MIV -beradingsdienste.

Ten einde hierdie kwessies te verhelder het ek besluit om die implementering van MIV -beradingsdienste

in Stellenbosch te eksploreer deur die volgende te doen:

• literatuur oor MIV -berading te bestudeer;

• MIV -berading se doelwitte te verhelder;

• gedragsverandering as uitkoms van MIV -berading te verhelder;

• te eksploreer hoe die Stellenbosch konteks die inhoud en uitkoms van MIV -berading beïnvloed; en

• te eksploreer tot watter mate die doelwitte van MIV -berading in die Stellenbosch konteks nagestreef

word.
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2. BREë TEORETIESE ONDERBOU VIR DIE ONDERSOEK

MIV -berading en die effektiwiteit van berading word dikwels beskryf en geëvalueer sonder dat die impak

van die spesifieke konteks waarbinne dit geskied in ag geneem word. Fawcett (2001) beklemtoon dat

toekomstige ontwikkeling van opleiding en intervensies gegrond behoort te word in kontekstuele

navorsing wat beide die sosiale en organisatoriese kwessies met betrekking tot MIV en berading sal

verken (Fawcett, 200 1).

In hierdie studie sal daar van die ekologiese model gebruik gemaak word as 'n raamwerk om die konteks

van MIV -berading in Stellenbosch te verken.

2.1 Die ekologiese model

Die ekologiese model het ontwikkel vanuit die kritiese beskouing van die sielkunde se uitsluitlike fokus

op die individu. Hierdie individuele fokus is dikwels ten koste van 'n verkenning van die mens se

omgewing en die invloed wat dit op individuele gedrag het. Die model fokus op die deurslaggewende

impak wat veranderlikes uit die omgewing op individuele en groepsgedrag het. Die ekologiese model

word deur die volgende gekenmerk:

• Die model beklemtoon eerstens die belang van 'n beskrywing van die ekologiese konteks wat die

individu se gedrag omsluit.

• Individuele gedrag word as transaksioneel beskou en kan volgens die ekologiese model nie verstaan

word sonder dat daar na die konteks van die gedrag verwys word nie.

• Die model veronderstel dat omgewings op verskillende vlakke ontleed, beskryf en ondersoek kan

word en dat hierdie vlakke onafhanklik en in interaksie met mekaar, die individu se gedrag kan

beïnvloed.

• Die ekologiese model maak die aanname dat omgewings van dieselfde tipe grootliks van mekaar kan

verskil.

• Die model beklemtoon dat tyd geneem behoort te word om te verstaan hoe die geïdentifiseerde

probleem uitdrukkings of response is op verskillende ekologiese toestande.

• Die oplossing van sekere vraagstukke lê net soveel in die versterking of ontwikkeling van die konteks

as in die aanspreek van die individue wat die gedrag openbaar.

• Die model word gekenmerk aan 'n toegewydheid om bemagtigende verhoudinge te skep met die

mense en organisasies vir wie die navorsing of intervensies gedoen word.

2
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• Die model impliseer 'n samewerkende verhouding waar mense van die omgewing se eie verstaan en

betrokkenheid in die formulering en versameling van inligting gerespekteer word (Moos, 1973;

Orford, 1992; Toro, Trickett, Wall & Salem, 1991).

Die implikasies van die bogenoemde benadering vir die navorsing van spesifieke kwessies is deur Kelly

(aangehaal in Toro et al., 1991) uiteengesit in die vorm van vier beginsels. Hierdie beginsels behoort

volgens Toro et al. (1991) as interafhanklik gesien te word en beklemtoon die verskillende wyses waarop

die sosiale konteks en die individu se verhouding daartoe verstaan kan word.

Die aanpassingsbeginsel verwys na die wyses waarop die individu aanpas by die spesifieke eise of

geleenthede wat deur sy of haar omgewing geskep word. Die omgewingseise en geleenthede bestaan uit

sosiale norme, beleid aangaande die toegang tot dienste, die beskikbaarheid van ondersteunende strukture,

breë ekonomiese tendense en kulturele opvattinge omtrent die definisie van die probleem en aanvaarbare

oplossings. Aanpassing behels volgens Toro et al. (1991) 'n aktiewe benadering waar 'n persoon die

kwessies in die omgewing hanteer deur 'n opname te maak van die eise, geleenthede, bedreigings en

verwagtinge in die sosiale konteks. In hierdie studie is daar gefokus op die mate waartoe MIV -berading

hierdie verwagtinge en eise van die omgewing inkorporeer in die protokolle en opleiding waarmee

beraders toegerus word om individue te help (Toro et al., 1991).

Die sirkulering-van-bronne beginsel verwys na die wyse waarop bronne in die sosiale sisteem

gedefinieer, versprei en ontwikkel word. Hierdie perspektief behels 'n soeke na die individu en die

gemeenskap se sterktes en onbenutte bronne en na wyses waarop hierdie bronne ontwikkel kan word.

Toro et al. (1991) het in hierdie verband onderskeid gemaak tussen individuele vaardighede as 'n bron,

verskuilde bronne wat in die netwerksisteem binne 'n gemeenskap opgesluit lê en wyses waarop nuwe

bronne geskep kan word. Die huidige ondersoek het dan ook die opleiding en indiensneming van

lekeberaders vanuit die gemeenskap asook die benutting van munisipale klinieke in Stellenbosch as

bronne verken in die uitbreiding van MIV -beradingsdienste (Toro et al., 1991).

Die interafbanklikheidsbeginsel stel dat emge sisteem gesien kan word as 'n versameling van

interafhanklike komponente. Sisteme streef ook na stabiliteit of ekwilibrium en 'n verandering in een

aspek van die sisteem sal noodwendig veranderinge of aanpassings in ander aspekte van die sisteem

meebring. Alle intervensies het die potensiaal om positiewe sowel as negatiewe gevolge vir verskillende

vlakke in die sisteem mee te bring. Toro et al. (1991) beklemtoon dat navorsers en rolspelers dikwels nie

die onbeplande gevolge van beleidsveranderinge en intervensies in ag neem nie en dat die ekologiese

benadering juis belangstel in die nagevolge van die implementering van aktiwiteite. Die implikasie vir

hierdie ondersoek is daarom die spesifieke inagneming van die gevolge wat die implementering van 'n

3
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MIV -beradingsdiens in Stellenbosch ingehou het vir die rolspelers en ander sisteme in die gemeenskap

(Toro et al., 1991).

Die opvolgingsbeginsel beklemtoon die tydsdimensie wat gekoppel is aan ekosisteme en die feit dat dit

in 'n konstante staat van verandering is. Dit behels dat daar histories gekyk word na 'n sosiale verskynsel

en dat die langtermyn en korttermyn impak van die strategieë ondersoek word. Toro et al. (1991) verwys

hier na 'n spesifieke fokus op die wyse waarop veranderinge in die gemeenskap die spesifieke probleem

beïnvloed het. Dit is ook belangrik om die geskiedenis van dienslewering te verstaan ten einde die huidige

dienste in konteks te plaas. Navorsing behoort daarom ook die gemeenskap se hantering van vorige

soortgelyke kwessies in ag te neem ten einde hul huidige hantering te verstaan. Hierdie beginsel impliseer

ook dat daar histories gekyk word na die aanloop tot MIV -beradingsdienste, dat die fases van

ontwikkeling verken sal word en dat reaksies op oplossings en intervensies geëvalueer sal word. Die

verkenning van MIV -beradingsdienste in Stellenbosch is daarom in hierdie ondersoek gekontekstualiseer

deur 'n uiteensetting van die geskiedenis en ontwikkeling van strategieë teen die epidemie in Suid-Afrika

(Toro et al., 1991).

Aangesien hierdie vier beginsels binne die ekologiese model so nou skakel, is daar in die uiteensetting

van MIV-berading in Suid-Afrika en die toepassing daarvan in die Stellenbosch gesondheidsdistrik

deurlopend gebruik gemaak van 'n geïntegreerde toepassing van die bogenoemde beginsels. Die

ekologiese model sal daarom as 'n teoretiese vertrekpunt dien om te demonstreer hoe 'n MIV-

beradingsdiens net so afhanklik is van die beleidsbesluite binne die nasionale gesondheidstrukture as van

die strukture en menslike hulpbronne binne die spesifieke geografiese area. MIV -berading vorm deel van

'n reeks strategieë in 'n globale reaksie tot die MIV -epidemie. Die omvang van die epidemie is daarom op

globale sowel as nasionale vlak bespreek en die plek van berading as strategie in die aanspreek van die

virus gekontekstualiseer.
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3. DOEL EN METODE VAN ONDERSOEK

3.1 Doelwitte

Die formulering van die doelwitte vir hierdie studie het ontwikkel uit my praktiese betrokkenheid by die

implemetering van MIV -beradingsdienste in die Stellenbosch distrik en uit die behoefte om dienslewering

te verbeter. Die spesifieke doelwitte was om te eksploreer:

• hoe die Stellenbosch konteks die inhoud en uitkoms van MIV -berading beïnvloed; en

• tot watter mate die doelwitte van MIV -berading in die Stellenbosch konteks nagestreef word.

3.2 Aksienavorsingsmetode

Aangesien hierdie studie gerig was op die aanspreek van praktiese vraagstukke waarmee ek as bestuurder

van MIV -beradingsdienste binne Stellenbosch Vigsaksie gekonfronteer is, is daar gebruik gemaak van 'n

aksienavorsing-benadering. Aksienavorsing is volgens Orford (1992) gerig op probleemoplossing wat

geskoei is op die behoeftes van die kliëntsisteem. Hierdie probleemoplossing of insigte veronderstel nie

noodwendig veralgemening na die Suid-Afrikaanse populasie nie, maar fokus op insigte vir die spesifieke

omgewing waarbinne inligting versamel is. Aksienavorsing is volgens Denscombe (1998) nie net gefokus

op die identifisering van probleme nie, maar behels ook 'n evaluasie van veranderinge wat binne 'n

spesifieke sisteem of omgewing aangebring is (Denscombe, 1998; Greenwood, 1999; Hoshmond, 1996;

Orford, 1992).

Aksienavorsing verwys na 'n proses waar daar gelyktydig gefokus word op inligting wat ontwikkeling in

die praktyk sal rig, sowel as 'n teoretiese verstaan van die spesifieke vraagstuk. Wetenskaplike

ontdekkings word dus gemaak soos wat daar op 'n sistematiese wyse ondersoek ingestel word na

moontlike oplossings vir praktiese probleme. Aksienavorsing steun op 'n proses van medekonstruksie van

sosiale realiteite en fokus op sisteme, interverhoudinge en die dinamiese proses van verandering binne 'n

spesifieke konteks of omgewing. Die proses van aksienavorsing behels dat die navorser aktief konsulteer

met rolspelers binne die konteks ten einde perspektiewe en menings te versameloor die definiëring van

probleme en om hierdie inligting as vertrekpunt te gebruik in die verkenning van oplossings. Die navorser

se eie ervaring van die praktyk word dus as 'n belangrike bron van kennis benut. (Cook & Koss, 2001;

Denscombe, 1998; Greenwood, 1999; Hoshmond, 1996; Orford, 1992; Stringer, 1999).

Die sikliese proses van aksienavorsing behels dat bevindinge van navorsing weer nuwe moontlikhede vir

veranderinge skep wat weer geïmplementeer, evalueer en verder ondersoek kan word. Volgens Hart en

Bond (1995) is hierdie sikliese proses nie noodwendig gebind aan fases nie maar eerder 'n dinamiese

proses waar aksie, navorsing en evaluasie in interaksie met mekaar gebruik word. Descombe (1998) se

uiteensetting van die fases van aksienavorsing bied egter 'n meer gestruktureerde beskrywing van die

proses soos dit toegepas is in hierdie studie. Die fases behels die volgende:
5

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



• die direkte of indirekte ervaring van 'n kwessie, omgewing of situasie tydens die toepassing van

proffesionele praktyk;

• die insameling van data asook 'n proses van kritiese refleksie na aanleiding van die inligting;

• navorsing waar daar 'n sistematiese ondersoek en analise van geïdentifiseerde kwessies en probleme

gedoen word;

• strategiese beplanning waar bevindinge vertaal word in geskrewe vorm sodat dit geïnkorporeer kan

word in 'n aksieplan; en

• spesifieke aksie wat geneem word en wat bestaan uit die implementering van prosedures asook planne

en projekte wat gespruit het uit die strategiese beplanning (Hart & Bond, 1995; Denscome, 1998;

Stringer, 1999).

Hierdie fases van aksienavorsing is op die volgende wyse toegepas:

• In my werk as koordineerder van MIV -beradingsdienste het ek die opdrag gekryom MIV-

beradingsdienste uit te brei na die hospitaal en munisipale klinieke in die Stellenbosch distrik. Hierdie

projek het die opleiding en aanstelling van agt nuwe lekeberaders behels. Die inskakeling van MIV-

beradingsdienste by primêre gesondheidsdienste het nuwe aanpassings van klinieke vereis en ook

probleme in die toepassing van die MIV -toetsprotokol uitgewys.

• Terugvoer van beraders, verpleegkundiges en gesondheidsowerhede oor die implementering van

MIV-beradingsdienste is tydens vergaderings en supervisie geleenthede (soos uiteengesit in die

volgende afdeling) versamel en gedokumenteer.

• Hierdie data oor huidige MIV -beradingsdienste IS sistematies ondersoek, krities ontleed en

georganiseer met behulp van van Raeburn en Seymour(1979) se model.

• Op grond van hierdie analise en bevindinge is aanbevelings geformuleer met die oog op 'n aanpassing

in die toepassing van MIV -berading in hierdie distrik.

3.3 Data-insameling

Data-insameling is deur middel van direkte observasies en deur deelnemende waarneming gedoen. As

personeellid van Stellenbosch Vigsaksie het ek die rol van 'n volledige deelnemer of mededeelnemer

ingeneem en nie data ingesamel as objektiewe buitestaander nie. Volgens Denscombe (1998) is

deelnemende waarneming gefokus op die insigte van die persoon wat as deelnemer waarnemings maak en

bydra tot 'n holistiese verstaan van sisteme binne hul konteks. Goeie deelnemende waarneming vereis

daarom 'n tydraamwerk waar daar eerstens gefokus kan word op insigte in die spesifieke situasie en

omgewing en daarna op meer spesifieke kwessies en probleme (Cook & Koss, 2001; Denscombe, 1998;

Hart & Bond, 1995; Stringer, 1999; Zubber-Skerritt, 1996). In die huidige studie is daar daarom in die

eerste fase van verkenning gepoog om 'n deeglike begrip te ontwikkel van die MIV -beradingsdienste in
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hierdie distrik, asook die konteks van hierdie dienste. Die versameling van inligting het oor 'n periode

van twee jaar geskied.

In my hoedanigheid as aktivis, konsultant, berader en medewerker is 'n samewerkende verhouding met

rolspelers en beleidmakers wat MIV -verwante dienste lewer gevestig en is kwessies wat dienslewering

beïnvloed tydens interaktiewe gesprekke en korrespondensie gedokumenteer. Die volgende rolspelers was

betrokke as deelnemers in die navorsing en het 'n aktiewe rol gespeel in die ontwikkeling van die

spesifieke fokus van die studie: Die personeel van Stellenbosch Vigsaksie (5 persone), bestuurslede (6

persone), lekeberaders (8 persone) wat MIV -beradingsdienste lewer in Stellenbosch, verteenwoordigers

van Stellenbosch munisipaliteit (3 persone), Stellenbosch Hospitaal (3 persone) en die Departement van

Gesondheid (2 persone) het aktief deelgeneem aan interaktiewe besprekings, korrespondensie,

verslagskrywing en vergaderings. Die verpleegkundiges (22 persone) en gesondheidswerkers (4 persone)

verbonde aan die plaaslike gesondheidsdienste asook lede van die Stellenbosch gemeenskap wat gebruik

gemaak het van MIV -dienste het ook insette gelewer in die uiteensetting van die bronne en beperkinge

waaroor die beradingsisteem binne die Stellenbosch distrik beskik.

Hierdie observasies en deelnemende waarneming het oor 'n tydperk van 2 jaar die volgende behels:

• Tydens weeklikse supervisie het die lekeberaders van Stellenbosch Vigsaksie die geleentheid gekry

om terugvoer aan my te gee oor die dienste in hulonderskeie klinieke. Die eerste gedeelte van

supervisie is uitsluitlik gefokus op kwessies in die klinieke wat dienslewering beïnvloed het terwyl die

res van die tyd gebruik is om gevallebesprekings te doen. 'n Verteenwoordiger van die munisipaliteit

is ook gereeld betrek by hierdie besprekings en herhaalde probleme met die implementering van

protokolle is aangeteken vir terugvoering aan die distriksforum. Die inhoud van besprekings tydens

supervisie geleenthede is gedokumenteer en by twee geleenthede is daar ook 'n gesamentlike besluit

deur die lekeberaders geneem om direkte briewe aan fasiliteite te rig om gapings in die toepassing van

die MIV -toetsprotokol uit te wys.

• Die koordinerende vergadering op distriksvlak met verteenwoordigers van die Departement van

Gesondheid, rolspelers en besluitnemers betrokke by MIV -dienste het op 'n ses-weeklikse basis

geskied. Tydens hierdie vergaderings is die implementering van MIV -beradingsdienste as 'n staande

punt op die agenda bespreek en die aanmelding van insidente en probleme genotuleer. Hierdie

insidente en probleme het meestal gehandeloor MIV -toetsprosedures waar die protokol nie gevolg is

nie of oor verskille tussen beraders en verpleegkundiges oor hulonderskeie rolle en

werksomskrywings. 'n Insident waar 'n pasiënt haar MIV -toetsuitslag van 'n skoonmaker in die

fasiliteit ontvang het omdat daar nie ander Xhosa-sprekende personeel beskikbaar was nie het by

voorbeeld aanleiding gegee tot verskeie vergaderings waar die rol van supervisie en minimum

standaarde vir die opleiding van MIV -beraders in diepte bespreek is. As verteenwoordiger van
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Stellenbosch Vigsaksie op hierdie forum was ek verantwoordelik VIr die notules van hierdie

vergaderings en het dus hierdie besprekings gedokumenteer.

• As deel van my werksomskrywing was ek ook verantwoordelik vir individuele berading met

geïnfekteerde sowel as geaffekteerde lede van die Stellenbosch gemeenskap. Aangesien die

.meerderheid verwysings na Stellenbosch Vigsaksie se dienste vanuit die Stellenbosch Hospitaal en

plaaslike klinieke gekom het, het die gesprekke met kliënte waardevolle insigte gebied in individue se

ervaring van MIV -dienste in die gesondheidsdistrik.

• Weens 'n tekort aan personeel het ek ook soms ingestaan as berader en in die plek van 'n lekeberader

dienste gelewer by die klinieke. Hierdie direkte kontakgeleenthede met klinieke in Stellenbosch het

my die geleentheid gebied om die funksionering van die gesondheidsisteem as lid van 'n

multidissiplinêre span eerstehands te ervaar.

• Tydens twee informele vergaderings met verpleegkundiges van die Stellenbosch Distrik is daar aan

deelnemers die geleentheid gegee om met In oop agenda insette te lewer oor hul persepsies van MIV-

dienste, die beradingsisteem en voorgeskrewe protokolle. In hierdie vergaderings het

verpleegkundiges hul frustrasies met die huidige voorgeskrewe MIV -toetsprotokolle en gebrek aan

emosionele ondersteuning aan verpleegkundige personeel bespreek asook hul eie persepsies en

houdings oor MIV.

• Wanneer daar spesifieke klagtes van pasiënte, verpleegkundiges of ander personeel by klinieke

aangemeld is, is hierdie insidente soms direk aan my deurgegee of deur die hoof van die betrokke

kliniek by my aangemeld. Indien insidente direk aan die MIV -koërdineerder deurgegee is, is daar

blitsvergaderings met my belê om hierdie sake te bespreek en strategieë te ontwikkelom probleme op

te los. In die twee jaar waartydens hierdie studie gedoen is, het daar buiten die ses-weeklikse

vergaderings en blitsvergaderings, vyf aparte vergaderings plaasgevind tussen die Stellenbosch

Vigsaksie personeel en die munisipaliteit waar die volgende spesifieke kwessies bespreek is:

- die uitklaring van die rol wat die munisipaliteit en Stellenbosch Vigsaksie sal speel in

die bestuur van MIV -beraders in klinieke

- die opleidingsbehoeftes van verpleegkundiges met betrekking tot MIV -dienste

onderhandelinge oor beskikbare kantoorspasie, telefoongebruik en kombuisgeriewe vir

MIV -beraders; en

die implementering van die moeder-na-kind program in die munisipale klinieke
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• Herhalende probleme in die gesondheidsisteem is gedokumenteer en vervat in my maandelikse

verslae aan die Stellenbosch Vigsaksie bestuur, asook ingesluit in verslae aan die Departement

van Gesondheid.

• Na aanleiding van verskille oor die benadering van beraders en verpleegkundiges ten opsigte van

berading en weens die herhaalde aanmelding van die onvoldoende toepassing van MIV-

toetsprotokolle is 'n vergadering belê tussen Stellenbosch Vigsaksie en verteenwoordigers van die

Stellenbosch munisipaliteit. Tydens hierdie vergadering is daar ooreengekom dat opleiding aan

verpleegkundiges 'n prioriteit is en 'n werkswinkel aan verpleegkundiges is voorgestel. As

verteenwoordiger van Vigsaksie se beradingsdienste het ek die geleentheid gehad om twee sessies oor

MIV -berading as deel van die een-dag werkswinkel aan te bied. Gedurende hierdie sessies het ek die

terugvoer van verpleegkundiges asook behoeftes vir toekomstige opleiding wat deur deelnemers

geïdentifiseer is, aangeteken.

• Stellenbosch Vigsaksie is ook genooi om saam met ander nie-regeringsorganisasies deel te neem

aan besprekings met die Departement van Gesondheid op provinsiale vlak oor MIV -beraders en

knelpunte in die dienslewering in plaaslike klinieke. Hierdie byeenkomste het in die vorm van twee

openbare vergaderings en een twee-dag konferensie plaasgevind en die geleentheid gebied om temas

in dienslewering te vergelyk met die ervaring van nie-regeringsorganisasies wat soortgelyke dienste in

ander areas lewer.

• 3.4 Dataverwerking

Die bogenoemde verslae, notules, telefoongesprekke, supervisiegeleenthede, beradingsgesprekke en

interaktiewe gesprekke met kollegas en rolspelers is uiteengesit, krities beskou en ontleed deur gebruik te

maak van 'n sistemiese model. Raeburn en Seymour (1979) bied 'n raamwerk waarvolgens spesifieke

sisteme op 'n georganiseerde wyse beskryf kan word. Hierdie model behels die volgende stappe, naamlik:

'n oorsig, behoeftebepaling, doelwitstelling, bronorganisering, aksie, hersiening en uitkomsstellings.

Aangesien hierdie studie 'n eerste stap is in die verkenning van MIV -berading binne 'n spesifieke distrik,

is die oorsigfase van Raeburn en Seymour (1979) se model gebruik as 'n raamwerk om die MIV-

beradingsisteem binne die Stellenbosch gesondheidsdistrik te verken.

'n Oorsig van die sisteem behoort volgens Raeburn en Seymour (1979) altyd te begin met 'n globale

prentjie van al die elemente wat verband hou met die sisteem. Enige sisteem vorm deel van 'n groter

sisteem en bestaan self uit subsisteme. 'n Oorsig van die beradingsisteem in Stellenbosch sal volgens

Raeburn en Seymour (1979) se model bestaan uit vyf komponente, naamlik:

• 'n beskrywing van die omgewing waarbinne die sisteem funksioneer;

• 'n beskrywing van die potensiële bronne en beperkinge in daardie omgewing;
9
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• 'n duidelike uiteensetting van die sisteem se filosofie en waardes;

• 'n spesifisering van die sisteem se oorhoofse doelwitte; en laastens

• 'n uiteensetting van die sisteem se struktuur met spesifieke verwysing na die bestuur.

3.5 Geldigheid en Betroubaarheid

Volgens Lewin (aangehaal in Cook & Koss, 200 1) word aksienavorsing gekenmerk aan 'n poging om die

karakter van 'n situasie of ekologie van 'n probleem te verstaan. Geldigheid verwys daarom na die mate

waartoe die metodes wat gebruik word om data in te samel 'n getroue weergawe bied van al die aspekte

uit die omgewing wat die geïdentifiseerde kwessie beïnvloed. Die betroubaarheid van navorsing verwys

na die mate waartoe die data en die evaluasie van data repliseerbaar is. Daar moet egter in gedagte gehou

word dat aksienavorsing en die tegnieke van deelnemende waarneming gefokus is op en afhanklik is van

die subjektiewe ervarings en persepsies van die navorser self. Dit impliseer dat 'n herhaling van navorsing

deur ander navorsers nie noodwendig die spesifieke bevindings sal verifieer nie (Denscombe, 1998;

Grundy, 1996; Stringer, 1999).

Die belangrikste meganisme vir die verbetering van betroubaarheid binne die aksienavorsing tradisie is

die geleentheid wat aan medewerkers en ander navorsers gebied word om deel te neem aan die proses van

kritiese refleksie en analise (Hart en Bond, 1995). In hierdie studie is insette van rolspelers gebruik wat al

die vlakke van MIV -dienste verteenwoordig het en is waarnemings en interaktiewe besprekings nie net

beperk tot die groep beraders wat aan Stellenbosch Vigsaksie verbonde was nie.

Denscombe (1998) beklemtoon dat die geldigheid en spesifiek die ekologiese geldigheid van data wat

ingesamel word deur middel van deelnemende waarneming hoog is aangesien die wyse waarop data

ingesamel word voorsiening maak is vir die ontwikkeling van insig in die konteks van die data. In hierdie

studie is die geldigheid van die data en die analisering van die data verhoog deurdat ek op 'n deurlopende

basis deelgeneem het aan MIV -verwante intervensies en dienste in die Stellenbosch distrik oor 'n tydperk

van 2 jaar. In teenstelling met opnames soos vraelyste wat op 'n gestruktuureerde wyses dienste evalueer,

het die bestudering van gevallestudies en dokumentering van vergaderings bygedra tot 'n meer akkurate

formulering van praktiese kwessies wat dienste beïnvloed en die impak van veranderinge binne die

gesondheidsisteem.

In ooreenstemming met Hoshmond (1996) se. klem dat aksienavorsing gemeet behoort te word aan die

gebruikswaarde van die inligting, is een van die doelwitte van hierdie studie juis dat die aanbevelings en

gevolgtrekkings in hierdie ondersoek van opvoedkundige waarde sal wees vir rolspelers in die

Stellenbosch gesondheidsdistrik. Hierdie studie is daarom nie gemik op die veralgemeenbaarheid van die

analise nie, maar op die sensitisering van die betrokke rolspelers in Stellenbosch vir die moontlike impak

van die omgewing op die uitkoms van MIV -berading. Hoewel die bevindinge nie veralgemeen behoort te
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word buite die spesifieke konteks van die Stellenbosch distrik nie sal vergelykende studies in soortgelyke

areas waardevolle insette kan bied in die formulering van aanbevelings aan provinsiale en nasionale

beleidmakers.

In die volgende afdelings sal MIV -berading as 'n relatief nuwe strategie in die stryd teen MIV/vigs

beskryf word. 'n Oorsig van die globale en nasionale verloop van die MIV -epidemie asook 'n historiese

perspektief op voorkomende strategieë saloorsigtelik bespreek word. MIV -berading as strategie met

spesifieke uitkomsdoelwitte sal daarna verhelder word met verwysing na gedragsverandering as een so 'n

uitkoms. In die laaste afdelings sal aksienavorsingbeginsels gebruik word om op 'n sistemiese wyse die

beradingsisteem in Stellenbosch te beskryf, sodat die toepassing van MIV -berading binne 'n semi-

landelike streek, verken en geëvalueer kan word.

4. MIVNIGS IN AFRIKA EN SUID-AFRIKA

Die Menslike Immuniteitsgebreksvirus (MIV) het in alle opsigte die vals sin vir veiligheid van die

moderne samelewing uitgedaag. Die virus het die mediese professie gekonfronteer met die moderne

tegnologie se onvermoë om die mens se eie mortaliteit te beheer. Dit het ook die eerste fisiese siekte

geword waar die soeke na effektiewe behandeling en voorkoming noodgedwonge uitgekring het na

kundigheid buite die mediese wetenskap. Connor en Kingman (aangehaal in Van Dyk, 1999) verwys na

MIV as die moderne plaag wat die mees intieme en kompulsiewe vorms van menslike gedrag gekies het

om sy eie voortbestaan te verseker, naamlik seksuele gedrag. Die geskiedenis en ontwikkeling van die

virus word ook gekenmerk deur mites, vooroordele en emosionele reaksies wat effektiewe voorkoming

van die begin af gekelder het (Van Dyk, 1999).

Die virus se globale impak het reeds teen die jaar 2000 alle statistiese voorspellings wat 'n dekade gelede

gemaak is, oortref. UNAIDS en die Wêreldgesondheidsorganisasie het beraam dat die totale aantal mense

wat teen die einde van die jaar 2000 met MIV of vigs geleef het op 36.1 miljoen gestaan het, 'n 50%

toename in wat aanvanklik in 1991 voorspel is. Teen die einde van 2001 het 40 miljoen volwassenes en

kinders wêreldwyd met die virus geleef (WHO, 2000; UNAIDS, 2002).

Sub-Sahara Afrika word beskou as die brandpunt van die epidemie aangesien meer as 70% van die

wêreld se infeksies en 90% van die wêreld se baba- en kinderinfeksies in hierdie gebied aangetref word.

In 1999 reeds is die MI -virus as die nommer een oorsaak van mortaliteit in Sub-Sahara Afrika

geïdentifiseer en die vierde grootste oorsaak van globale mortaliteit. Die demografiese kenmerke van die

epidemie in Sub-Sahara Afrika het met verloop van tyd duidelike verskille met die res van die wêreld

getoon. Afrika blyk die enigste kontinent te wees waar daar meer vroue geïnfekteer is as mans en waar
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die vroue ook geskiedkundig oor die minste mag beskik om hul eie reproduktiewe gesondheid te beheer

(WHO, 2000; UNAIDS, 2002).

Statistiek dui aan dat die insidensie van MIV in Afrika in die jaar 2000 gestabiliseer het. Hierdie afname

in nuwe infeksies word toegeskryf aan die feit dat die epidemie in sekere lande so lank geduur het dat die

beskikbare poel van mense wat nog die virus kan opdoen baie klein is. Die sukses van

voorkomingsprogramme binne 'n spesifieke groep Afrika-lande soos in Uganda, het ook 'n betekenisvolle

bydrae gelewer tot die daling in Afrika. Die feit dat daar nie 'n beduidende toename in die aantal nuwe

infeksies is nie, behoort ons egter nie blind te maak vir die feit dat Afrika nie oor die kapasiteit beskik om

eers die bestaande aantal geïnfekteerde persone binne die gesondheidsisteem te akkommodeer nie.

Sommige wetenskaplikes waarsku dat daar steeds nie 'n plato van infeksiekoerse in 'n land soos

Botswana bereik is nie en is skepties oor die aanname dat die infeksiekoerse sal stabiliseer. Hierdie

wetenskaplikes meen dat totale uitwissing in sekere streke steeds'n moontlikheid is (WHO, 2000;

UNAIDS, 2002).

4.1 Suid-Afrika

Met 'n totale populasie van 4.74 miljoen geïnfekteerde mense, is Suid-Afrika een van 'n paar lande wat

uitgesonder kan word as deel van die brandpunt van die epidemie. Een uit elke vier vroue tussen die

ouderdom van 20 en 29 is reeds geïnfekteer met die virus (Makubalo, 2000; Tshabalala-Msimang, 2000;

Tshabalala-Msimang, 2002).

Doyle (2001) beskryf die epidemie in Suid-Afrika as een wat in die vorm van twee aparte golwe die land

getref het. Die eerste is die golf van nuwe infeksies wat redelik dramaties in statistiek weergegee word.

Die tweede is 'n meer subtiele golf in die opsig dat die aantal mense wat nou siek word en sterf nie so

opsigtelik is nie en amper weggesteek word vir die res van die gemeenskap. Hy noem verder dat die

keerpunt in Uganda ook deels toe te skryf is aan die feit dat die golf van sterftes sy piek bereik het en dat

die realiteit van die virus bloot nie meer ontken kon word nie. Hoewel Suid-Afrika dus op papier 'n krisis

in die gesig staar, is die gemiddelde Suid-Afrikaner nog onaangeraak (Doyle, 2001).

Die Suid-Afrikaanse ná-geboorte opnames van 1999 tot 2001 het op nasionale vlak 'n stabilisering in die

voorkoms van MIV gesuggereer. Hoewel kenners gemeen het dat die statistiek met versigtige optimisme

bejeën moes word, het dit geblyk dat die voorkoms van 22.8% in 1998 na 22.4% in 1999 gedaal het. Die

resultate van die jaar 2000 opname was 24.5% en het in 2001 op 24.8% gestabiliseer. Vroue in hullaat

twintigs word steeds geag as die groep met die hoogste voorkoms (Makubalo, 2000; Tshabalala-

Msimang, 2000; Tshabalala-Msimang, 2002; Whiteside, 2001).
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Die 2000 en 200 I-statistiek het In opwaartse verskuiwing van voorkoms in verhouding tot ouderdom

getoon. Hoewel daar 'n geringe daling in die voorkoms van MIVonder tieners was, was daar

terselfdertyd 'n styging in voorkoms onder vroue tussen die ouderdom van 30-39 jaar. KwaZulu-Natal

word steeds as die provinsie met die hoogste voorkoms van MIV beskou met In persentasiesyfer van 33.5

vir 2001 (2000: 36.2%). Die voorkoms in die Wes-Kaap, wat as die provinsie met die laagste syfers

beskou word, het toegeneem van 7.1% in 1999 na 8.7% in 2000 en het gestabiliseer op 8.6% vir 2001

(Makubalo, 2000; Tshabalala-Msimang, 2000; Tshabalala-Msimang, 2002; UNAIDS, 2002; Whiteside,

2001).

Die epidemiologiese patroon in Suid-Afrika toon ooreenkomste met dié van die res van Afrika in die

opsig dat die konstante toename van 1990 tot 1998 nou gevolg word deur 'n fase van stabilisering.

Volgens Makhubalo (1999) beteken stabilisering nie noodwendig 'n daling in MIV -infeksies nie

aangesien 'n toename in MIV -verwante sterftes of 'n laer voorkoms van swangerskap onder MIV-

positiewe vroue ook die resultate kon beïnvloed (Tshabalala-Msimang, 2000; Whiteside, 2001).

Die feit dat die VIruS floreer binne omgewings wat gekenmerk word deur sosiale en ekonomiese

agterstande, behoort nie onderskat te word nie. Armoede en oorbevolking speel 'n groot rol. Die

ekonomiese afhanklikheid van vroue noodsaak soms prostitusie as 'n alternatiewe bron van inkomste. In

'n onlangse studie onder Suid-Afrikaanse tieners tussen die ouderdom van 12 en 17 jaar het 16% van die

seksueel-ervare meisies aangedui dat hul al seksuele omgang gehad het in ruil vir geld, drank, kos of

geskenke (Lindegger & Wood, 1995; Lovelife, 2000).

'n Suid-Afrikaanse studie oor behoeftes met betrekking tot MIV -voorkoming in grensdorpe het bevind dat

70% van die populasie van Mossina vroulik is weens die migrasie van mans na Gauteng vir

werksgeleenthede. Daar is verder bevind dat daar gelyktydig 'n toename van migrasie van landelike vroue

na Mossina was weens die aanvraag na sekswerkers deur vragmotorbestuurders wat gereeld in hierdie

dorp oornag. Die geskiedenis van trekarbeid en hostelle wat slegs vir een geslag voorsiening maak, is ook

belangrike bydraende faktore tot die vinnige verspreiding van die virus in Suid-Afrika (Lindegger &

Wood, 1995; Pyne-Mercier, 2000).

Sedert die identifisering van die virus in 1981 het die hoop op die ontwikkeling van In effektiewe

geneesmiddel vervaag. In Suid-Afrika het dit gou duidelik geword dat selfs die ontdekking van In

teenmiddel in die toekoms nie 'n oplossing sal wees nie, aangesien die grootste deel van die populasie dit

nie sal kan bekostig nie. Nuwe ontwikkeling ten opsigte van middels wat lewensverwagting verleng, is

ook nie ideaal nie, aangesien hierdie middels nie vrylik beskikbaar is nie en benewens die koste ook soms

nadelige newe-effekte het (Van Dyk, 1999).
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Voorkomende behandeling aan verkragtingslagoffers, noodbehandeling aan persone wat blootstelling in

mediese fasiliteite gehad het en behandeling aan MIV -positiewe swanger vroue, is al formele

behandelingsprogramme wat in die Provinsiale Regeringsbeleid vervat is (Department of Health, 2000a;

2000b).

In die lig van die groot aantal infeksies en toename in die impak op Suid-Afrika se sosiale en ekonomiese

sisteme, is die behoefte aan strategieë om die virus te bekamp, maar ook om die onmiddellike impak

daarvan te verlig, groter as ooit. Die eiesoortige karakter van Suid-Afrikaanse gemeenskappe en groot

gapings in beskikbare bronne tussen landelike en stedelike gebiede noodsaak ook die ontwikkeling van

strategieë wat die realiteite van Suid-Afrika in ag sal neem en ruimte sallaat vir langtermynbestuur eerder

as simptoombehandeling. Vervolgens sal globale en plaaslike strategieë in die aanspreek van die

epidemie oorsigtelik bespreek word.

5. STRATEGIEË IN DIE AANSPREEK VAN DIE VIRUS

Die Departement van Gesondheid het twee primêre doelwitte geïdentifiseer in die vyf jaar strategiese plan

vir MIV/vigs in Suid-Afrika, naamlik om:

• die aantal nuwe infeksies te verminder; en

• die impak van MIV en vigs op individue, families en gemeenskappe te verminder (AIDS Law Project,

2000).

Die strategieë wat voorgestel is om hierdie doelwitte te bereik is soos volg:

• effektiewe en kultureel toepaslike inligting; opvoeding; en kommunikasieprogram;

• verhoogde toegang tot en aanvaarding van vrywillige toetsing en berading;

• verbeterde bestuur van Tuberkulose en Seksueel-oordraagbare infeksies asook die bevordering van

kondoomgebruik om die oordrag van MIV te voorkom; en

• die bevordering, versorging en behandeling van MIV -positiewe persone en vigspasiënte sodat die

behoefte aan hospitaalsorg verminder word terwyl die kwaliteit van lewe verbeter word (AIDS Law

Project, 2000).

Volgens Lindegger en Wood (1995) beskik die Sielkunde oor die rykste versameling teorieë en

navorsingsmetodes wat toepaslik is vir die verstaan en aanspreek van die MIV -epidemie. Tog was die

bydrae van sielkundiges in Suid-Afrika gering terwyl die meeste ontwikkeling steeds vanuit die mediese

veld kom. Die verskaffing van dienste wat aan die biopsigososiale behoeftes van MIV -positiewe persone

moet voorsien, het vir lank op die skouers van spesialis gesondheidswerkers gerus. Dienslewering in die

MIV-veld is ook die afgelope dekade gekenmerk deur onvoldoende bronne, supervisie en 'n gebrek aan
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institusionele ondersteuning met min duidelike etiese en professionele riglyne (Lindegger & Wood,

1995).

Die sielkunde professie in Suid-Afrika het 'n belangrike rol te speel in die verstaan van die behoeftes van

MIV-positiewe persone en hul families. Daar behoort ook gekyk te word na die kapasiteit van beskikbare

dienste en hul vermoë om aan hierdie behoeftes te kan voorsien en ook na koste-effektiewe alternatiewe

vir die voorkoming en behandeling van individue. Suid-Afrika het tans 'n groot behoefte aan prakties

uitvoerbare opleidingspakkette. Sielkundiges is in die ideale posisie om 'n aktiewe bydrae te lewer tot die

standaardisering van opleiding en die daarstel van etiese standaarde aan MIV /vigsopvoedkundiges en -

beraders.

5.1 Berading as strategie in die aanspreek van die MIV/vigsepidemie

Die begin van die vigsera het 'n nuwe en oorweldigende taak op die skouers van beraders geplaas. Daar

word van beraders verwag om nie net op groot skaal die epidemie te beveg nie, maar ook om terselfdertyd

die ondersteuning te verskaf aan daardie persone wat reeds geïnfekteer is. In die afwesigheid van 'n

geneesmiddel, is die onmiddellike uitdaging hoe die virus voorkom en bestuur kan word op individuele,

gesins- en gemeenskapsvlak. MIV -berading is ook gemoeid met die tipe positiewe sosiale omgewing wat

nodig is om die virus effektief te kan bestuur. Berading is daarom een van die sleutelkomponente in die

strategie om die infeksie te voorkom en om sorg te verskaf aan geïnfekteerde persone (Carballo, 1988;

Van Dyk, 1999).

MIV-berading word gedefinieer as In konfidensiële dialoog tussen 'n persoon en die berader met die doel

om die persoon toe te rus om stres te kan hanteer en om persoonlike besluite te kan neem rakende MIV en

vigs. Die persoon wat die diens verskaf, behoort daarom vaardig en opgelei te wees ten opsigte van

berading en moet terselfdertyd goed ingelig wees rondom MIV en vigs (Carbello, 1988; UNAIDS, 2000).

Hoewel berading deels gemik is op voorkoming, behels die proses nie noodwendig 'n inligtingsessie nie.

Carballo (1988) beskryf berading as 'n fasiliteringsgeleentheid wat gemik is op probleemoplossing, 'n

toename in begrip vir die implikasies en impak van die virus op die liggaam en 'n verhoging in motivering

by die individu om sy of haar gedrag aan te pas ten einde potensiële oordrag van die virus te voorkom.

Die proses behels 'n evaluasie van persoonlike risiko vir die oordrag van MIV en die fasilitering van

voorkomende gedrag (UNAIDS, 2000; Van Dyk, 1999).

Hoewel berading nie 'n nuwe tipe diens is nie, vereis die MIV -epidemie 'n nuwe toepassing van die

beginsels en praktyk van sielkunde. Berading in die MIV -konteks beklemtoon in beginsel 'n

toegewydheid om die individu te help om betekenis te vind en aan te pas by hul MIV -status.

Terselfdertyd word daar gepoog om die individu se vermoë om die MIV -infeksie te beheer en te voorkom
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te versterk deur ingeligte en verantwoordelike gedrag aan te moedig. Goeie kwaliteit berading bevorder

daarom nie net onmiddellike voorkoming nie, maar verhoog ook langtermynaanpassing by 'n MIV -status

en verhoed onnodige emosionele trauma en krisisbestuur tydens 'n later fase (Carballo, 1988; Wang &

Celurn, 2000).

Berading is volgens Carballo (1988) 'n respons op vier basiese behoeftes:

1. om sielkundige en sosiale ondersteuning te verleen aan geïnfekteerde persone;

2. om die gedragsveranderinge wat vereis word en wat terselfdertyd realisties, aanvaarbaar en

uitvoerbaar is, aan te moedig;

3. om die voortgesette ekonomiese, intellektuele en sosiale produktiwiteit en integrasie van die

geïnfekteerde te verseker; en

4. om sielkundige en gesondheidsbehoeftes aan te spreek ten einde die druk op mediese fasiliteite te

verlig.

MIV-berading behels 'n proses wat bestaan uit inisiële of voortoets-, natoets- of oorgangsberading en

opvolg- of langtermynberading en kan aangepas word by die spesifieke behoeftes van die kliënt tydens

die spesifieke stadium. Die inhoud en benadering kan aansienlik varieer volgens die geslag of spesifieke

portuurgroep waaraan die persoon behoort (UNAIDS , 2000).

Voortoetsberading fokus op enige persoon wat oorweeg om hom of haar vir die MI-virus te toets. Die

doel van hierdie berading is om:

• MIV-oordrag te voorkom;

• emosionele ondersteuning te verskaf;

• tegniese inligting oor toetsing te verskaf;

• die moontlike mediese-, sielkundige-, sosiale- en regsimplikasies van 'n positiewe uitslag te bespreek;

• die rede vir toetsing vas te stel;

• 'n persoonlike risikoprofiel saam te stel;

• 'n persoon te help om 'n besluit te maak oor die neem van 'n MIV -toets; en

• die nodige ondersteuning en besluitneming te fasiliteer wat volg op 'n toetsing (UNAIDS, 2000; Van

Dyk, 1999).

Volgens Harris (1988) is voortoetsberading hoofsaaklik daarop gemik om verandering in gedrag te

bewerkstellig ongeag of daar oorweeg of besluit word om die toets te neem. Hierdie gedragsverandering

geskied deur 'n evaluasieproses waar 'n bewustheid by die individu aangewakker word en feitlike inligting

aangaande die oordrag van die MI-virus deurgegee word.
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Die doel van natoetsberading is om kliënte te help om hul toetsresultate te verstaan en om die nodige

aanpassing by die negatiewe of positiewe toetsresultaat te fasiliteer. Berading na 'n negatiewe uitslag

behoort te fokus op toekomstige risikovermindering en die gevare van 'n vals sin vir veiligheid. Dit is ook

belangrik dat inligting oor die vensterperiode herhaal word en 'n tweede toetsgeleenheid, indien nodig,

aanbeveel word. Die wyse waarop 'n positiewe uitslag gekommunikeer word, is baie belangrik. Die

feitlike sowel as die emosionele implikasies van die diagnose behoort aangespreek te word. Deurlopende

berading behels langtermynondersteuning met die klem op die proses van aanpassing na 'n positiewe

diagnose (Engelbrecht & Main, 1998; UNAIDS, 2000; Van Dyk, 1999).

Die Nasionale Vigsplan van Suid-Afrika het die voorkoming van MIV -oordrag en die fasilitering van

volhoubare gedragsverandering as deel van die kemdoelwitte van MIV -berading geïdentifiseer. Dit is

egter belangrik om vas te stel watter veranderlikes aangespreek behoort te word binne die

beradingsproses as gedragsverandering een van die uitkomste moet wees (Engelbrecht & Main, 1998).

5.2 MIV-toetsing en -berading in Suid-Afrika

Die belang van berading as 'n sentrale komponent in Suid-Afrika se Nasionale Vigsveldtog is reeds in

1994 deur die Nasionale Vigskonvensie van Suid-Afrika (NACO SA) erken. Met die ontwikkeling van

die Nasionale Vigsbeleid is berading as 'n kritiese hulpmiddel in die voorkoming van MIV -oordrag en in

die vermindering van die impak van MIV en vigs op die Suid-Afrikaanse gemeenskap geïdentifiseer

(Lindegger & Crewe, 1997).

Die Nasionale Vigsplan het vyfprioriteite rakende voor- en natoetsing geïdentifiseer, naamlik:

1. dat alle mense toegang moet hê tot voor- en natoetsberading;

2. dat 'n netwerk van bekwame en toegeruste beraders vanuit die gesondheidsektor en die gemeenskap

ontwikkel sal word;

3. dat alle berading kultuur sensitief sal wees;

4. dat konfidensialiteit 'n hoeksteen van berading sal vorm; en

5. dat berading geïntegreer sal word binne ander bestaande dienste (Lindegger & Crewe, 1997).

Die stigting van ATICC (AIDS Training, Information and Counselling Centre) in 1989 was die eerste

formele inisiatief wat befonds is deur die regering met die oog op die voorsiening van beradingsdienste.

Hierdie organisasie het sedertdien die sentrale liggaam geword wat verantwoordelik is vir die opleiding

van MIVIvigsberaders (Lindegger & Crewe, 1997).

Verskeie beplanningsdokumente en werkswinkels het al die belang van standaardisering en monitering

van MIV-beraders beklemtoon, maar geen formele beleid of akkreditasie is al geïmplementeer nie. Die

gebrek aan so 'n beleid is waarskynlik toe te skryf aan die beginsel vervat in die Nasionale Vigsbeleid dat

berading nie professioneel gedryf of geëien behoort te word nie, maar dat die diens eerder deur 'n wye
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spektrum van mense binne die gemeenskap gelewer moet word (Lindegger & Crewe, 1997; Engelbrecht

& Main, 1998).

Hoewel hierdie beginsel voorsiening maak vir koste-effektiewe, toeganklike en kultureel toepaslike

dienste, bemoeilik dit die daarstel van eenvormige standaarde en vereistes. Die gebrek aan fondse maak

ook nie voorsiening vir intensiewe opleiding, monitering of bevorderingsgeleenthede vir beraders nie. Die

insluiting van persone uit verskillende sektore van die gemeenskap impliseer ook dat die proses van

berading verskillend geïnterpreteer en toegepas kan word. Die gevolg is dat die voorgestelde inhoud en

formaat van die beradingsgesprek in die Suid-Afrikaanse opset nie geskoei is op 'n bepaalde teorie of

gekoppel is aan die filosofiese onderbou van 'n spesifieke beroep soos die sielkunde, maatskaplike of

mediese professie nie.

5.3 Die Suid-Afrikaanse protokol vir MIV-toetsing en -berading

Die mees onlangse riglyne wat deur die Departement van Gesondheid (2000c) as beleid vir MIV -toetsing

neergelê is, beskryf voortoetsberading as berading aan 'n individu, wat sal verseker dat die persoon oor

die inligting beskik om 'n keuse te maak oor die afneem van 'n MIV -toets. Die beradingsgesprek behoort

volgens die beleid die volgende in te sluit:

• 'n verduideliking van die werking en die doel van die toets;

• die betekenis van 'n positiewe uitslag en die moontlike praktiese implikasies soos: mediese

behandeling en sorg, seksuele verhoudings en psigososiale implikasies;

• 'n evaluering van persoonlike risiko;

• veiliger seksuele praktyke om risiko te verminder;

• die verwerking van 'n positiewe uitslag (met verwysing na moontlike ondersteuningsnetwerke); en

• 'n geleentheid vir besluitneming oor die toets.

Verder kan geskrewe inligting volgens die beleidsdokument nie beskou word as 'n plaasvervanger vir

berading nie en 'n toetsuitslag behoort altyd saam met 'n natoetsberading bekend gemaak te word.

Wanneer 'n gesondheidsfasiliteit nie oor die kapasiteit beskik om voor- of natoetsberading te doen nie,

behoort 'n verwysing na 'n toepaslike organisasie gemaak te word voordat die toetsing gedoen word

(Department of Health, 2000a).

Natoetsberading word beskryf as die berading wat saam met 'n toetsuitslag gegee word. Hierdie

geleentheid kan bestaan uit een ofmeer sessies (verkieslik twee) en moet die volgende kwessies insluit:

• terugvoer en betekenis van die resultate;

• indien toetsresultate negatief is, moet risikoverminderingstrategieë en die vensterperiode bespreek

word;
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• indien toetsresultate positief IS, behoort emosionele reaksies en onmiddellike bekommernisse

aangespreek te word;

• persoonlike, gesins- en sosiale implikasies;

• probleme wat die kliënt voorsien en moontlike hanteringsvaardighede;

• die bekendmaking van resultate aan ander;

• onmiddellike behoeftes en sosiale ondersteuning;

• opvolgberading; en

• toekomstige mediese sorg (Department of Health, 2000a).

MIV -berading behoort ook volgens VanRooyen (1999) 'n korttermynproses te wees (4 sessies) waarna

verwysings na ander spesialisdienste gemaak kan word indien daar 'n behoefte aan langertermynhulp

bestaan. Korttermynberading behels die verskaffing van emosionele ondersteuning, die evaluering van

risiko's, die bevordering van effektiewe daaglikse funksionering en 'n bemagtingsproses sodat die regte

inligting in ag geneem kan word tydens besluitneming. MIV -berading word onderskei van terapie in die

opsig dat terapie eerder verwys na 'n langertermynproses waar psigiatriese simptome of ernstige

interpersoonlike probleme aangespreek word (Van Rooyen, 1999).

Die aanbevole MIV -beradingsprotokol maak me 'n onderskeid tussen 'n inligtingsessie en 'n

beradingsessie nie. Die onderskeid is ook nie altyd in die praktyk so duidelik soos in Van Rooyen (1999)

se uiteensetting nie en Fawcett (200 I) verwys na twee moontlike interpretasies of toepassings van MIV-

berading. Die eerste tipe interpretasie fokus hoofsaaklik op opvoeding, raadgewing en inligting terwyl 'n

tweede benadering meer fokus op terapeutiese doelwitte met die klem op sielkundige ondersteuning. Die

uitsluitlike gebruik van die een of die ander benadering is volgens Fawcett (200 I) nie voldoende om die

werklike behoefte aan te spreek nie en 'n kombinasie is noodsaaklik vir 'n effektiewe beradingsdiens.

In die Suid-Afrikaanse protokol word geen melding gemaak van emge spesifieke interpersoonlike

vaardighede waaroor 'n berader behoort te beskik nie. Die beleid vereis egter dat beradings gedoen

behoort te word deur 'n gekwalifiseerde persoon soos 'n dokter, verpleegster of opgeleide MIV-berader,

maar spesifiseer nie watter opleiding vereis word nie. 'n MIV -berader word in 'n voorlopige

werksdokument gedefinieer as 'n persoon wat gekeur, opgelei en deurlopend ondersteun word sodat hy of

sy voortoets-, natoets- en deurlopende berading kan verskaf aan iemand met MIV of vigs. Volgens Van

Rooyen (1999) vorm die berader die eerste skakel in die kontinuum van multidissiplinêre sorg en vervul

die rol van 'n "eerste hulpstasie" vir emosionele kwessies met betrekking tot MIV -infeksie (Department of

Health, 2000).
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Dit is duidelik in protokolle dat gedragsverandering geïdentifiseer word as 'n primêre doel van MIV-

berading. In die mees onlangse riglyne vir MIV -berading ontbreek die beskrywing van die spesifieke

vaardighede en praktiese toepassing wat die effektiwiteit en gewensde uitkoms, naamlik

gedragsverandering, sal verhoog. Verskeie studies het die toepassing van MIV -berading as voorkomende

strategie ondersoek. In die volgende afdeling sal die aanbevelings uit studies wat die effektiwiteit van

berading ondersoek het, oorsigtelik bespreek word.

5.4 Die effektiwiteit van MIV-berading

Die meeste studies wat die toepassing van spesifieke gedragsintervensies op risikovermindering evalueer

het, is in die VSA gedoen en die effek van didaktiese sessies is vergelyk met beradingsessies. Waar

sommige studies bloot die effek van berading en toetsing op risikogedrag ondersoek het, het ander meer

spesifiek gefokus op die implementering van spesifieke gedragsmodelle. Daar is 'n groot gebrek aan Suid-

Afrikaanse studies oor die effektiwiteit van berading en studies uit ander Afrika-lande is as basis gebruik

vir die implementering van plaaslike beradingsdienste. Wang en Celum (2000) beklemtoon dat dit

moeilik is om studies te vergelyk aangesien die toepassing van berading, die omgewings en die basiese

kennis van pasiënte wat die berading bygewoon het, soveel verskil (Wang en Celum, 2000).

In 'n studie waar die impak van MIV -berading op seksuele risikogedrag in ontwikkelende lande bepaal is,

is bevind dat hoewelopvoedkundige sessies ook risiko verlaag, berading 'n groter impak op

risikovermindering het. Hierdie studie wat in Spanje, Tanzanië en Kenia gedoen is, is opgevolg deur 'n

studie wat die beradingsproses beskryf het wat in Tanzanië en Kenia gevolg is. Die klem op die

vertroulikheid van die verhouding, die evaluering van gedrag, formulering van 'n

risikoverminderingsplan, die aanspreek van bekommernisse en emosies, en die aanleer van

hanteringsvaardighede is uitgelig as essensiële komponente wat bygedra het tot die sukses van die MIV-

berading. MIV -berading met paartjies waarvan een persoon in die verhouding MIV -positief is, het ook in

'n studie in Ruanda 'n toename in kondoomgebruik van 3% na 57% getoon (Balmer, Coates, Gregorich,

Kamenga & Sangiwa, 1998; Balmer, Furlonge & Gregorich et al., 1998; Van Dyk, 2001).

Volgens Wang en Celum (2000) kan berading met betrekking tot seksuele risikogedrag vergelyk word

met berading oor die verandering van eetgewoontes. Kennis oor die nadelige effek van verkeerde

eetgewoontes is bloot nie genoeg om verandering in gedrag te verseker nie (Wang & Celurn, 2000;

Kamb, Fishbein & Douglas, 1998).

Die beginsels van kognitiewe teorie en die spesifieke toepassing van die teorie van beredeneerde aksie

asook die sosiale leer teorie is as riglyn gebruik vir die implementering van 'n studie wat die effek van

MIV-berading op risikovermindering ondersoek het. Hierdie studie, bekend as "Project RESPECT"

(Kamb et al., 1998) het 'n kliëntgesentreerde interaktiewe benadering gevolg en die volgende bevind:
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Korttermynberading (bestaande uit twee 20 minute sessies) het nie net beter resultate as opvoedkundige

sessies getoon nie, maar het ook soortgelyke uitkomste as langertermynberading (vier luur sessies)

getoon (Kamb et al., 1998).

Die bevindings van hierdie studie dui daarop dat 'n kombinasie van kognitiewe en gedragsmodelle

waardevolle aanbevelings bied vir die formulering van spesifieke riglyne vir MIV -berading. Die feit dat

verkorte sessies net so effektief kan wees as langer beradingsessies beklemtoon ook dat MIV -berading,

indien gefokus, net so effektief gedoen kan word in omgewings waar personeel nie langer sessies kan

volhou nie (Wang & Celurn, 2000).

5.4.1 Riglyne vir effektiewe berading

Gedragsintervensies wat gefokus het op die erkenning van persoonlike risiko en die formulering van 'n

geïndividualiseerde risikoverminderingsplan het in verskeie studies 'n beter uitkoms as opvoedkundige

sessies getoon. Die toepassing van MIV -berading in die "Project RESPECT" studie, het tydens die eerste

sessie spesifiek gefokus op die erkenning van persoonlike risiko, persepsies en oortuiginge oor

risikogedrag en die identifisering van moontlike struikelblokke. Die sessie is afgesluit met die

uiteensetting van 'n haalbare risikoverminderingsplan en die identifisering van een stap wat behaal kan

word voor die volgende sessie. Die kliënt se persepsie van seltbekwaamheid en eie vaardighede is ook

tydens die sessie bespreek. Die tweede sessie het hoofsaaklik gefokus op 'n hersiening van die vordering

en struikelblokke en die beplanning van 'n langtermyn risikoverminderingsplan (Kamb et al., 1998).

Wang en Celum (2000) verwys ook na die "San Antonio" studie wat selfs beter uitkomste getoon het as

die "Project RESPECT" studie en skryf dit toe aan die gebruik van etnies-spesifieke hulpmiddele en

beraders. Die volgende onderwerpe is as toepaslike risikoverminderingsonderwerpe geïdentifiseer ten

einde 'n sessie gefokus te hou. Eerstens behoort selfpersepsie van risikogedrag aangemoedig te word deur

die spesifieke gedrag te identifiseer asook die vlakke van besorgdheid en ambivalente gevoelens oor

gedrag. Tweedens kan die mees onlangse risikogeleentheid verken word in terme van die risiko-

besonderhede en die persoon se vermoë om met sy of haar seksuele maat te kommunikeer en kwessies

aan te spreek. Daar behoort ook gefokus te word op spesifieke situasies wat die persoon weerloos maak

en na moontlike katalisators vir hoë-risikogedrag. Die patrone van gedrag kan ook waardevolle inligting

oor die instandhouding van risikogedrag bied (Wang & Celurn, 2000).

Wang en Celum (2000) beklemtoon ook dat vorige risikoverminderingservarings hersien behoort te word

sodat suksesse geïdentifiseer en struikelblokke uitgelig kan word. Dit is ook belangrik dat risiko's binne

die spesifieke konteks van die persoon se eie lewe aangespreek sal word en dat bekommernisse en

gesprekke oor die dringendheid van 'n gedragsverandering altyd met voldoende ondersteuning gepaard sal

. gaan (Wang & Celurn, 2000).
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Die belang van beradingsvaardighede wat persone toelaat om hulle eie beskrywings en sienings oor

risikogedrag te evalueer word ook beklemtoon. Hoewel die berader ondubbelsinnig behoort te wees

omtrent die ems van hoë-risikogedrag moet die emosionele en fisiese behoeftes wat aanleiding gegee het

tot die risiko binne In veilige omgewing verken word en moet alternatiewe wyses om behoeftes te vervul

bespreek word (Wang & Celum, 2000).

Wang en Celum (2000) waarsku teen In rigiede werkswyse waar daar streng by In bepaalde formaat gehou

word. Die berader moet in staat wees om soms ontoepaslike gedrag of reaksies tydens In sessie te kan

aanspreek. Gedragspesialiste beklemtoon ook dat konkrete en kleiner doelwitte meer gewensde resultate

lewer as oorambisieuse doelwitte.

Samevatting

Indien MIV -berading In bydra wil maak tot die voorkoming van MIV -oordrag, moet gedragsverandering

In doelwit wees. Alhoewel kennis oor MIV in die verlede baie beklemtoon is, het navorsing getoon dat

kennis alleen nie In beskermende faktor is nie, aangesien dit nie vertaal word in gedragsverandering nie.

Die belang van In persoonsgesentreerde benadering, interaktiewe metodes, die stel van haalbare doelwitte,

kultureel sensitiewe personeel en In nie-rigiede werkswyse is ook uitgelig as faktore wat die sukses van

gedragsverandering sal beïnvloed. In die verkenning van verskeie studies het dit ook duidelik geword dat

MIV -berading die kliënt moet bemagtig om hoë risikogedrag te wysig.
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6. GEDRAGSVERANDERING AS UITKOMS VAN BERADING

Wanneer gedragsverandering een van die doelwitte van 'n voortoets- of natoetsberading is, beteken dit dat

die berader ander veranderlikes as blote kennisvlak in ag behoort te neem. Lindegger en Wood (1995)

beklemtoon dat die persepsie van persoonlike weerloosheid en waargenome selfbekwaamheid om

alternatiewe gedrag te kan implementeer, 'n groot rol speel. Persoonlike oortuigings oor die

geneesbaarheid van vigs asook houdings en stereotipe idees van ander wat die virus onder lede het, kan

ook gedragsverandering belemmer of bevorder. Gedragsveranderinge binne die beradingsonderhoud

behoort volgens Van Dyk (1999) aangespreek te word deur te fokus op die spesifieke risikogedrag wat

moet verander en deur die persoon se houding teenoor die gedrag te bepaal (Lindegger & Wood, 1995).

Daar is twee alternatiewe tot 'n verandering in gedrag om die risiko van MIV -infeksie te verminder. Die

eerste is dat daar verbaalof nie-verbaal met die seksuele maat ooreengekom word wat aanvaar-bare lae-

risiko- seksuele gedrag behels. Alternatiewelik kan die persoon aangeraai word om 'n verskuiwing na 'n

sosiale groep te maak waar lae-risiko seksuele gedrag, normatief is. Dit gaan nie hier oor 'n blote

gewoonte wat verbreek moet word nie, maar om gedrag te wysig wat baie spesifieke sosiale betekenisse

inhou, sonder om die waarde ofbetekenis van daardie gedrag te verloor (Lindegger & Wood, 1995).

Risikogedrag behoort ook altyd kontekstueel verstaan te word. Phillips en Coates (1995) wys ook daarop

dat 'n gedragsaanpassing na laer risikogedrag en die gepaardgaande vermyding van swangerskap in die

afwesigheid van 'n gemeenskap wat beide aanmoedig, 'n hoogs gemotiveerde en volwasse individu vereis.

'n Gedragsverandering kan nie werklik plaasvind voordat die gedrag wat moet verander en die betekenis

van seksualiteit vir verskillende mense nie verstaan word nie. Navorsers behoort daarom gemoeid te

wees met kwessies soos waarom mense voortgaan om hoë-risikogedrag te beoefen en waarom spesifieke

komponente van gedrag so moeilik is om te verander (Stanecki DeLay, 2000).

6.1 Modelle van gedragsverandering: 'n teoretiese oorsig

Die voorkoming van MIV deur gedragsverandering blyk steeds die enigste strategie te wees wat 'n

onmiddellike verskil aan infeksiekoerse kan maak. Teorieë wat gedragsverandering beskryf en wat

spesifiek fokus op gesondheidsgedrag, is 'n belangrike hulpmiddelom te verstaan hoe gesondheidsgedrag

verander kan word. Hierdie teorieë kan ook help om spesifieke areas uit te sonder waarop berader en

voorkomingsprogramme behoort te fokus om spesifieke gedrag te verander. In die volgende afdeling sal

die bydrae van verskillende teorieë tot die aanspreek van gedragsverandering in MIV -berading oorsigtelik

bespreek word.
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6.1.1 Die kognitiewe teorie

Die kognitiewe teorie fokus op die proses waarvolgens inligting verwerk word en wat besluite en gedrag

voorafgaan. Hierdie teorie fokus veralop die tipe vooroordele wat verhoed dat mense rasioneeloptree en

op ander faktore wat mag inmeng met die verwerking van inligting. Die grootste bydrae wat die

kognitiewe teorie in die gesondheidsveld gemaak het was die klem op sekere gemeenskaplike

kemoortuigings wat gesondheidsgedrag sal voorafgaan. Hierdie teorie is gebaseer op die aanname dat

mense rasioneeloptree en dat hulle daarom besluite sal neem wat gegrond is op die oortuiging dat dit hul

kanse vergroot om waardevolle dinge of ervarings te bekom en negatiewe ervarings te vermy. Volgens

die beginsels onderliggend aan die kognitiewe model behoort kennis van risiko- seksuele gedrag,

aanleiding te gee tot die vermindering van sulke gedrag as gevolg van die persepsie van verhoogde kanse

op infeksie (Greenwood, 1994; Herlocher, 1996).

Die toepassing van die kognitiewe teorie in sy basiese vorm in die vigsveld het verskeie leemtes. Persone

wat aan hoë-risiko seksuele gedrag deelneem, mag die gevolge daarvan nie noodwendig as negatief

beskou nie. Seksuele gedrag word hoofsaaklik uitgebeeld en gekonseptualiseer as gedrag wat positiewe

gevolge inhou en word sterk verbind met die mens se natuurlike behoefte aan intimiteit en voortplanting.

Negatiewe gevolge wat op waarskynlikhede gebaseer is, is ook moeiliker om as realiteit te oorweeg.

Hierdie teorie maak ook nie voorsiening vir die moontlike positiewe korttermyngevolge van 'n seksuele

verhouding wat dikwels nie sterk genoeg opweeg teen die langtermynnadele nie (Greenwood, 1994).

Die 'Heath Belief Model' is 'n gesondheidsopvoedingsbenadering wat gegrond is op die beginsels van

die kognitiewe teorie en wat reeds in navorsing gebruik is as 'n vertrekpunt om risikogedrag mee te

verklaar. Die model is geskoei op die beginsel dat individuele besluite gebaseer word op 'n analise van

koste-voordelige alternatiewe. Die model veronderstel dat daar vier sleutel-gesondheidsoortuigings is wat

aanleiding sal gee tot 'n persoon se gereedheid om op te tree, naamlik:

1. die waargenome bedreiging of vatbaarheid vir die gesondheidsprobleem;

2. die ems van die gevolge van die siekte;

3. 'n evaluasie van die voordele; en

4. 'n evaluasie van die kostes of struikelblokke in die pad van beskermende aksies;

Sekere wenke wat aksies aanmoedig (soos byvoorbeeld simptome of professionele advies) word as

belangrik beskou om aksies te inisieer wanneer die persoon gereed is. Hierdie benadering neem ook in ag

dat persoonlike en sosiale eienskappe kan bydra tot die aanpassing van gedrag (Greenwood, 1994;

Herlocher, 1996; Schlebusch, 1990).

Die belangrikste kritiek teen hierdie model is die feit dat gesondheidsoortuigings nie noodwendig die

belangrikste oorweging is wanneer besluite oor gedrag gemaak word nie. Ander oortuigings soos
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byvoorbeeld die kulturele of sosiale waarde van voortplanting of die sielkundige behoeftes waarin

seksuele verhoudings vervul, speelook moontlik 'n sterker rol as wat hierdie benadering te kenne gee

(Greenwood, 1994).

Daar bestaan ook nie genoeg kennis oor die ontwikkeling en instandhouding van gesondheidsoortuigings

nie en sommige glo dat oortuigings nie noodwendig gedrag voorafgaan nie, maar dat die teenoorgestelde

soms waar is. Navorsing het ook by herhaling bewys dat kennis van hoë-risikogedrag nie noodwendig 'n

gedragsverandering meebring nie (Greenwood, 1994; Lindegger & Wood, 1995; Wang & Celurn, 2000).

Die model van "beredeneerde aksie" is nog 'n model wat gegrond is op die kognitiewe teorie. Hierdie

model wat ook baie spesifiek in die veld van MIV toegepas word, fokus op die verhouding tussen

oortuigings, houdings, intensies en gedrag om gesondheidsgedrag te verstaan. Hierdie benadering stel dit

dat die persoon se bedoeling of intensie om tot aksie oor te gaan 'n belangrike bepalende faktor van

gedrag is (Greenwood, 1994).

Hierdie intensie of bedoeling word volgens Ajzen (aangehaal in Greenwood, 1994) deur vier faktore

beïnvloed, naamlik:

1. die persoon se houding teenoor die gedrag;

2. die persoon se oortuigings rakende die gedrag;

3. die persoon se persepsie van subjektiewe norme (wat ander persone van die gedrag dink);

4. laastens die waarde wat die persoon aan die opinie van ander heg (Greenwood, 1994).

Hoewel hierdie model ander aspekte buite die individu in ag neem, bied dit nie 'n verklaring VIr

irrasionele optrede ten spyte van 'n bewustheid van die gevolge nie. Die kognitiewe model bied dus

sekere insigte rondom aspekte van gedrag, maar maak nie voorsiening vir die sosiale konteks waarin

gedrag plaasvind nie (Greenwood, 1994).

6.1.2 Die sosiale leer teorie

Die sosiale leer teorie plaas groter klem op die belang van die eksterne omgewing. Hoewel die basiese

kognitiewe beginsels van individuele persepsie ook geld, word daar veronderstel dat In persoon se denke

oor hom of haarself as tussenganger dien tussen die inneem van inligting en die oorgang tot aksie. Die

volgende sosiale leer teorie konsepte word as relevant beskou in die MIV/vigsveld (Greenwood, 1994;

Herlocher, 1996).

Die sosiale leer teorie sonder twee stelle persepsies uit as bepalend in die verandering van gedrag,

naamlik uitkomsverwagtinge en selfbekwaamheid. Uitkomsverwagtinge het te make met of die individu

dink sy of haar gedrag sal positiewe eerder as negatiewe gevolge hê. Selfbekwaarnheid verwys na 'n
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persoon se geloof in sy of haar vermoëns en selfvertroue om die gedrag uit te voer of te verander

(Greenwood, 1994).

Persoonlike ervaring of die ervaring van iemand wat baie soortgelyk is, speel dikwels 'n groot rol in die

verandering van persepsies oor selfbekwaamheid. Voorkomende programme wat gebruik maak van

rolmodelle het daarom dikwels 'n positiewe effek op persepsies van selfbekwaamheid. 'n Kombinasie van

rolmodelle, vaardighede en portuurgroepondersteuning kan dus suksesvolle gedragsverandering fasiliteer

(Greenwood, 1994; Herlocher, 1996).

6.1.3 Teorieë van vreesopwekking

Vrees as 'n motiverende faktor in gedrag is onlangs geïnkorporeer in die tradisionele kognitiewe modelle.

Alhoewel vrees in sekere omstandighede die dryfveer van gedrag kan wees, kan dit ook inmeng met

gedragsverandering. Sommige teoretici voer aan dat 'n toename in vrees selfbeskermende gedrag sal

aanmoedig omdat die persoon op so 'n wyse die vrees sal wil elimineer. Vrees kan egter die

teenoorgestelde effek hê wanneer persone verkies om in ontkenning te bly en nie 'n MIV -toets te laat

doen nie (Greenwood, 1994).

Meyer (1988) waarsku dat inligting kan skade doen wanneer dit op 'n sensasionele wyse oorgedra word

en dat hierdie vreesboodskappe dikwels tot ontkenning, blaam, hulpeloosheid en passiwiteit kan lei.

Leventhal (aangehaal in Greenwood, 1994) beklemtoon dat vreesboodskappe wat as manipulerend gesien

word, woede kan veroorsaak. Die argument dat MIV 'n mite is wat deur sekere groepe geskep is om

seksuele aktiwiteit of immoraliteit onder ander groepe te bekamp, het ook in Suid-Afrika al effektiewe

voorkoming belemmer.

Hoewel vreesopwekking waarskynlik die strategie is wat die meeste in die verlede gebruik is om vinnige

gedragsverandering in die vigsveld aan te moedig, behoort die moontlike negatiewe effek op individue se

vermoë om verantwoordelikheid te kan neem vir hul eie gedrag, oorweeg te word. Die korttermyn

emosionele persepsie van die sukses van vrees en skoktaktieke kan nie werklik teoreties onderskryf word

me.

6.1.4 Stadiums van gedragsverandering

Hoewel teorieë wat gesondheidsgedrag verklaar help om spesifieke veranderlikes soos oortuigings en

persepsies aan te spreek wanneer intervensies beplan word, is daar ook modelle wat fokus op die proses

en stadiums waarvolgens gedragsverandering verloop. Die stadiums van verandering is 'n transteoretiese

model wat beklemtoon dat verandering in gedrag nie as 'n eenmalige gebeurtenis gesien behoort te word

nie. Dit is eerder 'n geleidelike proses wat bestaan uit herkenbare fases. Volgens die stadiums van
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persoon se geloof in sy of haar vermoëns en selfvertroue om die gedrag uit te voer of te verander

(Greenwood, 1994).
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aanmoedig omdat die persoon op so In wyse die vrees sal wil elimineer. Vrees kan egter die

teenoorgestelde effek hê wanneer persone verkies om in ontkenning te bly en nie In MIV -toets te laat

doen nie (Greenwood, 1994).

Meyer (1988) waarsku dat inligting kan skade doen wanneer dit op In sensasionele wyse oorgedra word

en dat hierdie vreesboodskappe dikwels tot ontkenning, blaam, hulpeloosheid en passiwiteit kan lei.

Leventhal (aangehaal in Greenwood, 1994) beklemtoon dat vreesboodskappe wat as manipulerend gesien

word, woede kan veroorsaak. Die argument dat MIV In mite is wat deur sekere groepe geskep is om

seksuele aktiwiteit of immoraliteit onder ander groepe te bekamp, het ook in Suid-Afrika al effektiewe

voorkoming belemmer.

Hoewel vreesopwekking waarskynlik die strategie is wat die meeste in die verlede gebruik is om vinnige

gedragsverandering in die vigsveld aan te moedig, behoort die moontlike negatiewe effek op individue se

vermoë om verantwoordelikheid te kan neem vir hul eie gedrag, oorweeg te word. Die korttermyn

emosionele persepsie van die sukses van vrees en skoktaktieke kan nie werklik teoreties onderskryf word

me.

6.1.4 Stadiums van gedragsverandering

Hoewel teorieë wat gesondheidsgedrag verklaar help om spesifieke veranderlikes soos oortuigings en

persepsies aan te spreek wanneer intervensies beplan word, is daar ook modelle wat fokus op die proses

en stadiums waarvolgens gedragsverandering verloop. Die stadiums van verandering is In transteoretiese

model wat beklemtoon dat verandering in gedrag nie as In eenmalige gebeurtenis gesien behoort te word

nie. Dit is eerder In geleidelike proses wat bestaan uit herkenbare fases. Volgens die stadiums van
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veranderingsmodel geskied 'n verandering in gedrag volgens 'n kontinuum van vyf fundamentele fases

(Greenwood,1994).

Die eerste fase word gekenmerk aan 'n periode waar seltbeskerming nie ernstig oorweeg word nie. Die

volgende fase behels oorweging, waar die persoon die nodigheid van verandering insien, maar dikwels

ambivalent voel daaroor. Die derde fase word gekenmerk aan 'n gereedheid om die gedrag te verander

met terugvalle en wisselvallige seltbeskermingspogings. Die laaste twee fases word gekenmerk aan aksie

en die langtermyn instandhouding van gedrag. Gedragsverandering neem dus tyd en terugvalle behoort as

'n normale deel van die proses en nie as 'n teken van weerstandigheid of aggressie beskou te word nie.

Beradingstrategieë behoort daarom ruimte te maak vir langertermyn kontak waar die situasie dit vereis

(Greenwood, 1994; Wang & Celum, 2000).

Die voordeel van hierdie model is dat dit voorsiening maak vir faktore wat die proses bevorder of

belemmer. Dit impliseer dat verskillende aspekte van gedragsverandering tydens berading beklemtoon sal

word volgens die fase waarin die persoon hom of haar bevind. Die persoon wat byvoorbeeld nog 'n

verandering oorweeg, behoort begelei te word in terme van erkenning van persoonlike risiko terwyl 'n

persoon tydens 'n ander fase eerder leiding omtrent doelwitte en kommunikasie behoort te ontvang. Wang

en Celum (2000) beklemtoon die waarde van so 'n model as 'n diagnostiese hulpmiddelom berading mee

te rig en te fokus.

6.1.5 Ander perspektiewe

Die kognitiewe teorieë veronderstel tot 'n groot mate dat gedragsverandering gaan om die modifikasie van

kognisies en emosies van die individu. Die persoon-in-konteks beginsel van Lewin (aangehaal in Orford,

1992) beklemtoon egter 'n groter realiteit. Gedrag word hier beskou as 'n funksie van die individu, die

omgewing en die interaksie tussen die twee. Dit gaan dus nie net om die persoon se individuele

persepsies nie, maar om die transaksies en onderhandelinge tussen die persoon en sy onmiddellike

omgewing.

Gedragsveranderinge gaan daarom ook om die tipe onderhandelinge wat tussen mense plaasvind en die

geleenthede wat die kulturele groep of gemeenskap bied vir alternatiewe gedrag. Die betekenis van

seksuele gedrag kan beskou word as die interaksie tussen individuele waardes, kulturele opvattinge en die

sosiale en ekonomiese realiteite van die omgewing (Orford, 1992).

Die interaksionele en sisteemteorieë impliseer dat evaluering vir risikogedrag en modifikasie van daardie

gedrag 'n goeie begrip van die persoon se sosiale konteks en interaksie met die omgewing vereis. MIV-

berading kan daarom nie net op aannames oor individuele veranderlikes berus nie, maar behoort 'n
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holistiese benadering te volg waar strategieë vir gedragsverandering gebaseer word op die sisteme in die

persoon se lewe wat op daardie tydstip die grootste invloed uitoefen (Orford, 1992).

Ten slotte kan gedragsverandering dus deur verskeie faktore beïnvloed word en is dit nie bloot 'n

vaardigheid wat aangeleer kan word nie. Die leerproses kan slegs plaasvind wanneer individue

gemotiveerd is en die proses kan slegs oorgaan in 'n verandering van gedrag wanneer die persoon dit wat

hy of sy geleer het, kan integreer in hul persoonlike lewe. Hierdie leerproses kan ook nie losgemaak word

van 'n persoon se interaksie met ander nie en die geleenthede en moontlike ondersteuning vir die

verandering van gedrag vanuit die omgewing is dikwels deurslaggewend (Meyer, 1988).

Samevatting

In die bostaande afdeling is verskillende teorieë en modelle bespreek wat die voorwaardes en prosesse

beskryf waarvolgens gedragsverandering plaasvind. Die fasilitering van gedragsverandering by individue

wat van MIV-berading gebruik maak, kan opsommend beskryf word as 'n proses wat bestaan uit die

volgende interafhanklike komponente:

• Die opvoedkundige komponent verwys na inligting, soos kennis oor MIV en risikogedrag en na

vaardighede wat aangeleer moet word om 'n gedragsverandering moontlik te maak.

• Die interpersoonlike komponent beklemtoon die belangrike rol van die gemeenskap, familie, vriende,

gesondheidswerkers en beraders in die proses.

• Die intrapsigiese komponent beklemtoon die rol van die individu se insig in die nodigheid van

verandering, die intensie en toewyding om die gedrag te verander, 'n positiewe houding teenoor nuwe

gedrag, In geloof in sy of haar se eie vermoë en vaardighede en die individuele persepsie oor die

positiewe gevolge van verandering.

MIV-berading behoort dus 'n fasiliteringsgeleentheid te wees wat binne 'n beperkte tyd al die

bogenoemde komponente aanspreek sodat die risiko van MIV -oordrag verminder kan word. Hoewel die

opvoedkundige komponent in die Suid-Afrikaanse protokol vir MIV -berading aangespreek word, is die

intrapsigiese en interpersoonlike komponente en die fasilitering daarvan, nie so duidelik uiteengesit nie.

Studies oor die effektiwiteit van berading het bevind dat berading beter resultate lewer as opvoedkundige

sessies, maar kon ook nie die toepassing van een model of die gebruik van een metode uitsonder as 'n

wenresep nie.

Vervolgens sal die toepassing van MIV -beradingsdienste binne 'n spesifieke konteks en die mate waartoe

die konteks die uitkoms van berading beïnvloed, verken word. Met die uiteensetting van die doelwitte van

MIV-berading en die aanbevelings vir die bevordering van gedragsverandering in gedagte, sal die
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implementering van beradingsdienste in die Stellenbosch gesondheidsdistrik en die mate waartoe hierdie

doelwitte nagestreef word, verder verken word.
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7. 'N SISTEMIESE VERST AAN VAN MIV -BERADING BINNE DIE STELLENBOSCH

DISTRIK

Die konteks van MIV -berading in Stellenbosch sal volgens die ekologiese modelontleed en beskryf word

ten einde te verstaan watter impak aspekte uit die omgewing op die uitkoms van die berading het. Die

omgewing bestaan egter uit verskeie sisteme wat dit onmoontlik maak om al die moontlike invloede

volledig te beskryf en te verken. Soos uiteengsit in die bespreking van die dataverwerking is die

oorsigfase van Raeburn en Seymour (1979) se model gebruik as 'n raamwerk om die beradingsisteem

binne die Stellenbosch gesondheidsdistrik te verken.

7.1. Die omgewing waarbinne die sisteem funksioneer

7.3.1 Inleiding

In my verkenning van die omgewing waarbinne die MIV-beradingsdienste funksioneer, was dit opvallend

hoe 'n moeilike taak dit was om die beradingsisteem te ontknoop en sin te maak van die wyse waarop

Stellenbosch Vigsaksie inskakel by die Stellenbosch gesondheidsisteem. Die feit dat rolspelers self nie 'n

duidelike uiteensetting kon gee van hoe die subsisteme skakel nie, was op sigself 'n aanduiding van hoe

kompleks die werking van die sisteem is.
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Een van die faktore wat die proses gekompliseer het, was die feit dat die sisteem tydens die ondersoek

groot veranderinge ondergaan het. Ek het daarom besluit om die bespreking in te lei met 'n historiese

uiteensetting van Stellenbosch Vigsaksie en die verhouding met die res van die gesondheidsisteem wat 'n

impak gehad het op die verstaan van die huidige funksionering.

7.1.2 Historiese uiteensetting

Stellenbosch Vigsaksie het in 1998 ontstaan weens gemeenskapslede se bekommernis oor die gebrek aan

gekoordineerde inisiatiewe om MIV en vigs te voorkom en om ondersteuningsdienste aan geïnfekteerde

en geaffekteerde persone te verskaf. Kort na die stigting het die Nasionale Departement van Gesondheid

onderneem om hierdie organisasie te subsidieer op voorwaarde dat die doelwitte en strategie in

ooreenstemming sou wees met die nasionale voorkomings- en sorgplan.

Alhoewel die organisasie sy onafhanklike status behou het en deur verteenwoordigers uit die gemeenskap

bestuur is, is sekere dienste en projekte deur die nasionale regering befonds en moes daar kwartaalliks

gerapporteer word aan regeringsamptenare oor die vordering en sukses van hierdie dienste. Hierdie

dienste het vrywillige toetsing en berading, langtermynondersteuningdienste, bewusmakingsaktiwiteite en

die verspreiding van kondome en inligting III die gemeenskap ingesluit. Die gemeenskapsfokus en

vrywilligerkorps het Stellenbosch Vigsaksie III staat gestelom met 'n relatief klein begroting gratis

dienste aan die gemeenskap te verskaf en was om hierdie rede 'n koste-effektiewe aanvulling tot die

hoofstroom gesondheidsdienste wat deur plaaslike owerhede bestuur is.

Die onafhanklike status van die afsonderlike provinsies in Suid-Afrika het veroorsaak dat daar twee

regeringstrukture is wat gesondheidsdienste befonds het, naamlik die nasionale regeringstrukture en die

provinsiale regeringstruktuur. In die Wes-Kaap is die provinsiale gesondheidsdienste dan ook deur 'n

ander politieke party met onafhanklike amptenare as die nasionale departement bestuur. Die gevolg was

dat Stellenbosch Vigsaksie nasionaal befonds en ondersteun is, maar dat die provinsiale en veral die

plaaslike gesondheidsisteem nie regtig bewus was van die bestaan en doel van die organisasie nie.

Hoewel die projekte van Stellenbosch Vigsaksie dus op nasionale vlak as deel van die Departement van

Gesondheid se inisiatiewe beskou is, is die projekte op plaaslike vlak beskou as 'n gemeenskapsinisiatief

wat op eie stoom dienste in isolasie ontwikkel het.
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Weens hierdie aanvanklike ongekoërdineerde steun van die Departement van Gesondheid, het die

Stellenbosch Vigsaksie onafhanklik van die plaaslike klinieke ontwikkel en het die werkers en

vrywilligers hoofsaaklik uit nie-mediese personeel bestaan. Die beradingsdienste binne klinieke is daarom

voor die ontstaan van Stellenbosch Vigsaksie en ook tydens sy onafhanklike funksionering, op 'n

informele wyse deur individue in die plaaslike klinieke behartig. In sommige klinieke het een

gesondheidswerker of verpleegkundige homlhaarself bereid verklaar om hierdie dienste te lewer terwyl 'n

groep verpleegkundiges in ander klinieke weer beurte gemaak het om berading te doen soos wat hul ander

werksverpligtinge dit toegelaat het. Hoewel klinieke op 'n ad hoc-basis kliënte na Stellenbosch Vigsaksie

vir opvolgberading verwys het, was daar nie strukture wat gereelde kommunikasie bewerkstellig het nie

en dienste is dikwels gedupliseer. Stellenbosch Vigsaksie se personeel was ook nie deel van 'n forum

waar die kwaliteit van dienste bespreek kon word nie en het ook nie deel gehad aan die

besluitnemingsproses omtrent MI-dienste in klinieke nie.

Die gevolg was dat kliniekpersoneel of gesondheidswerkers na kort beradingskursusse gestuur is en

daarna self MIV -beradingsdienste gelewer het terwyl Stellenbosch Vigsaksie hul personeel aan

langertermynopleiding en evaluasie onderwerp het voordat dieselfde beradingsdienste gelewer is. Slegs

een van Stellenbosch Vigsaksie se personeellede is binne 'n kliniek geplaas om Xhosa- sprekende

pasiënte te beraad, maar in hierdie kliniek is slegs Xhosa-sprekende pasiënte verwys en die res steeds

deur ander personeel in die klinieke beraad. As bestuurder van die beradingsdienste binne Stellenbosch

Vigsaksie, het die verskil in benadering tot pasiënte en inhoud van berading tussen my en die plaaslike

gesondheidspersoneel gou duidelik geword, maar as nie-mediese buitestaander het ek nie die gesag gehad

om insette in plaaslike mediese sisteme te lewer nie.

Die wanbestuur van fondse deur nie-regeringsorganisasies wat nasionaal befonds is en nie goed beheer is

nie, het die Provinsiale Regering genoodsaak om 'n opname te maak van alle MIV -diensorganisasies en

om hulle voortaan vanuit die plaaslike strukture te befonds en te monitor. Stellenbosch Vigsaksie is

gedurende hierdie inlywing versoek om 'n sterker rol te speel en 'n gemeenskapsforum te inisieer wat

beter kommunikasie tussen plaaslike kliniekpersoneel en Vigsaksiepersoneel sou meebring.

Gedurende die ontwikkeling van nouer bande en samewerking, het die Provinsiale Regering aangekondig

dat verskeie loodsprojekte in die Wes-Kaap onderneem sou word om die effektiwiteit van gratis

behandeling in post-natale klinieke wat moeder-na-kind oordrag voorkom, te evalueer. Weens die

politieke verskille tussen die Nasionale en Provinsiale Regerings, is die Wes-Kaap onder druk geplaas om

hierdie loodsprojekte so vinnig as moontlik op die been te bring om die sukses daarvan aan die Nasionale

Regering te bewys.
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Met die loodsing van hierdie projek in Stellenbosch, is die bestuur en opleiding van beraders wat

verantwoordelik sou wees vir voorligting en berading van swanger vroue, aan Stellenbosch Vigsaksie

uitgekontrakteer. Hierdie besluit is op provinsiale vlak geneem en die plaaslike gesondheidsowerhede is

ingelig dat hul personeel voortaan verantwoordelik sou wees vir die toetsing, die uitreik van medikasie en

opvolg mediese dienste, terwyl Stellenbosch Vigsaksie beraders sou oplei en aanstel wat die

beradingsdiens binne die kliniek sou lewer.

Die begroting vir hierdie moeder-na-kind program het voorsiening gemaak vir die aanstel van een

mediese koordineerder vanuit die klinieke, die aankoop van medikasie en ekstra voorrade en die aanstel

van agt lekeberaders wat opleiding en supervisie van Stellenbosch Vigsaksie sou ontvang. Daar is geen

voorsiening gemaak vir ekstra fasiliteite of vir die aanstel van meer mediese personeel nie. Lekeberaders

is dus vanuit 'n nie-mediese omgewing aangestel en opgelei en in mediese strukture geplaas wat nie

dieselfde MIV -opleiding deurgeloop het nie.

Die gevolg was dat lekeberaders nie In vaste plek in die kliniek-hiërargie beklee het nie en dat hulle self

onseker was omtrent wie die finale besluite sou neem oor die dienste aan pasiënte. My pos as bestuurder

van die beradingsdienste binne Stellenbosch Vigsaksie het dus uitgebrei na koërdineerder van vrywillige

beradingsdienste binne die sewe klinieke waar die moeder-na-kind program aangebied is. As deel van die

uitkontraktering was ek verantwoordelik om beraders te help keur, op te lei en weeklikse supervisie te

verskaf. Dit is tydens hierdie supervisie geleenthede asook tydens koërdineringsvergaderings met

kliniekpersoneel waar veranderlikes wat die kwaliteit van berading en pasiëntesorg beïnvloed, gereeld

bespreek is. Hierdie veranderlikes sal in die volgende afdelings aan die hand van voorbeelde bespreek

word ten einde te illustreer tot watter mate gedragsverandering binne beradingsessies deur aspekte uit die

omgewing belemmer of aangehelp word.

Samevatting

Stellebosch Vigsaksie het ontstaan en ontwikkel as In nie-mediese ondersteuningsorganisasie. Die

ontwikkeling van beradingsdienste buite die gesondheidsisteem het beide die gesondheidsdienste en

Stellenbosch Vigsaksie toegelaat om hul eie toepassing van MIV -berading te ontwikkel. Die uitbreiding

van beradingsdienste binne die munisipale klinieke het 'n nouer vennootskap genoodsaak, maar

terselfdertyd ook die verskille in benaderings beklemtoon. MIV -beradingsdienste is dus histories

geïsoleer van die primêre gesondheidsdienste in die Stellenbosch gesondheidsdistrik.
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7.1.3 Huidige omgewing waarbinne die sisteem funksioneer

Die Stellenbosch gesondheidsdistrik bestaan uit landelike areas, informele behuisingsgebiede, formele

woongebiede en die universiteitsgemeenskap. Buiten die taalverskille is daar ook verskillende kulturele

groepe wat in Stellenbosch gesondheidsdistrik verteenwoordig is. Die feit dat Stellenbosch 'n semi-

landelike area is, beteken dat daar ook binne kultuurgroepe onderskei kan word tussen groepe wat meer 'n

landelike agtergrond het en groepe wat 'n meer stedelike lewenstyl handhaaf.

Die groot verskille in finansiële status tussen gemeenskappe dra ook by tot verskille wat nie altyd

uitsluitlik kultureel gedefinieer word nie, maar wat gekoppel word aan sosio-ekomiese status. Vir die

doel van hierdie studie sal die omgewing beskryf word volgens die verskillende vrywillige MIV-

toetsdienspunte wat deur Stellenbosch Vigsaksie se personeel beman word.

Stellenbosch Vigsaksie se beraders werk tans in agt vrywillige MIV -toets- en beradingsdienspunte wat

versprei is oor die Stellenbosch gesondheidsdistrik. Die meeste van hierdie punte vorm deel van die

munisipale en provinsiale gesondheidsdienste. Figuur 1 gee 'n uiteensetting van die onderskeie MIV-

beradingspunte wat deur Stellenboch Vigsaksie se lekeberaders beman word.
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7.
Stellenbosch
VigsaksieI (Afrikaans en Engels)

/ I ~ \

/

8.
Stellenbosch
Provinsiale
Hospitaal

(Afrikaans, Engels
en Xhosa)

1.
Kylemore-kliniek

(Afrikaans)

3.
Idasvallei-kliniek
(Afrikaans en

Engels)

6.
Stellenbosch
Gemeenskap-

gesondheidsentrum
(Xhosa en Afrikaans)

4.
Cloetesville-kliniek

( Afrikaans)

\ 2.
Jamestown-

kliniek
(Afrikaans)

5.
Kayamandi-

kliniek
(Xhosa)

Figuur 1: Die MIV -beradingspunte wat beman word deur lekeberaders van Stellenbosch Vigsaksie

(i) Beradingspunte 1-4: Afrikaanssprekende pasiënte buite die middedorp

Cloetesville- (4), Jamestown- (2) en Kylemore-klinieke (1) bedien gemeenskappe wat geografies verder

van die sakesentrum geleë is en wat bestaan uit plaasarbeiders asook middel- en gegoede-klas

Afrikaanssprekende "bruin" mense. Die kliniek word egter meestal deur inwoners besoek wat nie privaat

mediese dienste kan bekostig nie. Idasvallei-kliniek (3) bedien soortgelyke gemeenskappe maar lewer ook

'n toetsdiens aan werkende jongmense en studente uit alle kultuurgroepe, wat gratis dienste weg van die

sakesentrum verkies.

(ii) Beradingspunte 5 en 6: Xhosa- en Afrikaanssprekende pasiënte buite die middedorp

Kayamandi-kliniek bedien hoofsaaklik Xhosa-sprekende inwoners waarvan sommige streng kulturele

waardes uit die landelike gebiede van die Oos-Kaap handhaaf, terwyl ander hul meer vereenselwig met 'n

stedelike lewenstyl. Kayamandi word ook gekenmerk deur groot sosio-ekonomiese verskille en verdeling

tussen die formele en informele woongebiede. Die Gemeenskapsgesondheidsentrum in Cloetesville

bedien hoofsaaklik Afrikaanssprekende mense uit Cloetesville-omgewing en Xhosa-sprekende individue

wat verkies om nie dienste in Kayamandi te gebruik nie. Aangesien Kayamandi-kliniek hoofsaaklik

Xhosa-sprekende pasiënte bedien, is die meerderheid personeel afkomstig van hierdie gemeenskap.
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Sommige pasiënte vrees dat personeel wat ook deel is van hul uitgebreide familienetwerk weens die sterk

appél van die familie nie hul mediese inligting vertroulik sal hou nie. Hierdie pasiënte verkies daarom

eerder om van die Cloetesville Gemeenskapsgesondheidsentrum gebruik te maak. Die fasiliteit wat ook

bekend staan as die Daghospitaal lewer ook meer gespesialiseerde mediese dienste soos kleiner operasies

en fisioterapeutiese dienste teenoor die primêre sorgdienste in die klinieke en word daarom deur 'n groter

aantal pasiënte per dag besoek.

(iii) Beradingspunte 7 en 8: sentrale middedorp dienste

Stellenbosch Hospitaal (8) bedien pasiënte wat nie privaat mediese dienste kan bekostig nie uit al die

gemeenskappe van Stellenbosch. Stellenbosch Vigsaksie (7) is die enigste nie-mediese fasiliteit wat ook

gratis MIV -toetsing bied en bedien, weens die ligging in die middedorp, hoofsaaklik werkende kliënte uit

die laer, middel en hoër middelklas. Die studente en universiteitsgemeenskap maak ook van hierdie

dienste gebruik. Die Aksie bestuur ook 'n plaasprogram wat mobiele toets- en beradingsdienste plaaslik as

deel van 'n inligtingsprogram aanbied. Elke dienspunt bedien dus unieke en uiteenlopende gemeenskappe

en die beraders van Stellenbosch Vigsaksie wat hierdie punte beman, is so gekeur of die diensrooster so

uitgewerk dat die meerderheid pasiënte so ver moontlik in hul moedertaal bedien kan word.

Stellenbosch Vigsaksie se beraders is dus gelyktydig deel van twee sisteme. Hul word beskou as

personeel van Stellenbosch Vigsaksie en kry hul weeklikse supervisie, voortgesette opleiding en salarisse

van hierdie organisasie. Hulle werk egter bedags binne die kliniekstrukture wat deur die Stellenbosch

Munisipaliteit bestuur word en moet funksioneer binne die reëls en roetine van die klinieke waar hul

werk. Elke kliniek funksioneer onafhanklik en het In eie identiteit wat die produk is van die kulturele

kenmerke van die omgewing en die pasiënte wat die fasiliteit besoek. Die klinieke vorm egter ook deel

van 'n omvattende gesondheidsdiens wat deur die munisipaliteit bestuur word en wat weer deel is van die

Stellenbosch gesondheidsdistrik.

(iv) Die groter struktuur waarbinne die beradingsisteem funksioneer

Stellenbosch Vigsaksie se personeel en dienste vorm dus deel van 'n groter sisteem en dit is hierdie groter

struktuur wat 'n deurslaggewende invloed het op die kwaliteit van dienste. Met die geskiedenis en die

ontstaan van die Aksie in gedagte en die inlywing van sy dienste binne die hoofstroom

gesondheidsdienste kan die beradingsisteem as volg uiteengesit word:

Die beradingsisteem bestaan eerstens uit verskillende bestuursliggame wat op verskillende vlakke besluite

neem oor die beskikbare bronne en voorgeskrewe protokolle vir MIV -berading. Die sisteem bestaan

verder uit verskillende personeellede wie se dienste direk afhanklik is van die beskikbare infrastruktuur.

Die infrastruktuur verwys na die die fisiese ruimte wat in die klinieke beskikbaar is om dienste te lewer

asook die mate waartoe begrotings toelaat dat verbeteringe aan klinieke aangebring word of ekstra
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personeel aangestel kan word. Die laaste komponent van die beradingsisteem is die kliëntsisteem wat van

hierdie dienste gebruik maak.

Die beradingsisteem sal in die volgende afdeling aan die hand van die spesifieke bronne en beperkinge in

meer besonderhede bespreek word. Figuur 2 bied 'n skematiese uiteensetting van die beradingsisteem

soos wat dit vir die doel van hierdie bespreking gekonseptualiseer is.

Samevatting

In hierdie beskrywing van die omgewing waarbinne die sisteem funksioneer, is daar onderskeid gemaak

tussen die historiese ontwikkeling van MIV -beradingsdienste in Stellenbosch en die huidige

funksionering van beradingsdienste. Die feit dat Stellenbosch Vigsaksie aanvanklik MIV -dienste as

afsonderlike dienste van die klinieke bestuur het en daarna dienste uitgebrei het na die plaaslike klinieke,

sonder dat die klinieke die bestuur oorgeneem het, het nie die gesondheidsisteem die geleentheid gebied

om eienaarskap te neem oor beradingsdienste nie. Hierdie isolasie van MIV -beradingsdienste binne die

gesondheidsisteem en die impak op die vermoë om gedragsverandering as uitkomsdoelwit te ondersteun,

sal verder ondersoek word met 'n spesifieke fokus op die bestuur, personeel en kliënte binne hierdie

sisteem.
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BESTUUR
NASIONALE DEPARTEMENT VAN GESONDHEI

....../

stafverpleeqsters Munisipale...........................................................................
assistent- koordineerder.

verpleegkundiges MIV-dienste

PROVINSIALE
DEPARTEMENT VAN GESONDHEID

STELLENBOSCH
MUNISIPALITEIT
...GESONDHEIDS-

Hoof: DIENSTE
Klinieke: ····························M·unisipale
susters klinieke

PERSONEEL

DISTRIKS-
GESONDHEID
..' DIENSTE

Gesond heids- ....."
werkers ......

Hospitaal:
PROVINSIALE ..' susters
HOSPITAAL. stafverpleegsters

...................Lekeber~ders

Vigsaksié suster !

\....\... Beradingskoordineerder
\ . ...........•..

Vigsaksie bestuurder

STELLENBOSCH VIGSAKSIE
BESTUUR

Figuur 2: 'n Sistemiese uiteensetting van die struktuur waarbinne die MIV -beradingsdiens van

Stellenbosch Vigsaksie funksioneer

38

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



7.2 Beskrywing van die potensiële bronne en beperkinge van die omgewing

Aangesien die strukture en bestuur so deel vorm van die verkenning van die potensiële bronne en

beperkinge, sal die eerste en laaste komponent van Raeburn en Seymour (1979) se model gekombineer

word in 'n bespreking van die beradingsisteem soos wat dit uiteengesit is in figuur 1. Vervolgens sal die

bestuur, personeel en kliënte as komponente wat beide bronne en beperkinge bied, verken word.

7.2.1 Die vlakke van bestuur in die beradingsisteem

Die feit dat MIV -dienste in Stellenbosch deur 'n aantal regerings- en nie-regeringsorganisasies bestuur

word, impliseer dat die vlakke van bestuur nie noodwendig volgens 'n duidelike hiërargie ontwikkel het

nie. Strukture moes dus geskep word om die koordinering van dienste en kommunikasie tussen

organisasies te verbeter. In Figuur 3 is die vlakke van bestuur skematies uiteengesit soos wat dit tans

funksioneer.
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NASIONALE DEPARTEMENT VAN GESONDHEID..
PROVINSIALE DEPARTEMENT VAN GESONDHEID..

STREEKKOQRDINEERDERS
DEPARTEMENT VAN GESONDHEID..
DEPARTEMENT VAN GESONDHEID

KOQRDINEERDERWESKUSlWYNLANDSTREEK..
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Direkteur

DISTRIK 1 (Subkomitee) MIVNIGS KOoRDINERING

DEPARTEMENT VAN GESONDHEID
Koordineerder MIV-dienste WeskuslWynlandstreek

STELLENBOSCH STELLENBOSCH STELLENBOSCH
VIGSAKSIE HOSPIES MUNISIPALITEIT:
Bestuurder Direkteur Gesondheidsdienste

• Hoof: gesondheidsdienste
• Hoof: munisipale klinieke
• MIV- koordineerder

DISTRIKGESONDHEIDS
DIENSTE
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Figuur 3: Die vlakke van bestuur van MIV -dienste in Stellenbosch
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In hierdie bespreking sal daar gefokus word op die funksies van die volgende bestuursliggarne, naamlik:

die onderskeie vlakke van die Departement van Gesondheid in die bestuur van MIV -dienste; die "Distrik

1 gesondheidskoordinerende komitee"; en die MIV/vigs subkomitee wat uitsluitlik fokus op die bestuur

van MIV/ vigsdienste in Stellenbosch.

(a) Die Departement van Gesondheid

Die Nasionale Departement van Gesondheid kan as die oorhoofse bestuursliggaam beskou word wat alle

MIV -gesondheidsdienste as deel van 'n duidelike strategie landwyd bestuur en implementeer. Hierdie

oorhoofse liggaam beskik oor die nodige gesag (in die vorm van subsidies en moniteringsmeganismes)

om sekere minimum standaarde binne die gesondheidsisteem af te dwing. Die provinsiale

verteenwoordigers van die Departement van Gesondheid beskik oor die nodige infrastruktuur om

eenvormige opleidingsillabusse en protokolle te versprei en het baie ondervinding met die

implementering van gesondheidsprogramme in die gemeenskap.

In Stellenbosch word die Provinsiale Departement van Gesondheid verteenwoordig deur een bestuurder

wat die verantwoordelikheid dra vir die Weskus/Wynlandstreek se Tuberkulose, Gesinsbeplanning en

MIV/vigsprogramme. Hoewel die magsbasis van die Departement van Gesondheid 'n belangrike bron is

in terme van die implementering van kwaliteitsbeheermeganismes, is hierdie verteenwoordigers dikwels

oorlaai en onderbeman en daarom meestal besig met krisisbestuur.

Die verteenwoordiger van die Weskus/Wynlandstreek het tydens verskeie vergaderings genoem dat haar

aandag verdeel is tussen die Weskusdienste en die Boland en dat sy meer aandag aan die Weskusstreke

moet gee aangesien daar geen bestaande nie-regeringsorganisasies is wat die verantwoordelikheid vir

MIV -dienste kan help dra nie.

Aangesien hierdie bestuurder van die Departement van Gesondheid nie direkte ervaring van dienste op

grondvlak het nie, is haar kennis van dienste baie afhanklik van verslae van organisasies ten einde 'n

deurlopende subsidie te verseker. Die omvang van al die gesondheidsbehoeftes geassosieer met MIV-

infeksie veroorsaak ook dat beamptes gedwing word om te fokus op aspekte soos: die bestelling van

voorrade; deurlopende opleiding aan personeel in die gebruik van nuwe MIV -toetse; beskikbare

medikasie vir die behandeling van opportunistiese infeksies; die evaluering van moeders se korrekte

gebruik van antiretrovirale middels en die monitering en die uitreik van melkformule aan die babas van

MIV-positiewe moeders. Dit is hierdie aspekte wat bydra daartoe dat hulle nie aandag kan skenk aan die

ontwikkeling van protokolle vir MIV -berading nie.

Die Departement van Gesondheid se kapasiteit om dienste in streke te monitor is tans onvoldoende

ontwikkel. Hoewel die plan om MIV -dienste uit te kontrakteer aan die Munisipaliteit en Stellenbosch
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Vigsaksie sin gemaak het in terme van die benutting van reeds bestaande bronne, het die Departement nie

genoeg voorsiening gemaak vir die sentrale koordinering en monitering van hierdie dienste nie.

(b) Distrik 1 gesondheidskoordinerende komitee

In Stellenbosch word programme wat deur die Departement van Gesondheid befonds word, gedeeltelik

bestuur deur 'n koordinerende liggaam bekend as die "Distrik 1 gesondheidskoordinerende komitee"

waarbinne die Departement van Gesondheid, Stellenbosch Provinsiale Hospitaal, Stellenbosch

Munisipaliteit en die Stellenbosch Distriksgesondheidsdienste verteenwoordig is. Die doel van hierdie

liggaam is om gereelde kommunikasie en monitering van dienste wat befonds word deur die Departement

van Gesondheid in Stellenbosch te verseker. Die komitee vergader op 'n ses-weeklikse basis en bespreek

opleidingsbehoeftes, gesondheidstatistiek, die toepassing van nuwe protokolle, die implementering van

nuwe dienste en die aankoop van voorrade vir die distrik. MIV -dienste was egter tot onlangs nie 'n

prioriteit in terme van hierdie liggaam se langtermyn beplanning nie en aangesien al die lede mediese

fasiliteite verteenwoordig, is berading en sielkundige dienste nie werklik beskou as 'n mediese liggaam se

verantwoordelikheid nie.

Met die uitbreiding van dienste en spesifiek die implementering van die moeder-na-kind program as 'n

loodsprogram in Stellenbosch, het die koordinerende komitee die behoefte uitgespreek dat 'n subkomitee

gevorm moes word wat spesifiek sou aandag gee aan MIV /vigsprogramme in die distrik. Die

Departement van Gesondheid se verteenwoordigers wat voorheen onafhanklik met me-

regeringsorganisasies geskakel het, het versoek dat al die ander organisasies wat betrokke is by dienste

ook op hierdie liggaam verteenwoordig sou wees. Hierdie subkomitee bekend as die "Distrik 1

MIV/vigskomitee", is in 2001 gestig en vergader afsonderlik op 'n ses-weeklikse basis.

(i) MIV/vigskomitee

Hoewel bestuurslede se mediese kennis 'n groot bate is, is hul gebrekkige begrip van wat

gedragsverandering en berading behels, een van die redes waarom beradingsdienste wat informeel in

klinieke gedoen is, nooit bevraagteken is nie. Die individue wat die onderskeie dienste op hierdie forum

verteenwoordig, bestaan hoofsaaklik uit staatsamptenare of senior verpleegkundiges. Die realiteit is egter

dat dokters wat in klinieke en hospitale werk die finale gesag het, bo die van verpleegkundiges, in die

besluit oor die toepaslike dienste aan die pasiënt. Hierdie dokters woon nie die forums by waar daar

ooreengekom word oor die protokolle wat gevolg behoort te word nie. Buiten die superintendent van die

hospitaal, is daar geen dokters wat in hierdie liggaam dien nie en die gevolg is dat dokters wat in die

staatshospitale en munisipale klinieke werk nie bewus is van die langtermyn doelwitte of die protokolle

wat deur vigsprogramme onderskryf word nie.
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Binne die MIV/vigs koordinerende komitee is daar hoofsaaklik twee organisasies wat direk betrokke is by

die implementering van MIV -beradingsdienste. Hoewel die ander liggame ook van hierdie dienste

gebruik maak, is daar nie binne hul eie strukture tot dusver voorsiening gemaak vir onafhanklike MIV-

beradingsdienste nie. Vervolgens sal die onafhanklike bestuursliggame van Stellenbosch Munisipaliteit en

Stellenbosch Vigsaksie verder ondersoek word ten einde die konteks van die personeel wat dienste lewer

te verstaan.

(ii) Stellenbosch Munisipaliteit

Die direkte bestuursliggaam wat die besluite neem oor dienste en begrotings vir klinieke is die

gesondheidsdienste afdeling van Stellenbosch Munisipaliteit. Die munisipaliteit is verantwoordelik vir

verskeie dienste in die gemeenskap waarvan gesondheidsdienste een afdeling is. Die munisipaliteit as

sisteem word gekenmerk aan sy burokratiese aard, waar besluite eers deur verskeie vlakke van bestuur

goedgekeur moet word voordat dit geïmplementeer kan word.

Die feit dat munisipale amptenare met 'n krimpende begroting dieselfde primêre gesondheidsdienste in

klinieke moet lewer, dwing hulle om voordurend dienste te prioritiseer in terme van belangrikheid. Die

fokus is daarom nie op die kliëntediens nie, maar op die lewering van basiese mediese dienste aan almal.

Die munisipalitiet is nouer betrokke by grondvlakdienste en het meer insig in die daaglikse behoeftes van

pasiënte, maar die fokus op die mediese model en mediese prioriteite belemmer die implementering van

beradingsdienste as deel van primêre gesondheidsdienste. Die grootste beperking lê waarskynlik in die

feit dat daar nie genoeg kundigheid binne hierdie strukture lê wat MIV en vigs betref nie. Onderliggend

aan hierdie gebrek is ook die filosofie dat berading 'n liefdadigheidsdiens is wat nie formele opleiding,

bestuurders en fondse regverdig nie.

Aangesien die meeste gespesialiseerde MIV -gesondheidsdienste deur nie-regeringsorganisasies soos

Stellenbosch Hospies en Vigsaksie behartig word, het die munisipale klinieke nie die geleentheid gehad

om geleidelik dienste te ontwikkel soos wat die behoefte in die gemeenskap toegeneem het nie. Met die

besluit van die Provinsiale Departement van Gesondheid om 'n loodsprogram in Stellenbosch te

implementeer wat gratis berading, toetsing en medikasie aan swanger MIV -positiewe vroue sou verskaf,

is die munisipaliteit geforseer om baie skielik nuwe MIV -dienste by sy dienspunte in te lyf. Die

munisipale hoofde van klinieke het daarom ook met reg skepties gestaan teenoor die aanvanklike

inlywing van nuwe MIV -dienste by klinieke. Die grootste kommer was rondom klinieke se kapasiteit om

meer dienste te lewer en die impak van nie-munisipale personeel wat ook fasiliteite met bestaande

personeel sou deel. Die druk van die provinsiale regering om hierdie program so vinnig moontlik te

implementeer het min tyd aan die munisipaliteit gelaat om hierdie aanpassings in hul dienste met hul eie

personeel deur te werk.
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(iii) Stellenbosch Vigsaksie

Stellenbosch Vigsaksie word deur 'n onafhanklike liggaam bestuur. Die bestuur bestaan uit

gemeenskapslede en leiers wat op 'n vrywillige basis in die bestuur dien en verteenwoordig feitlik die

ander ekstreem op die kontinuum van rigiditeit in vergelyking met die munisipaliteit. Stellenbosch

Vigsaksie se bestuur bestaan uit agt verteenwoordigers uit die gemeenskap wat nie noodwendig die tyd

beskikbaar het om baie papierwerk deur te gaan of lang vergaderings by te woon nie. Baie van die

besluitnemingsfunksies word daarom afgewentel na die bestuurder en senior personeel.

Die gemeenskapsbestuur is ook 'n wisselende liggaam waar lede elke jaar tydens die Algemene

Jaarvergadering van Stellenbosch Vigsaksie verkies word. Hoewel die fokus op die individuele dienste

hoog aangeskryf word, is die burokratiese vaardighede om langtermyn koste-effektiewe dienste in stand

te hou dus nie so goed ontwikkel nie. Vigsaksie is 'n jong en klein nie-regeringsorganisasie wat nie onder

die beskerming staan van 'n gevestigde staatsdepartement nie. Enige personeelwisseling of die skielike

onttrekking van fondse kan die voortbestaan van sy dienste bedreig.

Die bestuurder van Stellenbosch Vigsaksie, wat 'n permanente pos is, beskik oor die nodige ekspertise in

terme van MIV -kennis. Hierdie pos is dus 'n belangrike bron aangesien dit die enigste vorm van bestuur is

wat uitsluitlik fokus op die MIV -dienste teenoor die ander algemene vaardighede van ander bestuurslede

of liggame. Stellenbosch Vigsaksie moet elke jaar aansoek doen vir 'n staatsubsidie vir sy dienste. Die

toekenning van die subsidie word gebaseer op die verslae wat die Vigsaksie die vorige jaar by die

Departement van Gesondheid ingedien het.
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Hierdie subsidie word slegs vir 'n jaar toegeken en die Departement van Gesondheid maak geen

langtermyn verbintenisse vir die hertoekenning van subsidies nie. Die subsidie dek ook nie al die

uitgawes verbonde aan dienslewering nie en Stellenbosch Vigsaksie is self verantwoordelik VIT

fondsinsamelings wat die res van die dienste finansier.

Stellenbosch Vigsaksie beskik dus oor die kundigheid, maar me oor die infrastruktuur om hierdie

kundigheid aan te wend in die beplanning van primêre gesondheidsdienste nie. Die langtermyn

volhoubaarheid van hierdie organisasie blyegter In kwessie aangesien die inkomste afhanklik is van die

gemeenskap se donasies en van die Departement van Gesondheid se persepsies oor waar die huidige

gapings in dienste lê.

Samevatting

Die grootste beperking m hierdie onderskeie drie bestuursliggame is die feit dat hulonafhanklik

funksioneer. Hoewel forums gevorm is wat meer gereelde kommunikasie aanmoedig, is daar

voortdurende verskille omtrent watter liggaam gesag oor watter dienste behoort te hê. Die feit dat die

Departement van Gesondheid, die munisipale klinieke en Stellenbosch Vigsaksie nie saamstem oor watter

dienste prioriteit behoort te wees nie, dra by tot onderlinge spanning en verskille tussen personeel op

grondvlak. Sedert die inlywing van die agt lekeberaders in die klinieke was daar baie verskille tussen die

bestuurspersoneel van Stellenbosch Vigsaksie en die munisipaliteit omdat laasgenoemde beradingsdienste

as 'n ekstra las beskou het en sommige verpleegkundiges nie kon begryp waarom hierdie dienste nie deur

die bestaande mediese personeel gelewer kon word nie.

Die feit dat MIV -beradingsdienste deur soveel verskillende vlakke en instansies bestuur word, dra by tot

die verwarring onder personeeloor watter aspekte van dienste prioriteit behoort te geniet. Die

afwesigheid van kundiges op die gebied van gedragsverandering in hierdie bestuursliggame dra verder by

tot die persepsie dat MIV -berading nie spesifieke vaardighede vereis nie en dat die diens deur enige

persoon gelewer kan word. Berading en gedragsverandering word ook nie op 'n eenvormige wyse

verstaan en toegepas deur hierdie uiteenlopende bestuursliggame nie aangesien die samestelling en

agtergrond van die verskillende instansies se personeelook so verskil. Hierdie verskille in personeel en

die impak op berading sal in die volgende afdeling verder verhelder word.
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7.2.2 Personeel

(a) In Uiteensetting van die verskillende groepe personeel in die beradingsisteem

Die personeel wat beradingsdienste lewer, bestaan uit verskeie groepe naamlik, die personeel van

Stellenbosch Vigsaksie, die munisipale klinieke en die provinsiale hospitaal se personeel. Figuur 3 bied 'n

skematiese uiteensetting van die personeelsamestelling van Stellenbosch Vigsaksie. Die Departement van

Gesondheid het aan Stellenbosch Vigsaksie agt lekeberaderposte toegeken waarvan ses deeltydse poste en

twee voltydse poste is.

Die beraders word bestuur deur 'n voltydse koordineerder en die organisasie beskik ook oor 'n voltydse

mediese suster wat help met toetsing, berading en inligting oor voeding en gesondheid. Die personeel

bestaan verder uit 'n administratiewe beampte, 'n projekleier verantwoordelik vir bewusmakingsprojekte

en opleiding in Kayamandi, en 'n voltydse bestuurder. Vigsaksie beskik ook oor 'n wisselende

vrywilligerkorps wat bestaan uit studente, werkende en nie-werkende individue en 'n vrywillige berader.

BESTUURDER
8/8 pos

-, --------
Kayamandi Administratiewe Beradings- Suster:

mobiliserings- - beampte: - koërdineerder: I-- 8/8 pos
Projekleier: 8/8 pos 8/8 pos
8/8 pos I "-

I Lekeberader: Lekeberader:

Vrywilligerskorps
8/8 pos 4/8pos

I I
Lekeberader: Lekeberader:

8/8 pos 4/8 pos

Lekeberader: Lekeberader:
4/8 pos 4/8 pos

Lekeberader: Lekeberader:
4/8 pos 2/8 pos

Figuur 4: Die personeel van Stellenbosch Vigsaksie
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Die munisipale klinieke se personeel bestaan uit susters (tot 'n maksimum van twee per kliniek),

stafverpleegsters en assistent gesondheidswerkers. Elke kliniek funksioneer as 'n onafhanklike eenheid,

maar moet direk rapporteer aan die hoof van die munisipale klinieke. Figuur 4 bied 'n skematiese

voorstelling van die munisipale klinieksisteem in Stellenbosch. Die munisipale MIV -koërdineerder is 'n

betreklike nuwe pos wat deur die Departement van Gesondheid geskep is om die plaaslike kapasiteit van

die munisipaliteit om MIV -dienste in die klinieke te bestuur, te versterk en sodoende die werklading op

die streekbestuurder van die Departement van Gesondheid te verminder. Hierdie koordineerder bestuur

MIV -verwante dienste in die klinieke en koordineer die skakeling tussen verskeie ander dienste en die

klinieke en rapporteer direk aan die hoof van die munisipale klinieke. Hoewel dokters ook deel is van die

personeel in klinieke, is hulle nie werklik betrokke by die daaglikse funksionering van die klinieke nie.

Dokters besoek die klinieke op 'n sessiebasis en sien slegs daardie pasiënte wat deur die suster in beheer

van die spesifieke kliniek verwys is.

Hoof: Gesondheidsdienste
Stellenbosch Munisipaliteit

Hoof-verpleegkundige

I--~i~~~~;--~;~~~:Ë-I se:~:~~:iS
Stafverpleegster in klinieke)

Stellenbosch
munisipaliteit

I MIVlvigskoordineerder
1 ~t~~~~~~~~~

Idasvallei-kliniek
i Suster in beheer Kayamandi-kliniek
! Assistent suster Suster in beheerI Stafverpleegster Assistent suster
, Stafverpleegster
I Gesondheidswerker

I Ci~~\~;J~:~~~~:k Klapmuts-kliniek

I ~:~~~~~~~~:rG~~ji~~~~~~er
l __ _:~:~I~:::_____

Figuur 5 : 'n Uiteensetting van die personeel verbonde aan die tellenbosch munisipale klinieke
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Die Stellenbosch provinsiale hospitaal en die gemeenskapsgesondheidsentrum bestaan uit 'n baie groot

personeelkorps. Figuur 5 bied 'n skematiese uiteensetting van die personeelsamestelling van hierdie

fasiliteite. Waar die klinieke 'n klein geslote sisteem is en susters en beraders gereeld skakel, is die

hospitaal baie groter en die personeel se take meer gespesialiseerd en verdeel volgens spesifieke sale in

die hospitaal of volgens spesialisdienste soos psigiatrie, gesinsbeplanning en tuberkulose. Daar is dus nie

noodwendig skakeling tussen al die personeel en beraders nie en sommige personeel is nie eers bewus

van die dienste en vaardighede wat die lekeberader bied nie.

STELLENBOSCH PROVINSIALE
HOSPITAAL

I Superintendent

I Matrone 1·.. ···········L.__D_o_k_te_r_s_....J1

L..__-----rI------J

Hoof-verpleegkundige
Susters
Stafverpleegsters

............ Assistent verpleegsters I

,--- ~~:~I~~~=~~~~~~=~~~,-
,

,

,

L . .............................................................................................................................................................................. :

STELLENBOSCH
GEMEENSKAPSGESONDHEIDSENTRUM

I
Hoof verpleegkundige
+- 5 susters Dokters 1Stafverpleegsters
Assistent verpleegkundiges
Gesond heidswerker

Figuur 6: 'n Skematiese opsomming van die personeelstrukture van die provinsiale hospitaal en die

gemeenskapsgesondheidsentrum
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(b) Faktore wat effektiewe dienslewering beperk

Die uiteenlopende aard van verpleegkundiges, gesondheidswerkers en lekeberaders se agtergrond en

opleiding bied die potensiaal vir dienste wat beide die mediese en psigososiale behoeftes van pasiënte kan

aanspreek. Daar is egter verskeie redes waarom die verskille tussen personeellede se agtergrond ook 'n

beperkende effek op dienslewering het. In die volgende afdeling sal die rolomskrywings,

werksomskrywings, werkgewers en status, posisie in die gemeenskap, opleiding en filosofie gekoppel aan

die onderskeie beroepe en voortgesette supervisie, bespreek word as faktore wat die potensiaal van 'n

effektiewe MIV -diens belemmer.

(i) Werksomskrywing

Die wye verskeidenheid van personeellede wat in die beradingsisteem werk, beskik elk oor hul eie

kundigheid wat binne 'n holistiese diens 'n belangrike bron is tot voordeel van die pasiënt. Die beperking

lê egter in die feit dat hierdie kundigheid verlore gaan omdat personeel se werksomskrywings nie duidelik

gedefinieer word nie en daar van almal verwag word om dieselfde algemene dienste te lewer. Dit is

daarom belangrik dat die verskil in die werksomskrywings van die lekeberaders, gesondheidswerkers en

verpleegkundiges duidelik onderskei sal word.

Verpleegkundiges is hoofsaaklik verantwoordelik vir mediese dienste en evaluasies wat verband hou met

primêre gesondheidsorg. Evaluasies, mediese sorg, voorligting en MIV -toetsing aan potensiële MIV-

positiewe pasiënte is dus deel van 'n verskeie aantal dienste waarvoor hierdie personeel verantwoordelik

is. Hul diens behels ook 'n sterk voorligtingskomponent waar inligting as deel van 'n opvoedingsproses

oorgedra word. Dit is dan ook belangrik dat verpleegkundiges vanuit 'n ekspertpposisie terugvoer aan

pasiënte sal gee om te verseker dat hul die voorskrifte van die behandelingsplan noukeurig sal volg.

Hierdie personeel moet dikwels ook 'n groot aantal pasiënte per dag help en het min tyd beskikbaar om

aan individuele pasiënte te spandeer. Gevolglik word daar gebruik gemaak van kommunikasiemetodes

waar baie inligting opsommend binne 'n kort tydjie oorgedra word.

Gesondheidswerkers of gesondheidsbevorderingsbeamptes ('health promotors') het 'n opvoedkundige

funksie in die kliniek en is dikwels verantwoordelik vir die verskaffing van inligting met betrekking tot

Tuberkulose, gesinsbeplanning, voeding en seksueel-oordraagbare siektes. Die gesondheidswerkers val

dikwels onder die gesag van die verpleegkundiges en fokus veralop die implementering van TB-

ondersteuning en voedingsprograrnme. Alhoewel baie van hierdie werkers ook opleiding in MIV-

berading ondergaan het, het hulle geen toegang tot supervisie in beradingsvaardighede nie.

Die lekeberaders van Sellenbosch Vigsaksie bestaan uit 'n groep individue met uiteenlopende

agtergronde en kwalifikasies. Hierdie beradersposte is formeel geadverteer en kandidate is deur 'n paneel

geselekteer wat bestaan het uit Stellenbosch Vigsaksie se beradingskoërdineerder en -bestuurder asook uit

verteenwoordigers van die munisipaliteit en Stellenbosch Hospies. Die finale groep lekeberaders is
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geselekteer op grond van hul taal, kulturele en interpersoonlike vaardighede en het na seleksie, opleiding

ontvang om individue te help om 'n keuse te maak oor die afneem van 'n MIV -toets. Hulle is ook opgelei

om die nodige ondersteuning te kan verskaf saam met die meedeel van toetsuitslae. Die lekeberaders, wat

uitsluitlik verantwoordelik is vir MIV - voor- en natoetsberading, het tans deeltydse poste en roteer tussen

verskillende fasiliteite.

Lekeberaders het 'n ondersteunings-, opvoedings- en fasiliteringsfunksie. In die vorige besprekings is daar

gefokus op die feit dat gedragsverandering nie noodwendig kennisgedrewe is nie en dit is daarom

belangrik dat beraders oor die tyd en vaardighede sal beskik om saam met die pasiënt 'n evaluasie te kan

doen van aspekte in hul lewe wat hul risikogedrag beïnvloed. Die fokus is nie op 'n groot aantal pasiënte

wat gehelp moet word nie, maar op die spesifieke behoeftes van elke persoon wat kies om 'n MIV -toets te

doen. Lekeberaders moet daarom opgelei word om met 'n kleiner hoeveelheid individue per dag te werk

en meer spesifieke aspekte aan te spreek tydens interaktiewe sessies. Selfs in die besige klinieke word

beraders aangemoedig om 'n afspraaksisteem te volg en word ekstra beraders ingespan om in die behoefte

te kan voorsien.

(ii) Rolomskrywing

Waar 'n werksomskrywing verwys na daardie take wat deel is van personeel se daaglikse

verantwoordelikheid verwys rolomskrywing na die funksie wat die persoon vervul in verhouding tot

ander personeellede. 'n Groot persentasie van verpleegkundiges en gesondheidswerkers is oor 'n tydperk

opgelei deur die Departement van Gesondheid se beamptes om MIV -berading te kan doen. Elke kliniek

beskik dus oor mediese personeel wat hulself as vaardig beskou om MIV-berading te kan doen en wat

hierdie diens as deel van primêre gesondheidsdienste lewer. Die feit dat verskeie personeellede binne die

sisteem dus opgelei is om MIV -berading te kan doen, veroorsaak dikwels spanning oor die rolle en

verantwoordelikhede van verpleegkundiges en lekeberaders in die lewering van MIV -dienste.

Hoewel die aanbied van MIV -verwante inligting en ondersteuning deel is van beide verpleegkundiges en

beraders se werksomskrywing, behoort elkeen 'n verskillende funksie te hê. Verpleegkundiges in primêre

gesondheidsdienste moet verskeie rolle vervul, naamlik die van 'n bestuurder, administrateur, mediese

kundige en ondersteuner.

Binne 'n omgewing waar bronne beperk en pasiëntladings groot is, is dit byna onmoontlik om ook die rol

van fasiliteerder en ondersteuner te vervul met die uitsluitlike fokus op MIV. In my verkenning van die

definisie van MIV -berading en die toepassing daarvan in Stellenbosch, het dit duidelik geword dat die

doel en toepassing van berading verskillend geïnterpreteer word deur die onderskeie personeellede juis

omdat hul verskillende rolle vervul binne die kliniek of hospitaal. Die rol van die lekeberader in

dienslewering aan pasiënte is waarskynlik die grootste bron van konflik.
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Sommige verpleegkundiges meen dat MIV -beraders addisioneel gebruik behoort te word waar die

pasiëntladings groot is, maar dat hulle nie as 'n reël die verpleegkundige se rol as berader moet oorneem

nie. As koordineerder van 'n MIV -beradingsdiens het ek gevind dat dit moeilik is om die kwaliteit van

beradingsdienste te reguleer as beraders nie gereelde supervisie en ondersteuning ontvang nie. Die aard

van susters se werkslading laat hul egter nie toe om supervisie- en ondersteuningsessies by te woon nie.

Waar Stellenbosch Vigsaksie dus MIV-berading as 'n afsonderlike vaardigheid beskou wat deur

professionele beraders bestuur behoort te word, beskou verpleegkundiges hierdie funksie as deel van die

werksomskrywing van mediese personeel binne die primêre gesondheidsisteem.

Die rol van die berader in die toetsproses word ook verskillend deur dokters, verpleegkundiges en

gesondheidswerkers geïnterpreteer. Alhoewel beraders opgelei word om self uitslae aan die pasiënte oor

te dra, meen sommige dokters dat dit deel vorm van die mediese prosedure. Beraders het dus baie min

beheer oor die wyse waarop resultate oorgedra word en kan nie werklik 'n indruk vorm van die pasiënt se

persepsie van eie risiko nie. Die berader word dan as 'n nasorgdiens gebruik wanneer dokters "niks meer

vir die pasiënt kan doen nie". In verskeie klinieke het beraders al gemeld dat gesondheidspersoneel self

met natoetsberading voortgaan en dat die berader ingeroep word wanneer die pasiënt 'n emosionele krisis

beleef en die betrokke gesondheidswerker of verpleegkundige nie weet wat om te doen nie.

Beraders se persepsie van hul eie plek in die sisteem word mettertyd ook beïnvloed deur die siening dat

hul nie werklik gesag het om insette te lewer in die behandelingsplan van die kliënt nie. Weens hul

ondergeskikte status het beraders nie die selfvertroue om dokters en susters reg te help wanneer daar

oneties opgetree word of as inligting nie reg oorgedra word nie. Hierdie gebrek aan gesag of mag het ook

'n impak op die kliënt se persepsie van die beraders se werklike vermoë om in hul beste belang op te tree.

Stellenbosch Vigsaksie se beraders is byvoorbeeld opgelei om altyd die keuse aan die pasiënt oor te laat

of hul gereed is om 'n MIV -toets af te neem. In Stellenbosch Hospitaal het een so 'n pasiënt sy reg

uitgeoefen om 'n toets van die hand te wys. Die betrokke berader van Vigsaksie wat diens doen in die

hospitaal, het hierdie inligting as motivering gegee waarom daar nie voortgegaan is met die toets nie. Die

dokter het egter 'n ander verpleegkundige, wat ook opleiding in MIV -berading ontvang het, aangewys om

die pasiënt te gaan oortuig om wel die toets afte neem. Toe die Vigsaksie-berader die volgende dag gevra

is om die toetsuitslae met dieselfde pasiënt te bespreek het hy uitgevind dat iemand anders eers gestuur is

om toestemming te verkry.

Hierdie tipe insidente skep die indruk dat die mediese personeel nie beraders se toegewydheid om

pasiënte eties te beraad respekteer nie en dat MIV -toetse uitgevoer word in belang van personeel en nie

noodwendig in belang van die pasiënt (soos wat protokolle aandui dit gedoen behoort te word) nie.
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Een van die redes waarom beraders juis 'n ander rol in die kliniek behoort te vervul is die feit dat die

fasilitering van gedragsverandering nie noodwendig deur 'n gesagsfiguur bevorder word nie. Waar

kwessies soos seksualiteit en verhoudings bespreek moet word, is die aard van die verhouding baie

belangrik. Die verpleegster-pasiënt-verhouding maak nie altyd voorsiening vir effektiewe besprekings

rondom seksualiteitskwessies nie. Pasiënte is dikwels bang vir die negatiewe oordeel van outoriteitsfigure

en sal eerder inligting weerhou. Die uiteinde is soms dat daar op papier verklaar word dat die pasiënt oor

die nodige inligting beskik om toestemming te gee vir die afneem van 'n MIV -toets, maar dat die werklike

inligting waaroor die pasiënt beskik, nie deeglik geëvalueer is nie. Tydens 'n distriksvergadering het die

munisipale MIV -koërdineerder genoem dat pasiënte soms aan beraders sê dat hul nie gereed is vir 'n

MIV-toets nie, maar dat hul daarna nie kans sien om teen die wense van die dokter of verpleegkundige in

te gaan nie en sonder voorbereiding toestem tot die toets.

Die verskil in rolle tussen lekeberaders, verpleegkundiges en gesondheidwerkers word nie duidelik

uiteengesit aan alle partye nie. Die gevolg is dat beraders tydens opleiding en supervisie geleer word om

In spesifieke rol te vervul, maar dat die omgewing waarbinne hul werk nie voorberei is om hierdie rol te

ondersteun nie. Die bron wat opgesluit lê in die unieke vaardighede en rol van beraders, word dus

belemmer wanneer beraders as assistant verpleegsters, tolke en voorligters gebruik word.

(iii) Verskille in werkgewers, vergoeding en status van beroep

Die feit dat lekeberaders werknemers van 'n nie-regeringsorganisasie is, beteken dat hul nie 'n vaste titel

of posisie in 'n hiërargie beklee nie en daarom as buitestaanders in die staatsisteem kom werk. Selfs die

term "lekeberaders" wek die indruk dat hul nie oor gespesialiseerde vaardighede beskik nie en help hulle

nie om hul unieke rol in die kliniek te verdedig nie. Stellenbosch Vigsaksie het soos ander soortgelyke

organisasies besluit om na hul beraders as "gemeenskapsberaders" te verwys om juis hierdie negatiewe

assosiasie te verminder.

Verpleegkundiges en gesondheidwerkers se status word tot In groot mate bepaal deur die feit dat hul vir 'n

mediese instelling werk. Hulle het daarom outomatiese toegang tot die fasiliteite en personeel van ander

mediese instellings terwyllekeberaders dikwels sukkel om aan mediese personeel te verduidelik wie hulle

is en waarom hulle betrokke is by die behandeling van In spesifieke pasiënt. Verpleegkundiges se titels

word ook baie spesifiek gekoppel aan gestandaardiseerde opleiding wat die geldigheid van hul kennis en

gesagsposisie ondersteun. Lekeberaders daarenteen word deur verskeie instansies en fasiliteerders opgelei

met geen formele evaluasie van die kwaliteit van die opleiding of die berader se vermoëns nie.

Sedert die inlywing van lekeberaders in die klinieke, was daar mm kommunikasie omtrent die

posbeskrywings en werksverdeling tussen gesondheidswerkers en lekeberaders. Die rede is hoofsaaklik
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omdat die lekeberaders deur Stellenbosch Vigsaksie bestuur word en gesondheidswerkers onder ander

afdelings van die Departement van Gesondheid resorteer.

Die verskille in formele opleiding en titels tussen verpleegkundiges, gesondheidswerkers en lekeberaders

impliseer ook groot verskille in finansiële vergoeding. Die besoldiging (R2 200.00 per maand) wat

beskikbaar is vir lekeberaders, maak ook nie noodwendig voorsiening vir persone met naskoolse

opleiding nie en, anders as in die mediese sisteem, is daar nie bevorderingsgeleenthede vir beraders wat

verder wilontwikkel nie. MIV -beraders in Stellenbosch werk dus nie net in moeilike omstandighede nie,

maar sukkel dikwels met finansiële krisisse weens hulontoereikende salarisse. Hoewel die Departement

van Gesondheid dus die filosofie ondersteun dat beraders oor spesialisvaardighede behoort te beskik en

dat hul die verantwoordelikheid dra vir die emosionele versorging van MIV -positiewe pasiënte, reflekteer

die salarisse wat toegeken is deur die Departement van Gesondheid nie hierdie sentiment nie. Die

Stellenbosch munisipaliteit se skoonmakers en voltydse lekeberaders verdien tans dieselfde maandelikse

salaris en is 'n sprekende voorbeeld van die feit dat die groot verskille in verantwoordelikhede en

vaardighede nie in salarisskale erken word nie.

Die feit dat senior verpleegkundiges R6 800.00 verdien, verklaar ook in sommige gevalle personeel se

teësinnigheid om die bestuur of hantering van die berading van pasiënte oor te gee aan individue wie se

titel en besoldiging nie werklik bekwaamheid reflekteer nie. Gesondheidsbevorderingsbeamptes verdien

tans R3000.00 per maand en het ook geen formele kwalifikasies as voorvereistes vir hierdie betrekkings

nie.

Die gebrek aan voldoende opleiding en supervisie aan almal in die sisteem wat MIV -berading verskaf,

asook die vaagheid rondom posbeskrywings blyk 'n meganisme te wees wat help om die bestaande

gesagstrukture in stand te hou. Dit was opvallend dat die beraders wat meer kwalifikasies gehad het soms

deur kliniekpersoneel beskou is as persone wat meer konflik veroorsaak. Nie-regeringsorganisasies

sukkelook met die verskynsel dat dinamiese beraders die organisasie vinnig verlaat. Tydens die seleksie

van beraders word daar dus ook oorweging geskenk aan die individu se vermoë om by die sisteem in te

val en aan te pas. Beraders word dus nie net geselekteer op grond van hul vaardighede nie, maar ook op

grond van hul aanpassingsvermoë aangesien heropleiding en werwing van nuwe beraders kostes verhoog.

Die gevolg is dat die profiel van die geselekteerde beraders meer bestaan uit inskiklike en aanpasbare

individue as aktiviste en uitgesproke leiers.

(iv) Posisie in die gemeenskap

In die landelike areas soos Stellenbosch word die lekeberaders plaaslik gewerf. Die persone woon en

sosialiseer dus saam met dieselfde groep wat kom aanklop vir hulp. Die gevolg is dat die grense tussen

huis en werk baie vinnig vervaag en dat beraders dikwels sukkel met uitbranding. Wanneer beraders wel
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deur familie en vriende wat hulp benodig genader word, is daar nie ander personeel beskikbaar om in te

staan as berader nie. 'n Toenemende aantal beraders is reeds persoonlik geaffekteer en moet na-ure

omsien na familie en vriende wat self die virus dra.

Weens beraders se swak inkomste moet sommige ook 'n tweede werk volhou om hul inkomste aan te vul.

Stellenbosch Vigsaksie het tans lekeberaders wat na-ure by plaaslike haarkappers en in restaurante gaan

werk om hul finansiële verpligtinge te kan nakom.

Tydens supervisiegesprekke het beraders genoem dat baie pasiënte klinieke besoek met die verwagting

dat konkrete mediese hulp verskaf sal word en is teleurgesteld wanneer die berader nie aan die

verwagtinge voldoen nie. Sommige beraders verlig hul eie angs deur vitamienaanvullings uit te deel of

deur by ander take in die kliniek betrokke te raak. Beraders kan maklik vasgevang word in die behoefte

om simptome te verlig en loop die risiko dat hul dieselde rol vervul as die gesondheidswerkers en

berading so 'n al hoe kleiner deel van hul daaglikse take word.

Stellenbosch se klinieke is op hierdie stadium instellings wat hoofsaaklik uit vroulike personeellede

bestaan. Die feit dat MIV so sterk met seksualiteitskwessies verbind word, dra by tot veral mans se

ongemak om by klinieke vir hulp aan te klop. Vroulike beraders en verpleegkundiges wat 'n persoonlike

gebrek aan mag binne hul eie seksuele verhoudings beleef, vind dit moeilik om nie 'n aggressiewe

houding in te neem teenoor mans wat met seksueel-oordraagbare siektes aanmeld nie. Lekeberaders kan

'n belangrike rol vervul in die verskaffing van geslagstoepaslike berading. Stellenbosch Vigsaksie het een

manlike berader aangestel wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die berading van mans wat met

seksueel-oordraagbare siektes by die klinieke aanmeld en die binnepasiënte van Stellenbosch Hospitaal.

(v) Opleiding

Die Departement van Gesondheid het in In poging om kundigheid te verhoog feitlik alle mediese

personeel geteiken met kort opleidingsessies oor die inhoud en formaat van voor- en natoetsberading. Die

gevolg is dat die meerderheid personeel nie beraders se vaardighede ag as 'n spesialisdiens nie en dat

almal in die sisteem berading doen soos wat persone aanmeld. Hierdie eenmalige opleiding in die

afwesigheid van opvolggeleenthede en praktiese evaluering, is waarskynlik die grootste rede waarom die

toepassing van MIV -berading so verskillend geïnterpreteer word deur beraders en verpleegkundiges.

Berading word binne hierdie sisteem nie werklik beskou as 'n geloofwaardige diens nie en die gebrek aan

kundige supervisors en goed opgeleide beraders dra verder by tot hierdie persepsie in die gemeenskap.

Daar bestaan ook geen meganisme om die vaardighede of kwaliteit van berading van opgeleide personeel

te evalueer nie of 'n beleid wat volgehoue opleiding verseker nie.
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(vi) Supervisie, ondersteuning en voortgesette opleiding

Die inisiële opleiding van beraders wissel aansienlik. Hoewel die meeste lekeberaders In

opleidingskursus van die Departement van Gesondheid se opleidingsbeamptes ontvang het, is die

opleiding nie in ooreenstemming met die realiteite van die sisteem waarin die berader moet werk nie.

Beraders word binne 'n vierdagkursus gebombardeer met begrippe soos "persoon-gesentreerd" en

"gedragsverandering" sonder dat hierdie begrippe konkreet vertaal word. Die feit dat instrukteurs ook nie

verantwoordelik is vir die opvolg en supervisie van dieselfde beraders nie, veroorsaak dat dit wat geleer is

en waarmee die berader sukkel, nie opgevolg en deurgewerk word nie.
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Die meeste beraders het nog nooit self 'n beradingsessie beleef nie en is soms onseker oor die werklike

funksie en rol van 'n sielkundige en maatskaplike werker. Die inhoud van 'n beradingsessie in

korttermynwerk is net so belangrik soos die berader se begrip van sy of haar rol of funksie in die sisteem.

Aangesien elke distrik se sisteem so verskil, word hierdie oriëntering nooit saam met opleiding gedoen

me.

In 'n omgewing waar werksgeleenthede skaars is, voel lekeberaders soms ook nie veilig genoeg om hul

eie tekortkominge of onsekerhede met supervisors te bespreek nie. Die opleiding wat lekeberaders van

Stellenbosch Vigsaksie ontvang het, verskil van die opleiding van ander instansies in die opsig dat die

werklike opleiding eintlik plaasvind tydens supervisie. Dit IS tydens hierdie

gevallebesprekingsgeleenthede wat beraders se eie verstaan van gedragsverandering gevorm en ontwikkel

word. Verpleegkundiges en gesondheidswerkers wat soortgelyke opleidings bygewoon het, het dus nie

toegang tot die belangrikste komponent van die opleidingsproses, naamlik die supervisie nie.

Weens die beperkte finansies word lekeberaders alleen in 'n kliniek geplaas en is daar nie geleentheid om

saam met meer ervare beraders te werk nie. Daar bestaan ook nie 'n vaste protokolof sisteem

waarvolgens daar verseker word dat elke opgeleide berader aan 'n supervisor toegeken word nie.

Stellenboch Vigsaksie is weens onvoldoende fondse en personeel verplig om groepsupervisie te gee.

Hierdie weeklikse sessie van vier ure aan die sewe beraders laat min tyd vir individuele

gevallebesprekings en emosionele ondersteuning. As koordineerder en supervisor van die beradingspan

van Stellenbosch Vigsaksie, het ek toenemend gefrustreerd geraak met die feit dat daar nie algemene

standaarde neergelê is waarmee ek die kwaliteit van opleiding en supervisie van my eie span kan evalueer

nie. Die druk van die gemeenskap om vrywillige beraders op te lei en gesondheidspersoneel se aanvraag

na meer beraders, gaan nie gepaard met die ontwikkeling van meer supervisieposte wat die diens kan

bestuur nie. Die oplossing lê dus nie net in die uitbreiding van die lekeberaderspan nie, maar in

professionele beraders wat genoeg tyd beskikbaar sal hê om vrywilligers deurlopend te keur, op te lei en

weeklikse supervisie te bied ten einde die kwaliteit van die diens te verseker.

Verpleegkundiges het nie werklik toegang tot voortgesette opleiding in MIV -berading en toetsprotokolle

nie. In Stellenbosch waar nuwe toetse en protokolle verlede jaar geïmplementeer is, is daar steeds

verpleegkundiges wat nie die protokolle of toetsapparate ken nie en wat onseker is wanneer pasiënte vrae

het. Die rede hiervoor is dat daar nie genoeg personeel beskikbaar is om bestaande dienste te kan lewer

nie en dat die munisipaliteit dit nie kan bekostig om dienste tydelik te staak ter wille van ekstra MIV-

opleiding nie. Verpleegkundiges maak dus staat op die MIV -kennis wat tydens algemene

opleidingsgeleenthede oorgedra is. Hierdie inligting is dikwels weens die vinnige ontwikkeling van die

MIV-veld verouderd en onvolledig.
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Verpleegsters, wat benewens ander verpligtinge berading moet doen, deel soms in die gemeenskap se

fatalistiese siening of ontkenning oor MIV -infeksie, Tydens 'n opleidingsgeleentheid in Stellenbosch het

'n verpleegpersoneellid genoem dat sy self 'n MIV -toets vrees en hoewel sy dit vir ander aanbeveel, sy

konstant bekommerd is oor haar eie status. Die gevolg is dat verpleegkundiges wat sonder die regte

ondersteuning ook beradingsdienste moet lewer, slegs gedeeltelik effektief is as beraders of opvoeders.

Deel van die funksie van supervisie en ondersteuningsgeleenthede is om lekeberaders die geleentheid te

gee om hul eie houdings en vrese rondom MIV-infeksie binne 'n veilige omgewing te verken en die

impak van hul eie ervaringe op die kwaliteit van hul berading te ondersoek.

Samevatting

Die geïsoleerde posisie van beraders binne die groter mediese personeelstruktuur is 'n deurlopende tema

in vergelykende besprekings oor beraders, verpleegkundiges en gesondheidsbeamptes. In my eie pogings

om opleiding en ondersteuning deur middel van supervisie aan die Stellenbosch Vigsaksie beraders te

gee, het dit ook duidelik geword dat dit wat beraders in opleiding en supervisie leer hul rolle en

werksomskrywings behoort te wees, direk weerspreek word deur die realiteite van die magshiërargie in

mediese fasiliteite.

Die individuele vaardighede van die beraders en vermoë om gedragsverandering by kliënte te kan

fasiliteer is dus nie net afhanklik van die opleiding en supervisie aan die betrokke berader nie, maar word

direk beïnvloed deur die verhouding van beraders met ander rolspelers in die sisteem. Wanneer beraders

hul energie moet fokus op die verdediging van hul eie rol en funksie binne 'n sisteem wat nie 'n gedeelde

interpretasie het van die doel van hul werk nie, kan die fokus op die fasilitering van gedragsverandering

by kliënte vinnig vervaag.

Wanneer die kapasititeit van personeel om berading te verskaf of om die beradingsisteem te ondersteun

dus geëvalueer word, behoort die status, rolle en werksomskrywings die fokus van evaluering te wees en

nie noodwendig net die individuele vaardighede van personeel nie. Die personeel se vermoë om

gedragsverandering as 'n uitkomsdoelwit van berading te ondersteun is egter nie net afhanklik van

werksomskrywings, opleiding en rolle nie, maar word ook op 'n baie direkte wyse beïnvloed deur die

praktiese ondersteuning soos die infrastruktuur wat beskikbaar is vir dienslewering. Die impak van die

infrastruktuur op die beradingsisteem sal in die volgende gedeelte bespreek word.

(vii) Infrastruktuur

Die infrastruktuur verwys na daardie bronne en beperkinge in die sisteem wat In direkte invloed het op die

personeel se vermoë om dienste te lewer. In hierdie studie sal fasiliteite en toerusting, asook finansiële

steun van instansies, as belangrike komponente van die beradingsisteem se infrastruktuur bespreek word.
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Fasiliteite en toerusting

Die gesondheidsdiensleweringstrukture bestaan uit 7 munisipale klinieke, 1 distriksgesondheidskliniek

wat die plase met 'n mobiele kliniek bedien, 1 daghospitaal en 1 provinsiale hospitaal. Alle primêre

gesondheidsorgfasiliteite bied MIV -toetsing en basiese gesondheidsorg (simptoombehandeling) aan

pasiënte. Die kwaliteit en tipe berading en voorligtingsdienste met betrekking tot MIV en vigs verskil

egter van fasiliteit tot fasiliteit.

Die munisipale klinieke beskik nie oor 'n ontvangsisteem nie wat dit moeilik maak om vaste afsprake vir

beradingsessies te reël. Kantoorspasie is ook 'n probleem en die beraders is dikwels die persone wat van

kantoor moet verskuif om plek te maak vir mediese dienste. Die feit dat beraders tussen klinieke beweeg,

veroorsaak ook dat die pasiënt verskillende beraders moet spreek en selfs dat 'n tweede berader 'n

toetsuitslag gee wanneer 'n ander die voortoetsberading gedoen het. Die beginsel dat die sukses van

berading berus op die tipe verhouding wat gevestig is tussen die berader en die kliënt, word dus nie

beskerm nie. Klapmuts-kliniek is een voorbeeld van 'n kliniek waar daar geen lekeberaders geplaas is nie

en waar die personeel self die beradingsdienste moet lewer. Die rede hiervoor is die feit dat daar geen

kantoorspasie vir berading beskikbaar is nie en dat selfs die kombuis in die kliniek as 'n kantoor gebruik

word. Die kliënte wat uit hierdie area vir opvolg beradingsdienste verwys word, het nie vervoer

beskikbaar om ander punte te besoek nie en daar is nie 'n neutrale ontmoetingsplek waar beraders kliënte

kan ontmoet nie. Die enigste alternatief is tuisbesoeke wat nie regtig die vertroulikheid van

beradingsessies kan waarborg nie.

Die mobiele kliniekdienste wat die plase bedien, is selfs swakker toegerus. Die bussie wat een maal per

maand 'n dienspunt besoek, het geen geriewe vir berading nie. Weens die gebrek aan vertroulikheid is

daar min geleentheid om MIV -positiewe pasiënte met beradingsdienste op te volg. Die mobiele dienste in

Stellenbosch beskik oor geen beraders nie en alle toetsings en beradings word deur die verpleegkundige

aan diens behartig. Die nuwe vinnige MIV -toets plaas ook meer druk op die verpleegkundiges om

voortoetsberading, toetsing en natoetsberading onmiddellik na mekaar te doen. Verpleegkundiges in

hierdie omgewings ontvang geen emosionele ondersteuning of supervisie wat die impak van hierdie

verantwoordelikheid op hul eie funksionering monitor nie.

Die bekendstelling van 'n goedkoper en vinniger MIV -toets, het die uitbreiding van vrywillige en gratis

toetsdienste na alle klinieke in Stellenbosch moontlik gemaak. Die grootste voordeel van hierdie toets is

die feit dat dit buite kliniekfasiliteite afgeneem kan word en dat die pasiënte nie na die fasiliteit hoef terug

te keer om die resultate te kom haal nie, maar dat resultate binne vyftien minute na die afneem van die

toets beskikbaar is. Die groter beskikbaarheid en verlaagde koste van hierdie toetse het egter die aanvraag

na meer beraders vergroot.
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Finansiële steun

Die druk op plaaslike klinieke om kostes te bespaar en om slegs te fokus op prioriteitsorg, veroorsaak dat

berading beskou word as 'n luuksheid binne 'n opset waar kwantiteit diens meer erkenning geniet. Die

teenstrydigheid in die filosofieë onderliggend aan primêre gesondheidsorg en MIV -voorkoming is deels

verantwoordelik vir die afwatering van berading. MIV -berading en gedragsverandering fokus dikwels op

die verhoging van die individu se motivering en toegewydheid om van beskikbare dienste gebruik te

maak terwyl primêre gesondheidsorg juis fokus op die afskaling van dienste en kostes.

Aangesien die munisipaliteit nie die finansiële onkostes wou dra van pasiënte wat uit ander areas kom nie,

is individue tot onlangs toe verplig om die kliniek naaste aan hul eie residensiële area te gebruik. Hierdie

beleid het die vrees by pasiënte verhoog dat hul berading sal kry by 'n bekende of familielid in die

gemeenskap en het daarom die gebruik van die vrywillige MIV -toetsdiens belemmer.

Sekere klinieke in Stellenbosch het byvoorbeeld ook weens finansiële redes 'n doelbewuste besluit

geneem om nie vrywillige toetsing en berading beskikbaar te stel nie. Die gevolg is dat pasiënte slegs

aanvaar word vir toetsing op grond van die ems van hul motivering of beduidende simptome. Die

verpleegpersoneel sal dus slegs voortgaan met berading en toetsing wanneer die pasiënt dit uitspel dat hul

onveilige seks gehad het met iemand wat reeds positief getoets het of wanneer die persoon duidelike

tekens van immuunsisteemverswakking toon. Hierdie beleid het die indruk by die gemeenskap versterk

dat 'n MIV -toets slegs aangedui is wanneer 'n individu spesifieke simptome openbaar en nie wanneer

iemand by risikogedrag betrokke was nie. Individue wat dus by hierdie klinieke kom aanklop het vir 'n

risiko-evaluasie in die afwesigheid van simptome, is weggewys. Die hele bemarking van vrywillige

toetsing en MIV -berading berus egter op die veronderstelling dat dit tot elke individu se voordeel is om

hul MIV-status so vroeg moontlik te weet. In die beplanning van beradingsdienste is die feit beklemtoon

dat individue wat die verantwoordelikheid wil neem om 'n toets aan te vra juis beloon moet word met

toeganklike en gebruikersvriendelike dienste.

Samevatting

Selfs al sou alle personeel goed opgelei en voorberei wees om gebruikersvriendelike MIV-

beradingsdienste te bied, is die finansiële oorwegings dikwels die deurslaggewende faktor wat bepaal

watter dienste beskikbaar sal wees, hoe die dienste bemark sal word en watter fasiliteite beskikbaar sal

wees om hierdie dienste effektief te lewer. Effektiewe MIV -beradingsdienste is dus net so afhanklik van

die finansiële toegewydheid van die besluitnemers om die diens te onderhou en te ondersteun as van die

personeel se kapasiteit en vaardighede om die dienste te lewer. Wanneer gedragsverandering as 'n

uitkomsdoelwit vir MIV -berading gestel word, moet hierdie doelwit ook gepaard gaan met 'n analise van

die infrastruktuur en spesifiek die finansiële ondersteuning wat nodig is om hierdie doelwitte te bereik.
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7.2.3 Kliënte

Die munisipale klinieke in Stellenbosch bedien hoofsaaklik individue wat nie privaat mediese dienste kan

bekostig nie. Die feit dat die meerderheid kliënte dus uit laer sosio-ekonomiese gemeenskappe kom en

gesosialiseer is om die klinieke vir primêre gesondheidsbehoeftes te gebruik, dra by tot die persepsie dat

berading net vir persone is met ernstige sielkundige steurings. Figuur 7 bied 'n skematiese voorstelling

van die Stellenbosch-gemeenskap. Elke woongebied binne die gemeenskap word deur afsonderlike

munisipale klinieke sowel as privaat mediese dienste bedien.

Die Aksie bedien enkele kliënte uit die universiteitsgemeenskap wat om konfidentialiteit of finansiële

redes nie van die bestaande studentegesondheids- of privaat dienste gebruik wil maak nie. Die

meerderheid kliënte is egter afkomstig uit die Kayamandi-gemeenskap wat hoofsaaklik uit Xhosa-

sprekende mense bestaan. Die bruin Afrikaanssprekende kliënte van Idasvallei, Cloetesville en

Jamestown is die tweede grootste kultuurgroep binne die kliëntesisteem.
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AANLIGGENDE PLAASGEMEENSKAPPE

AANGRENSENDE
RESIDENTiëlE AREAS

Idasvallei
Kayamandi

SENTRAAL
STEllENBOSCH:

Universiteitstudente en
personeel

Cloetesville

Jamestown

Figuur 7: 'n Skematiese voorstelling van Stellenbosch-Gemeenskap

Aangesien die plaasgemeenskappe buite Stellenbosch meestal deur mobiele kliniekdienste bedien word,

is beradingsdienste aan hierdie kliënte moeilik. Vervoer is een van die grootste redes waarom hierdie

kliënte nie van die bestaande vrywillige toetspunte kan gebruik maak nie. Kliënte wat opvolgberading

benodig, vind dit moeilik om by werkgewers tyd af te vra om weer die kliniek te besoek en kan nie soos

ander werkende kliënte gedurende hul etensuur die kliniek besoek nie.

Die gemeenskap se kulturele opvattinge oor die definisie van die MIV -probleem en oor aanvaarbare

oplossings speel 'n groot rol in die manier waarop berading gebruik word. Aangesien die meerderheid

gemeenskappe in Suid-Afrika steeds MIV as 'n doodsvonnis en ongeneeslike siekte beskou, word

berading soms as 'n onnodige formaliteit gesien.
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Die Suid-Afrikaanse regering se huiwering om 'n eenvormige boodskap uit te dra oor die ems en impak

van MIV en vigs het bygedra tot 'n ontkenning van die noodsaaklikheid van beradingsdienste as strategie

in die aanspreek van die epidemie. Sommige beraders rapporteer dat pasiënte in die kliniek verkies om

mediese personeel te sien aangesien die persepsie bestaan dat berading nie 'n verskil kan maak nie.

Berading bly steeds 'n Westerse konsep en is nie noodwendig die voorkeurmetode om probleme op te los

in sommige nie-Westerse kulture nie. Sommige Xhosa-sprekende pasiënte verkies byvoorbeeld om

sprirituele leiers of tradisionele genesers te raadpleeg. Hoewel die noodsaaklikheid van 'n samewerkende

verhouding tussen beraders en tradisionele genesers aanbeveel word deur die Departement van

Gesondheid, het hierdie skakeling nog nie gerealiseer nie. Benewens kulturele verskille oor die gebruik

van beradingsdienste, is daar ook groot taalverskille. In 'n klein gemeenskap soos Stellenbosch is verskeie

kultuurgroepe steeds nie in staat om mekaar te verstaan nie. Xhosa-sprekende beraders ontvang alle

supervisie en opleiding in hul tweede taal en die volle inhoud en kwaliteit van beradingsessies kan nie

werklik weergegee of geëvalueer word nie.

Pasiënte word ook nie noodwendig bedien in hul eie taal nie en teken soms 'n toestemmingsvorm vir die

afneem van 'n MIV-toets sonder om die implikasies van die toets te verstaan. Weens die tekort aan

veeltalige beraders word ander personeel soos administratiewe klerke of skoonmakers soms ingeroep om

met tolkwerk te help sonder dat die impak op konfidentialiteit of berading oorweeg word.

Die samestelling van 'n lekeberaderspan word weens die gebrek aan fondse dikwels gedoen volgens die

beskikbaarheid van opgeleide personeel terwyl die oorweging geskoei behoort te wees op die taal,

kulturele en geslagsbehoeftes van die kliënte wat van die diens gebruik maak. Die effektiwiteit van

berading as 'n meganisme van gedragsverandering kan slegs gemeet word as daar 'n gebalanseerde

samestelling van personeel is wat Afrikaans-, Engels- en Xhosa-sprekende mans en vroue kan bedien.

Samevatting

'n Volledige bespreking van die kliëntsisteem en die persepsies en kulturele verskille wat 'n impak het op

die beradingsisteem regverdig 'n aparte navorsingstudie en kan nie werklik binne hierdie bespreking

voldoende verken word nie. Die supervisiegeleenthede met beraders wat ook woonagtig is binne hierdie

kliëntesisteem het egter beklemtoon dat die kulturele reëls wat in die afsonderlike gemeenskappe van

Stellenbosch geld, bepalend is vir die wyse waarop MIV in verhoudings aangespreek word. Wanneer 'n

verandering van gedrag deur die houdings en persepsies van individue bepaal word, behoort die kulturele

eienskappe van elke gemeenskap waarin MIV -beradingsdienste gelewer word, as riglyne gebruik word

vir die beplanning van kultureel toepaslike dienste. Die huidige beradingsisteem in die Stellenbosch

gesondheidsistrik is geskoei op die vermoë van die gesondheidsisteem om bekostigbare dienste te lewer

en nie op die behoeftes van kliënte nie.
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Die bydrae wat lekeberaders kan maak tot die lewering van bekostigbare ondersteuning en

voorkomingsdienste behoort nie onderskat te word nie. Die werklike sukses van hierdie diens is egter baie

afhanklik van die mate waartoe MIV -berading gesien word as 'n diens in eie reg. Die feit dat lekeberaders

in Stellenbosch voortdurend 'n gebrek aan erkenning in hul unieke konteks beleef en die feit dat die

infrastruktuur nie die toeganklikheid van die diens bevorder nie, kelder lekeberaders se vermoë om

gefokus te bly op hul spesifieke rol.

Raeburn en Seymour (1979) verwys na twee ander komponente wat as riglyne dien om die

beradingsisteem te verken. Hierdie komponente verwys meer na abstrakte kenmerke naamlik, die sisteem

se waardes en filosofie en die spesifisering van die sisteem se oorhoofse doelwitte. In die laaste gedeelte

van hierdie verkenning is die Stellenbosch Vigsaksie, die munisipale klinieke en hospitaal se filosofie en

waardes asook verskille in doelwitte ondersoek.

7.3 Die sisteem se filosofie en waardes

Die verskille in filosofie en waardes van die rolspelers in die beradingsisteem is een van die redes

waarom die toepassing en uitkoms van MIV -berading in die Stellenbosch gesondheidsdistrik varieer.

Stellenbosch Vigsaksie werk vanuit 'n persoonsgesentreerde benadering terwyl die mediese dienste 'n

instansie-gesentreerde fokus het. Waar Vigsaksie dus gefokus is op die individu se vermoë en

vaardighede om besluite te kan neem wat in sy of haar beste belang is, is 'n fasiliteit soos Stellenbosch

hospitaal baie meer gefokus op die sisteem of hospitaal se behoeftes en dit wat in die kollektiewe belang

van pasiënte en personeel is. Die volgende waardes beklemtoon die hoofverskille tussen Stellenbosch

Vigsaksie en die mediese rolspelers in die Stellenbosch gesondheidsdistrik:

Stellenbosch Vigsaksie beskou kliënt outonomiteit as 'n kemwaarde vir die effektiewe funksionering van

die beradingsisteem. Hierdie outonomiteit impliseer dat alle besluite rakende toetsing en behandeling

behoort te begin by die individu se ingeligte toestemming. In die hospitaalsisteem word die kundigheid

van mediese gesagsfigure as die oorwegende faktor beskou in die behandeling van pasiënte en beskou

dokters dikwels die MIV -protokolle se klem op ingeligte toestemming as 'n konflik van belange.

Die beradingsisteem fokus ook op bemagtiging as meganisme waarmee verandering gefasiliteer word.

Stellenbosch Vigsaksie fokus daarom op beradingstrategieë wat die vaardighede van pasiënte ontwikkel

om besluite te neem wat in sy of haar beste belang sal wees. Die fokus in die hospitaal en klinieke is

weer om die beheer en bestuur van fasiliteite te versterk sodat effektiewe dienste aan pasiënte gelewer

kan word.
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Vertroulikheid is vir Vigsaksie een van die belangrikste waardes en 'n veiligheidsmeganisme wat die

belang van die individu beskerm. Hierdie waarde wat ook as ononderhandelbaar beskryf word in MIV-

toetsprotokolle, word deur sommige verpleegkundiges as 'n struikelblok beskou wat die lewering van

effektiewe dienste aan pasiënte onnodig vertraag. Vertroulikheid word deur hierdie verpleegkundiges

beskou as 'n onregverdige beginsel wat die individu beskerm ten koste van die sisteem.

Stellenbosch Vigsaksie beskou ook die bekwaamheid van personeel as 'n voorvereiste vir berading wat

tot voordeel van die pasiënt is. Mediese fasiliteite soos Stellenbosch hospitaal wat op 'n daaglikse basis

aan die mediese behoeftes van die gemeenskap moet voorsien sonder dat die nodige bronne vir hierdie

dienste beskikbaar is, is dikwels verplig om te fokus op die instandhouding van basiese dienste.

Opleidingsgeleenthede wat vir plaaslike personeel gereël word, word swak bygewoon omdat klinieke nie

hul dienste kan sluit nie en daar nie genoeg personeel is om ander af te los nie. Die waardes wat prioriteit

geniet binne die gesondheidsisteem word dus bepaal deur die beskikbare bronne.

Samevatting

Die verskil in waardes en filosofie tussen die rolspelers wat betrokke is by die beradingsisteem, impliseer

dat 'n eenvormige protokol soos uiteengesit vir MIV -berading- en -toetsing toegepas word volgens die

oorwegende waardes wat die betrokke fasiliteit aanhang. Opleidingsgeleenthede wat fokus op die inhoud

van die protokol is nie genoeg om te verseker dat die waardes van die betrokke fasiliteit en waardes

uiteengesit in die protokol, versoenbaar is nie. Alhoewel die waardes wat deur Stellenbosch Vigsaksie

aangehang word bevorderlik is vir die fasilitering van gedragsverandering, is dit nie noodwendig haalbare

waardes binne 'n kliniek met beperkte bronne nie. Volgens die ekologiese model se

interafhanklikheidsbeginsel is die toepassing van die MIV -beradingsdiens 'n produk van die

gesondheidsisteem se strewe na ekwilibrium en stabileit en sal die protokol aangepas word by die

funksionering van die sisteem en nie noodwendig andersom nie. MIV -berading wat gedragsverandering

as uitkomsdoelwit het, vra dus 'n verandering in die waardes van die sisteem wat slegs moontlik is indien

daar gelyktydig omgesien word na die beskikbare bronne wat die voortbestaan van die sisteem sal

verseker.
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7.4 'n Spesifisering van die sisteem se oorhoofse doelwitte

Soos wat die filosofie en waardes van die verskillende fasiliteite in die Stellenbosch gesondheidsdistrik

verskil, is daar ook verskille in wat beskou word as die doelwitte van die sisteem. Die doelwitte wat deur

die nasionale en provinsiale regering voorgehou is met 'n MIV -beradingsdiens stem nie noodwendig

ooreen met die doelwitte wat die subsisteme binne die beradingsisteem het nie.

Die beradingsisteem binne Stellenbosch Vigsaksie het twee hoofdoelwitte, naamlik die voorkoming van

MIV -infeksies in Stellenbosch en die verskaffing van ondersteuning aan individue wat leef met die virus

met die doelom lewensverwagting en lewenskwaliteit te verhoog .. Voorkoming verwys na die fasilitering

van gedragsveranderinge by beide kliënte wat hoë-risikogedrag toon of wat MIV -positief toets.

Ondersteuning verwys na 'n proses wat deel uitmaak van gedragsverandering, maar ook na In holistiese

evaluasie van MIV -positiewe pasiënte en hul families se onmiddellike en langtermynbehoeftes.

Aangesien die munisipale klinieke en hospitaal se MIV -dienste deel uitmaak van 'n wye verskeidenheid

van mediese dienste, is daar nie noodwendig spesifieke en aparte doelwitte binne daardie omgewing vir

die beradingsisteem geformuleer nie. Die doel met MIV -berading in meeste klinieke en hospitale is om

MIV te bestuur en so ver moontlik pasiëntladings beheerbaar te hou. Hoewel voorkoming en

ondersteuning duidelik deel is van die doelwitte van berading binne mediese fasiliteite is die spesifieke

doelwitte om uit te kom by diagnosering en behandeling van MIV -verwante simptome en om die

onmiddellike verspreiding na ander deur inligtingsgeleenthede te voorkom.

Stellenbosch Vigsaksie beskou voorkoming as 'n doelwit wat hoofsaaklik deur gedragsverandering bereik

kan word en toegang tot vrywillige berading en toetsing is 'n belangrike metode. Die doel van klinieke en

hospitale is om pasiëntladings te beheer sodat pasiënte wat simptoom behandeling benodig binne die

beperkte beskikbare bronne, die beste hulp kan kry. Sommige klinieke het daarom die bemarking van

vrywillige toetsing en berading as 'n ekstra werklading beskou en was nie positief oor die aanmoediging

van 'n "gesonde populasie" om klinieke te besoek nie.

Hoewel die Departement van Gesondheid doelwitte geformuleer het vir MIV -beradingsprogramme in

klinieke en hospitale, word hierdie doelwitte nie so toegepas in klinieke op grondvlak nie. MIV -berading

word geïnkorporeer by In hele aantal dienste wat binne 'n fasiliteit met beperkte bronne gelewer word.

Gedragsverandering as een fokus van MIV -berading is dus nie 'n gedeelde doelwit binne die

beradingsisteem nie, maar een van die doelwitte wat as prioriteit binne die werk van lekeberaders beskou

word.
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Samevatting

In hierdie afdeling is die spesifieke aspekte in die Stellenbosch gesondheidsdienste bespreek wat 'n impak

het op die beradingsisteem en uiteindelik op die effektiwiteit van MIV -berading. Dit was veralopvallend

dat die teoretiese beginsels wat in die vorige hoofstukke geïdentifiseer is as essensiële voorvereistes vir

gedragsverandering, in soveelopsigte onversoenbaar is met die bestuursvaardighede, konteks,

infrastruktuur en doelwitte wat binne primêre gesondheidsdienste geld. Hoewel die doel en uitkoms van

MIV -berading al in soveel dokumente uiteengesit is, is daar onvoldoende grondvlaknavorsing gedoen oor

die implementering van hierdie beginsels in gesondheidsisteme waar bronne beperk en gedragspesialiste

skaars is.

Hierdie eerste verkenning van die implementering van MIV -beradingsdienste het die invloed van die

Stellenbosch konteks op die toepassing van protokolle verken. Die belang van 'n sistemiese verstaan van

die invloed van die omgewing en die inagneming van die sisteem wanneer modelle geïmplementeer en

doelwitte geformuleer word, is beklemtoon. In die volgende afdeling sal deurlopende temas in die

verkenning van die toepassing van MIV -berading in die Stellenbosch konteks en die implikasies vir die

beplanning van toekomstige dienste samevattend bespreek word.
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8. GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS

In die soeke na koste-effektiewe strategieë om MIV en vigs te voorkom is beradingsdienste as een so 'n

strategie geïdentifiseer. Verskeie beleidsdokumente en protokolle het gedragsverandering as 'n prioriteit

geïdentifiseer in die formulering van uitkomsdoelwitte vir MIV -berading. Die teorieë en veranderlikes

wat in die literatuur uiteengesit word as riglyne vir die implementering van effektiewe MIV -berading het

egter 'n individuele fokus en impliseer dat die proses hoofsaaklik gefokus is op die interne houdings en

persepsies van die individu en die invloed van interaksie met die berader daarop. Selfs effektiwiteitstudies

wat die toepassing van teoretiese beginsels in die praktyk getoets het, gee min inligting oor die invloed

van die omgewing of sisteem waarbinne die beradingstegnieke toegepas is.

In my verkenning van die uitdagings en struikelblokke wat gepaard gegaan het met die implementering

van 'n beradingsdiens in die Stellenbosch distrik, het dit duidelik geword dat die funksionering van die

sisteem 'n deurslaggewende invloed het op die uitkoms van berading. 'n Sistemiese analise van die

kenmerke van die Stellenbosch distrik wat MIV -berading beïnvloed, het die volgende beklemtoon:

8.1 Struktuur

MIV-beradingsdienste is tans struktureel geïsoleer van die res van die gesondheidsisteem en word

afsonderlik befonds, bestuur en ondersteun. Die uitkontraktering van dienste aan 'n nie-

regeringorganisasie soos Stellenbosch Vigsaksie dra by tot hierdie isolasie en 'n totale integrasie met die

gesondheidsisteem kan op die volgende wyses bevorder word:

• Elke gesondheidsdiens in die distrik wat oor 'n eie bestuursliggaam beskik, behoort 'n interne MIV-

koordineerder aan te wys wat die verantwoordelikheid vir die bestuur van MIV -dienste binne daardie

organisasie moet neem. Afsonderlike MIV -koërdineerders vir die Stellenbosch Hospitaal,

Distrikgesondheidsdienste en die Stellenbosch munisipaliteit sal die individuele eienaarskap vir MIV-

dienste van die onderskeie organisasies verbeter.

• Alle MIV-beraders behoort as werknemers by die instansie waar hulle diens doen, aangestel te word.

Nie-regeringsorganisasies soos Stellenbosch Vigsaksie behoort as konsultante dienste soos supervisie,

opleiding en ondersteuning aan die onderskeie MIV -koërdineerders en beraders te lewer.
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8.2 Vlakke van bestuur

Binne die groter struktuur van gesondheidsdienste is 'n "top down" benadering gevolg. Die nasionale

Departement van Gesondheid het 'n eenvormige MIV -beradingsprotokol geformuleer wat deur die

provinsiale en streeksliggame geïmplementeer is. Die toepassing van hierdie eenvormige protokol in

Stellenbosch is bemoeilik deur die feit dat die streek se gesondheid en MIV -dienste deur 'n uiteenlopende

aantalorganisasies bestuur is, naamlik: Stellenbosch provinsiale hospitaal, Stellenbosch munisipaliteit,

Distriksgesondheidsdienste en Stellenbosch Vigsaksie. In 'n poging om beter koordinering van dienste te

verseker is 'n MIV Ivigskomitee gevorm as subkomitee van die plaaslike gesondheidsforum. Aangesien

hierdie struktuur deel was van die gesondheidsisteem, het die waardes en filosofie asook die hiërargie van

gesag van die gesondheidsisteem in MIV -dienste gegeld.

Die MIV/vigskomittee is dus 'n forum wat kommunikasie tussen dienste verbeter, maar vervul nie die rol

van 'n bestuursliggaam nie. Hierdie bestuursfunksie is egter essensieel vir die gesamentlike formulering

van doelwitte asook vir die implementering van minimum standaarde vir MIV -dienste in Stellenbosch.

Die volgende aanbevelings behoort oorweeg te word ten einde die MIV Ivigskomitee se status as

bestuursligaam te vestig:

• Dit is belangrik dat lede van hierdie komitee hul sal toespits op die bevordering van plaaslike

kundigheid op die gebied van MIV en dat die komitee basiese opleiding salondergaan wat 'n

gedeelde begrip van die impak en dinamika van die MIV -epidemie sal verseker.

• Amptelike erkenning van Departement van Gesondheid VIr die gesag van die plaaslike

MIVIvigskomitee om binne die voorgestelde raamwerk self besluite te kan neem oor die

implementering van dienste sal help om die gesag van hierdie komitee as bestuursligaam by alle

rolspelers te vestig.

• Die wyer verteenwoordiging van nie-mediese organisasies wat ook betrokke is by voorkomende en

beradingsdienste by die MIV Ivigskomitee salook help om die identiteit van die forum te vestig as 'n

koërdineringsliggaarn vir MIV -dienste in die gemeenskap. Waar daar voorheen gefokus is op die

implementering van 'n eenvormige beradingsdiens behoort die fokus te verskuif na die

verwysingsroetes tussen die verskillende vlakke van dienste en die ondersteuningsbehoeftes van die

onderskeie fasiliteite. Plaaslike apteke, privaat klinieke, maatskaplike dienste en organisasies en

individue wat algemene beradingsdienste lewer, kan belangrike aanvullende bronne van dienste wees

tot die bestaande klinieke.

• 'n Daadwerklike poging van die MIV Ivigskomitee om dokters te betrek by opleiding en

beplanningsgeleenthede salook help om die implementering van minimum standaarde op

bestuursvlak in hospitale en klinieke te verseker.
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Stellenbosch Vigsaksie se fokus op beraders as die middelpunt van MIV -beradingsdienste en die klem op

die deurlopende opleiding en supervisie aan hierdie groep, is waarskynlik die grootste enkele faktor wat

die verwagte uitkoms van dienste belemmer het. Indien hierdie fokus verbreed word na die ondersteuning

en opleiding van die MIV Ivigskomitee, sal dit alle rolspelers in die omgewing voorberei om die doelwitte

van MIV-berading binne hul dienste te ondersteun.

8.2 Personeel

Die huidige protokol vir MIV -berading is vaag oor die opleiding, werksomskrywing en rolomskrywings

van individue wat beradingsdienste moet lewer. Die debat oor watter personeel geskik is om MIV-

berading te doen is verder gekompliseer deur professionele afbakening tussen nie-medies opgeleide

personeel wat werk in mediese fasiliteite en mediese personeel.

Die realiteit in klinieke en ander gesondheidsdienste is dat die beskikbare personeel 'n verskeidenheid van

dienste moet lewer binne die tydsraamwerk en opleiding wat tot hul beskikking is. Wanneer die

verskeidenheid taalbehoeftes en beskikbaarheid van die huidige MIV -beraders in ag geneem word, is dit

nie realisties om MIV -beradingsdienste net tot lekeberaders te beperk nie. Die feit dat die huidige

beraders in die Stellenbosch gesondheidsdistrik wel beter toegerus en ondersteun word as

gesondheidswerkers en verpleegkundiges om MIV -berading te doen, behoort aangespreek te word.

Die gebrek aan status van lekeberaders wat binne 'n mediese hiërargiese sisteem geplaas word asook die

posisie van 'n nie-regeringsorganisasie binne 'n medies gedomineerde sisteem, laat min mag aan

Stellenbosch Vigsaksie en die beraders om 'n rol en werksomskrywing af te baken wat die doelwitte van

gedragsverandering ondersteun. Gevolglik het die inhoud van protokolle en die letterlike toepassing van

die vereistes van MIV -berading die fokus van dienslewering geword ten koste van die doelwitte wat

hierdie protokolle aanvanklik beskryf het. Die MIV -beradingsdienste wat in klinieke gelewer word,

vervul dus meer 'n informatiewe en ondersteuningsdoel as wat dit gedragsverandering ten doel het. Die

volgende aanbevelings kan moontlik help om die integrasie van dienste en die uitkoms van MIV -berading

te verbeter:

• Herdefinisie van beradingsdienste: Indien MIV -beradingsdienste herdefinieer word as 'n diens wat

verskillende toepassings kan akkommodeer en daardie toepassings as verskillende vlakke van dienste

in protokolle beskryf word, kan alle personeel wat gemotiveerd is om 'n bydrae te lewer tot die MIV-

dienste, deelneem.

• Die spesifieke beskrywing van die vlakke van MIV -dienste behoort egter steeds duidelike etiese

riglyne en opleidingsvereistes in te sluit. Alle mediese personeel behoort die geleentheid gebied te
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word om opleiding by te woon wat aan die minimum standaarde vir MIV -berading voldoen. Hierdie

opleiding behoort ook gepaard te gaan met supervisie geleenthede wat aan groepe personeel uit

klinieke en hospitale beskikbaar gestel word in plek van supervisie aan individuele beraders. Die

ideaal sou wees dat beraders en ander personeel wat berading doen binne dieselfde fasiliteit,

gesamentlike supervisie salontvang.

• Die salarisse van beraders wat hierdie dienste lewer, asook supervisie vereistes en status van die

beroep kan ook herbeskryf word in terme van die vlak van diens wat die betrokke berader lewer.

• Loopbaanontwikkeling vir beraders: Die herbeskrywingvan MIV -berading in terme van

verskillende vlakke van dienste kan aan beide beraders en gesondheidswerkers die geleentheid bied

om hulself verder te ontwikkel as beraders en kan ook die kwessie van loopbaanontwikkeling en

bevordering aanspreek. Hierdie sisteem sou verder impliseer dat binne die bestaande beskikbare

fondse, klinieke dit kan oorweeg om minder beraders aan te stel wat meer gespesialiseerde dienste

lewer terwyl bestaande gesondheidwerkers en opvoedkundiges betrek kan word by basiese dienste.

• In die verkenning van MIV -beradingsdienste in Stellenbosch gesondheidsdistrik is die invloed van die

houding en gemoedstoestand van alle personeel wat betrokke is by MIV -dienste beklemtoon as 'n

faktor wat 'n direkte impak het op die uitkoms van dienste aan kliënte. Die deurlopende ondersteuning

van alle personeel wat deel vorm van MIV -dienste behoort as minimum vereiste vir alle organisasies

oorweeg te word. Toekomstige grondvlaknavorsing en behoeftebepalings behoort ook as vertrekpunt

te dien vir die standaardisering van hierdie ondersteuningstrategieë.

Sielkundiges is gedragswetenskaplikes en kenners op die gebied van beradingsvaardighede. Hulle is dus

toegerus om hierdie vlakke van dienste te help ontwikkel en om protokolle daar te stel wat die realiteit

van gemeenskappe en beperkte bronne in ag kan neem. Die afwesigheid van Suid-Afrikaanse

sielkundiges in die ontwikkeling van opleiding-, supervisie- en ondersteuningsprogramme, is deels

verantwoordelik vir die afwatering van MIV -berading en die onduidelikheid oor realistiese

uitkomsdoelwitte. Dit wil voorkom asof MIV -berading toevertrou is aan die mediese veld en of berading

as strategie die skuld dra vir dienste wat nie resultate lewer nie. Dit is daarom belangrik dat die Suid-

Afrikaanse protokol net soveel klem sallê op die tipe persoon wat die verskillende vlakke van dienste sal

lewer en die opleiding wat rolspelers moet hê ten einde die doelwitte van die dienste te ondersteun.

Sielkundiges het nie net 'n bydrae te lewer in die ontwikkeling en opleiding van beradingsprotokolle wat

gedragsverandering sal fasiliteer nie, maar behoort ook 'n kernrol te speel in die opleiding en oriëntering

van ander rolspelers in die sisteem om die funksie en belangrikheid van die berader in 'n holistiese
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respons op die MIV -epidemie te verstaan en te ondersteun. Universiteite en opleidingsinstansies behoort

ook die betrokkenheid van sielkundiges in hierdie veld aan te moedig deur studente, tydens voorgraadse

en nagraadse opleiding, te sensitiseer vir die uitdagings en geleenthede vir sielkundige dienste in die

vigsveld.

8.4 Protokol

'n Minder rigiede voorgeskrewe protokol vir MIV -berading behoort deur die Departement van

Gesondheid oorweeg te word. 'n Protokol wat die verskillende toepassings van MIV -berading, minimum

standaarde gekoppel aan elke tipe toepassing en gedetailleerde uitkomste van elke toepassing bevat, sal

dit moontlik maak vir alle gesondheidsdienste om deel te neem aan MIV -programme. Hierdie protokol,

wat ook 'n erkenning sal wees van die feit dat gesondheidsdienste in Suid-Afrika oor uiteenlopende

fasiliteite, kundigheid en personeel beskik, sal die fokus plaas op die belang van grondvlaknavorsing wat

die realiteite van dienste in verskeie streke beskryf. 'n Bestuurstyl wat geskoei is op 'n "bottom up"

benadering is dus baie nodig vir die formulering van realistiese en haalbare doelwitte. 'n Voorlopige

voorstel vir verskillende vlakke van MIV -berading sal saam met die bespreking van gedragsverandering

uiteengesit word.

8.5 Gedragsverandering

Wanneer die huidige bronne en mediese fokus op dienslewering in ag geneem word, is

gedragsverandering as uitkoms van MIV -berading nie in alle omgewings haalbaar of realisties nie.

Gedragsverandering is net soveel die produk van beraders se toepassing van tegnieke en programme as

wat dit die resultaat is van 'n omgewing wat die spesifieke veranderinge toelaat en aanmoedig. Berading

is maar een vorm van intervensie wat gedragsverandering kan bevorder en het 'n optimale effek wanneer

dit gekombineer word met ander gemeenskapsinisiatiewe en opvoedkundige intervensies. Bestuurders en

besluitnemers wat verantwoordelik is vir die implementering van beradingsdienste behoort daarom ook 'n

sistemiese verstaan van gedragsverandering te ontwikkel en voordurend ingestel te wees op ander faktore

in die gemeenskap en omgewing wat ook die potensiaal vir gedragsverandering beïnvloed.

'n Eenvormige beradingspakket of protokol is nie 'n waarborg vir 'n effektiewe diens nie. Personeel

behoort die geleentheid te kry om die koste-voordele van gedragsverandering as doel van MIV -berading

op te weeg teen die beskikbare bronne en behoort bemagtig te word om vas te stel watter

uitkomsdoelwitte realisties sal wees vir daardie omgewing.

Figuur 8 bied 'n voorlopige konseptualisering van MIV -beradingsdienste as dienste wat verskillende

vlakke behels en kan as 'n vertrekpunt gebruik word om fasiliteite te help om self realistiese

uitkomsdoelwitte vir dienste te bepaal.
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VLAK3:
MIV:

terapeutiese
dienste

VLAK2:
MIV-berading:

risikovermindering

VLAK1:
MIV-toetsvoorbereiding en -ondersteuning

Figuur 8: Die vlakke van MIV -dienste

Op vlak 1 sou MIV -toetsvoorbereiding en -ondersteuning uitsluitlik kon fokus op voor- en

natoetsberading wat ingeligte toestemming en ondersteuning sal verseker. Die opvoedkundige waarde van

die toetsgeleentheid salop hierdie vlak die belangrikste doelwit wees en opleidingsprogramme wat

hierdie ondersteuners toerus, behoort sterk te fokus op verwysingsmetodes wat toegang tot vlak 2-

berading sal aanmoedig.

Op vlak 2 behoort MIV -berading en risikovermindering te fokus op risikoverminderingstrategieë,

individuele vaardighede en ondersteuning. Die belangrikste doelwit behoort hier 'n gedragverandering en

instandhouding van verandering te wees ongeag die uitslag van die MIV -toets. Algemene

beradingsvaardighede, deeglike kennis van die modelle van gedragsverandering asook die vermoë om die

persoon se bestaande vaardighede en omgewing te ontgin in die proses van gedragsverandering, behoort

die fokus van hierdie beraders se opleiding te wees.

Op vlak 3 sou MIV -terapeutiese dienste fokus op die langtermyn ondersteuning wat verband hou met

voordurende aanpassingsprobleme, sielkundige ongemak of onvermoë om gedragsverandering te kan

volhou. Die doelwitte op hierdie vlak van berading sou verband hou met spesifieke terapeutiese

uitkomste.
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Hierdie beskrywing van MIV -dienste in terme van verskillende vlakke maak ook voorsiening vir die

ontwkkeling van personeel se vaardighede en die verbetering van die kwaliteit van MIV -dienste sonder

om toegang tot hierdie dienste te beperk tot fasiliteite wat oor baie personeellede beskik.

Gedragsverandering is nie altyd 'n haalbare doelwit van MIV -berading nie. MIV -berading in Suid-Afrika

behoort gesien te word as 'n strategie wat verskillende vlakke van dienste impliseer. Gedragsverandering

as doelwit is slegs realisties vir twee van daardie vlakke. Dit is egter die verantwoordelikheid van forums

soos die MIV /vigskomitee in die Stellenbosch distrik om toe te sien dat die gesondheidsdistrik oor die

spektrum van verskillende vlakke van dienste beskik en dat 'n effektiewe verwysingsisteem in plek is

sodat almal toegang tot hierdie dienste sal hê.

Die langtermyn ekonomiese en sosiale voordele van 'n ondersteunings- en beradingsprogram wat

gedragsverandering onderskryf, kan nie onderskat word nie. Toekomstige navorsing behoort te fokus op

die waarde van inligting en lewensvaardigheidsprogramme in samewerking met beradingsprogramme in

die fasilitering van gedragsverandering as 'n voorkomende strategie.
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